
 

 

 

 

 2020/2021 هْضن 2004ثطْلة الجوِْرية للٌبشئيي هْاليذ 

 (ضجْرتٌج أ   )الوركس االّل 

 تبريخ الويالد رلن الميذ  االضـــــــــــن م
 5/1/2004 24886 دطي هصطفٔ هرّاى فيراش 1

 9/2/2004 26776 الشرلبّٓ اثراُين ًجيل هذوذ ًبئل الردوي عجذ 2

 29/9/2004 26787 هذوذ علٔ هختبر هذوذ ايبد 3

 2/9/2004 26788 العجبدٓ هذرّش هذوذ ادُن 4

 6/6/2004 28493 العبطٔ عجذ ادوذ هذوذ ُشبم عور 5

 8/1/2004 32051 اهلل عجذ هذوذ ادوذ يْضف 6

 12/11/2004 32058 علٔ ادوذ علٔ تيطير الردوي عجذ 7

 12/4/2004 32059 هذوذ علٔ شريف الذيي زيي 8

 1/11/2005 33561 هذوذ هذوذ هصجخ دلؤ كرين 9

 20/6/2005 33565 ريبض هذوذ ادوذ عورّ ُبًٔ 10

 1/10/2004 33570 الجليل عجذ عجبش دبتن ادم 11

 19/10/2004 33573 هذوْد الذويذ عجذ ادوذ ثيجبد 12

 16/11/2004 33575 اهلل عجذ هذوذ اهير علٔ 13

 1/6/2004 33577 يْضف الفتبح عجذ ادوذ هذوْد 14

 13/11/2004 33580 ريبض هذوْد شبدٓ يْضف 15

 4/1/2004 34938 صبلخ هٌير ّليذ يْضف 16

 6/6/2004 35998 ادوذ اًيص ادوذ زيبد 17

 10/1/2004 36262 الخْجَ هذوذ هذوذ ادوذ 18

 18/9/2004 38504 راجخ الطعيذ فبرّق هذوذ الردوي عجذ 19

 1/9/2004 40099 الذويذ عجذ ًجيل اثراُين دبتن عور 20

 7/7/2004 42567 زكٔ الطالم عجذ هذوْد هذوْد يْضف 21

 16/3/2004 49272 الطيذ ادوذ علٔ هذوذ ضيف 22

 7/7/2004 55118 هذوذ الذويذ عجذ هذوذ الردوي عجذ 23

 9/3/2004 43905 ادوذ هرزّق هذوْد هذوذ هذوْد 24



 

 
 

 

 2020/2021 هْضن 2004ثطْلة الجوِْرية للٌبشئيي هْاليذ 

 (األُلي    )الوركس الثبًي 

 تبريخ الويالد رلن الميذ  االضـــــــــــن م
 8/2/2004 27715 الجْاد عجذ هذوذ اثراُين ثالل 1

 28/2/2004 27939 دطي هذوذ اثراُين عورّ 2

 30/3/2004 30302 الورضٔ الطعيذ دبزم ضعيذ 3

 19/2/2004 33243 ثذر ديبة هذوذ ادوذ عورّ 4

 17/1/2005 33602 رضْاى ضليوبى هوذّح عور 5

 21/2/2004 33605 الذويذ عجذ زكريب يذئ هذوذ 6

 5/2/2004 33606 خليل دطٌٔ ّائل هذوذ 7

 1/1/2004 33607 هذوذ دطي دطيي دطي هذوذ 8

 31/3/2005 34032 دٌفٔ هذوذ ادوذ هذوْد ادوذ 9

 20/1/2005 34033 هصطفٔ هذوْد ايِبة يبضيي 10

 21/9/2004 34036 الطعيذ فبرّق ادوذ ُشبم 11

 27/9/2004 34038 ادوذ ضيذ هصطفٔ هذوذ هصطفٔ 12

 7/3/2004 34328 الومصْد عجذ زيذاى اهير ضيف 13

 24/2/2004 35488 شْهبى هذوذ هذوذ اضبهَ هذوذ 14

 15/7/2004 35489 دطي ادوذ ّفيك ادوذ هِبة 15

 12/1/2004 35490 الذويذ عجذ عبطف ادوذ دطي 16

 1/6/2005 35844 عسهٔ ضعيذ هذوذ يْضف 17

 26/5/2004 35846 دطي ًجيل هذوذ ادوذ 18

 6/7/2004 35849 زكٔ الوٌعن عجذ ادوذ دطي 19

 24/11/2005 38281 الذيي ًْر الردين عجذ خبلذ هٌِذ 20

 13/7/2005 39892 خليل هصطفٔ ضالهَ ايوي علٔ 21

 28/4/2004 42291 دوسٍ اضوبعيل دوسٍ ثيجبد 22

 10/10/2005 46266 عسة اثراُين عسة هعبر 23

 1/1/2004 33609 رضؤ هذوْد ادوذ ثالل 24



 
 

