
 

 سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف ريتسجاملا جمانربل ةلباقملا دعوم

 ریتسجام ةلحرملا ةيبرتلا دھعملا/ةیلكلا

 مسقلا
 قرطو جهانملا

 بالط سنجلا سيردتلا

 17/7/1440 خیراتلا دحألا مویلا

 عقوم اًحابص  8:00 ةعاسلا
 ةلباقملا

 ةيلكب سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف
  ةيبرتلا

 ةبولطملا طورشلا
 ) يلي ام راضحإب الإ ةلباقملا لوخد نم بلاط يأ نكمي نل (

 ةقباطملل لصألا عم سویرولاكبلا ةقیثو نم ةقدصم ةروص -1
 يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص -2
  ةینطولا ةیوھلا ةروص -3
  )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلا ةقيثو نم ةقدصم ةروص -4
 )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلل يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص -5
 .تاونس سمخ رخآل نييعماجلا تاردق رابتخا ةجرد نم ةروص -6
 .)ةقباطملل لصألا عم( ةينطولا ةيوهلا نم ةروص  -7

 

يندملا لجسلا م  مسالا 

 يناجعدلا يلع  ناملس  لصيف 8935  .1

 دومحلا دمحم زيزعلادبع هللادبع 3215  .2

 يبيتعلا رفيسم نب دابع دمحم 5917  .3

 يميصعلا دمحم نب دمحا نميأ 5395  .4

 يناربخ هللادبع يلع ىيحي 7449  .5



يندملا لجسلا م  مسالا 

 ينارهزلا رفسم فرش ديلو 2825  .6

 يفاص لآ تيخب ضئاع دمحم 5051  .7

 عيمج لآ دمحأ دمحم ملاس 7403  .8

 يبرحلا جيجع  هللادبع زيزعلادبع 45814  .9

 يرمسالا يراشم رفاظ يراشم 20184  .10

 يريطملا دمحم رهاش 2137  .11

 يبيتعلا سامحم لالط 72704  .12

 يناطحقلا يداه صانق 13401  .13

 يناربخ دمحم يلع دمحم 4118  .14

 يناطحقلا ملاس ديهف ناملس 2965  .15

 ينارمشلا رفسم ديعس ناطلس 8586  .16

 حابسلا هللادبع دلاخ هللادبع 6427  .17

 يدماغلا حاتفم يلع لالط 5400  .18

 لميطغلا دمح يلع يماس 3324  .19

 يبيردلا دمحم يلع دمحم 8062  .20

 ىريطملا ميشح كربم روهشم 6904  .21

 اربكلا رفسم ديز حادب 5439  .22

 نايلع لآ ىسوم ضياع ىسوم 6386  .23

 يرسودلا ديعس دمحم ديعس 7801  .24

 ديزم لا دمحم روصنم هللادبع 6703  .25



يندملا لجسلا م  مسالا 

 يرمشلا نسحملادبع حيرف ليقع 9930  .26

 ديمحلا دمحم هللادبع ناميلس 2396  .27

 حيرفلا هللادبع دلاخ ضاير 7863  .28

 يريطملا نايهز ناحيف ريسيت 6909  .29

 ليخلاابا دمحم ناميلس فاون 0331  .30

 ينهجلا دمحم  فيان 0820  .31

 يراشملا رماع هللادبع يراشم 5662  .32

 يناطحقلا رصان هللادبع دمح 3976  .33

 يبرحلا رياس طيطش  دمحا 9230  .34

 
 


