
 

 

 

 

 2020/2021 هرجثط تالوسحرفيي هْضن 2000تطْلة الدوِْرية للشثاب هْاليد 

 (األُلي    )الوركس االّل 

 جاريخ الويالد رلن الميد  االضـــــــــــن م
 4/10/2000 12830 اتراُين هسود خالد علٔ 1

 10/6/2000 12848 رشيد علٔ ُأً ضيف 2

 29/7/2000 12939 جركٔ الديي صالذ جاهر هسود 3

 17/10/2000 14836 لثية زطام زياد 4

 13/6/2000 14837 علٔ عثاش خالد عور 5

 25/5/2000 14840 زطيي اضاهَ ازود 6

 3/9/2000 14846 عطيَ ًادر هسود 7

 31/1/2000 15186 الرزوي عثد هسود ازود زياد 8

 29/3/2000 15659 صادق عطيَ ازود عور 9

 30/3/2000 15661 يْضف هسود ضعيد هسود 10

 29/6/2001 19517 الشيي هسود ضليواى هسود 11

 1/1/2001 19763 فرج صديك علٔ تالل 12

 2/2/2001 19765 اللطيف عثد الديي ًْر هسود هصطفٔ 13

 5/3/2001 19771 علٔ اهلل عثد هسود هرّاى 14

 15/1/2000 19777 زويد هسود هسود الرزوي عثد 15

 12/3/2000 21277 كاهل هسود جاهر هسود 16

 9/7/2000 25234 الرزاز ضوير ياضر كرين 17

 8/12/2000 25235 الْازد عثد الديي ضيف هسود ياضر 18

 1/10/2001 26103 الصادق هسود خوال ادُن 19

 20/1/2000 27983 هْضٔ عيطٔ خالد لؤٓ 20

 23/1/2003 28169 الطيد هسود هسود هصطفٔ 21

 15/10/2000 30551 هسوْد طارق الديي ضيف 22

23    

24    



 

 
 

 

 2020/2021 هرجثط تالوسحرفيي هْضن 2000تطْلة الدوِْرية للشثاب هْاليد 

 (السهالك   )الوركس الثاًي 

 جاريخ الويالد رلن الميد  االضـــــــــــن م
 2/2/2000 12759 كيالًٔ هسود الرزوي عثد 1

 18/2/2000 12769 لدرٓ هسود طلعث الرزوي عثد 2

 1/5/2000 12832 لداذ هسود ازود ّليد زطي 3

 18/5/2000 15060 هْضٔ جْتَ الرزوي عثد 4

 8/2/2000 15061 هسوْد زٌفٔ هسوْد 5

 13/7/2001 15094 الفحاذ عثد رضا هازى 6

 10/2/2001 15178 السويد عثد الطيد اتراُين 7

 9/1/2000 15187 ضالن اهلل عثد ازود هسوْد عورّ 8

 2/4/2000 15347 الوعطٔ عثد لاضن عورّ هسود 9

 13/1/2001 19877 شاكر عادل شاكر عادل 10

 5/1/2001 19944 هدتْلٔ شْلٔ زطي يسئ 11

 15/9/2000 20199 علٔ ضلواى طارق هصطفٔ 12

 16/1/2001 21484 هسود الفحاذ عثد هسود اًص 13

 10/3/2000 24473 هسوْد هسود صالذ خوال 14

 1/1/2000 27489 هسود ضيد عادل هصطفٔ 15

 22/4/2000 28706 السلين عثد ضيد السلين عثد يْضف 16

 13/8/2000 28707 اضعد العسيس عثد ازود يْضف 17

 9/12/2000 37892 الدرديرٓ هسود خثر شعثاى اكول 18

 23/6/2000 37919 زطٌيي اهلل عطا هسود اهير هسود 19

20    

21    

22    

23    

24    



 
 

 

 

 2020/2021 هرجثط تالوسحرفيي هْضن 2000تطْلة الدوِْرية للشثاب هْاليد 

 (ضثْرجٌح   )الوركس الثالث 

 جاريخ الويالد رلن الميد  االضـــــــــــن م
 20/3/2000 7441 هسود فحسٔ هسود ياضر ازود 1

 16/1/2001 7453 غاًن الديي عس هسود ايوي طارق 2

 20/4/2000 15449 اتراُين هٌصْر اضالم ًْر 3

 17/1/2000 15792 ّضين ازود زازم 4

 31/3/2000 15800 الْازد عثد هسوْد هددٓ ازود 5

 22/8/2000 15802 الطالم عثد رخة هسود عورّ 6

 14/2/2000 15806 الفحاذ عثد هسود اًص 7

 5/7/2001 16705 الديي صالذ ضعد هسود كرين 8

 12/1/2001 16707 صثسٔ ازود اضر ادُن 9

 10/1/2000 18873 اهلل عثد عثاش هصطفٔ ازود 10

 23/5/2000 18875 هسوْد اشرف هسود زياد 11

 10/8/2001 23623 عثدٍ عورّ هسود ضيف 12

 26/8/2000 23628 عسب ضوير اشرف يسئ 13

 12/10/2000 23629 الدية الفحاذ عثد ازود زياد 14

 3/7/2000 24953 هسوْد اهلل عثد هسوْد هعاذ 15

 13/6/2001 31659 الداين عثد هسود عورّ هسود 16

 17/9/2000 38117 رضالى علٔ رخة ّخيَ هسود 17

 12/11/2000 38792 هسود طٌطآّ السويد عثد ضوير هسود 18

19    

20    

21    

22    

23    

24    



 
 

 

 

 

 2020/2021 هرجثط تالوسحرفيي هْضن 2000تطْلة الدوِْرية للشثاب هْاليد 

 (الثٌك االُلي      )الوركس الراتع 

 جاريخ الويالد رلن الميد  االضـــــــــــن م
 1/3/2000 8548 علٔ ضلين ياضر ياهي 1

 12/5/2000 9256 اتراُين صاتر ايوي يْضف 2

 21/6/2000 15021 علٔ هسود صفْت هازى 3

 11/2/2000 15339 شساجَ هسود ًصار هصطفٔ 4

 23/7/2000 15343 الدُْرٓ هسود هصطفٔ ازود يْضف 5

 1/10/2000 15348 اهلل عثد زطي هسوْد عور 6

 2/4/2001 15359 الوْلٔ عثد هسود هؤهي 7

 1/6/2000 15450 علٔ زطي ازود كوال هسود 8

 1/1/2001 16649 الفحاذ عثد صالر اشرف ازود 9

 20/3/2001 18925 هسود هسوْد هسود ادُن 10

 5/7/2000 19974 الِادٓ عثد ًصر عادل هصطفٔ 11

 14/1/2001 20081 هعْض زطٌيي زودٓ ازود 12

 22/1/2001 20083 هسود الوْخْد عثد خوال ازود 13

 17/7/2001 20086 هسود هْضٔ هسود هسوْد 14

 9/11/2000 23607 الغٌٔ عثد اتراُين هسود ادُن 15

 10/6/2002 23813 الطالم عثد الرزوي عثد ازود عور 16

 20/11/2000 25141 الوْخْد عثد الثاضط عثد هٌصْر 17

 20/11/2001 27927 هسود زطي خاتر هعحس 18

 5/6/2000 38105 الدٌدٓ علٔ صالذ ضيف 19

20    

21    

22    

23    

24    