 

 

 2020/2021 هْضن 2004ثطْلة الجوِْرية للٌبشئيي هْاليذ 

 (ضوْدة ا   )الوركس الثبلث 

 تبريخ الويالد رلن الميذ  االضـــــــــــن م
 18/9/2004 26581 ضبلن هذوذ الوٌعن عجذ هذوذ يبضيي 1

 10/3/2004 31982 الخطيت طَ دوذٓ عورّ ُشبم 2

 3/6/2004 33779 جْدٍ هذوذ الطيذ هذوذ ادوذ 3

 10/3/2004 33780 الطيذ ضعذ هذوذ اهلل عجذ 4

 9/9/2004 33781 الفتبح عجذ هذوذ كوبل هذوذ فبرش 5

 11/2/2004 33782 طَ خليل هذوذ لؤٓ 6

 20/8/2004 33783 المرظ ادوذ هذوذ ادوذ هذوْد 7

 22/9/2004 33785 الذويذ عجذ هذوذ اضبهَ يْضف 8

 22/9/2004 33786 خليفَ العسيس عجذ هذوذ الذيي ًْر 9

 8/10/2004 33991 الرازق عجذ طبُر اضالم ادوذ 10

 25/5/2004 34240 خويص ادوذ شريف ادوذ 11

 27/4/2004 34241 هذوْد الطيذ ادوذ هذوذ ادوذ 12

 24/9/2004 34242 هذوْد دطي ايِبة ادُن 13

 23/6/2004 34243 اثراُين ادوذ هصطفٔ ادُن 14

 20/10/2004 34244 هذوذ خويص هجذٓ اضر 15

 22/2/2004 34245 ضعذ اثْ علٔ الطيذ هذوذ زيبد 16

 11/1/2004 34251 عبصن هذوذ تبهر هصطفٔ 17

 2/3/2004 34253 ًصبر تْفيك دوْدٍ الذيي ًْر 18

 2/5/2004 34254 عجبش اثراُين ادوذ يْضف 19

 2/11/2004 36051 الفتبح عجذ هذوذ الذيي ًْر 20

 15/1/2004 34250 فِين ريبض فِؤ فيذال 21

 1/1/2004 31481 هذوْد الطيذ صالح هذوذ 22

23    

24    



 
 

 

 

 

 2020/2021 هْضن 2004ثطْلة الجوِْرية للٌبشئيي هْاليذ 

 (ُليْثْليص أ      )الوركس الراثع 

 تبريخ الويالد رلن الميذ  االضـــــــــــن م
 9/4/2004 33911 هغٌٔ ضيذ كرين هبلك 1

 5/12/2004 33913 رزق فْزٓ ّليذ صِيت 2

 28/11/2004 33915 ادوذ هذوْد ّليذ ادوذ 3

 15/2/2005 33917 الطيذ هذوذ ادوذ يْضف 4

 22/8/2004 33918 ًبصف العسيس عجذ ضبهر يبضيي 5

 3/11/2004 33921 التبجٔ ادوذ اضبهَ ادوذ هذوذ 6

 15/9/2004 33922 الُْبة عجذ طبيل علٔ هذوذ دوسٍ 7

 15/5/2004 33923 تْفيك ثرّت هذوذ كرين 8

 23/2/2004 33924 هذوذ يْضف يبضر هذوذ 9

 21/1/2005 33927 هذوذ ضليوبى هذوذ اضوبعيل 10

 14/7/2005 33929 الِبدٓ عجذ دبزم دطي 11

 1/1/2004 33932 ضعيذ هذوذ ايِبة زيبد 12

 9/2/2004 33933 العسيس عجذ هذوذ اضوبعيل عور 13

 2/2/2005 34193 ًْار هذوذ ادوذ زيبد 14

 29/5/2005 35063 الذٔ عجذ الطيذ هذوذ ادم 15

 11/11/2005 35077 ضليوبى اضوبعيل شريف ادوذ 16

 12/1/2004 35133 الردوي عجذ عبدل عالء ثالل 17

 28/6/2005 37129 ثليغ ادوذ ايوي ادوذ دطيي 18

 2/11/2004 39878 الجيبر لطفٔ دوذٓ ادوذ زيبد 19

 8/5/2004 50577 دلؤ هذوذ لموبى شريف دطيي 20

 11/3/2004 57391 الجبلٔ عجذ دلؤ يبضر عور 21

 8/7/2005 33916 اهلل عجذ هذوذ ادوذ يبضيي 22

 11/2/2004 33930 فِؤ الذيي صالح دطبم ادوذ 23

24    


