
 

 

 

 

 2020/2021 هْسن 2004ثطْلة الدوِْرية للٌبشئبت هْاليد 

 (سجْرجٌح   )الوركس االّل 

 جبريخ الويالد رقن القيد  االســـــــــــن م
 21/3/2005 32294 ازود عجبش اشرف هلك 1

 18/12/2005 32297 هسوْد يسئ يبسر هرين 2

 30/10/2005 32298 هسود عبدل هسود لؤ 3

 6/6/2005 32303 ازود السيد ازود رّاى 4

 30/1/2005 32306 فؤاد ازود اهل لْخيٌب 5

 12/2/2005 32307 الفحبذ عجد خليل ازود ًْال 6

 18/8/2005 32310 هٌسٔ هسود هسسي عورّ هلك 7

 1/8/2004 32311 الديي صالذ سعد هسود زيٌَ 8

 1/5/2004 32315 رفعث هسود ازود خيداء 9

 7/3/2004 32316 القبدر عجد اهلل عجد الديي صالذ خٌٔ 10

 5/1/2004 32317 اثراُين زسيي الديي ضيبء زسيي زسي 11

 15/4/2004 32322 الجرقْقٔ يسئ هسود اثراُين هلك 12

 20/6/2004 32324 سيد هسود زسي هسود هبيب 13

 18/12/2004 32325 شْقٔ اثراُين طبرق ًبديي 14

 21/3/2004 32328 زسئٌ هسود ازود ٌُب 15

 12/8/2004 32329 صبلر الديي خالل هسود هصطفٔ خٌٔ 16

 4/4/2004 32332 ديبة ازود سبلن ازود ليٌَ 17

 17/10/2004 32334 اثْراش ًسيَ ازود خْد 18

 1/1/2004 32335 ازود الفحبذ عجد هسود اهلل هٌَ 19

 23/5/2005 35190 زسيي علٔ خبلد فبطوَ 20

 20/2/2005 35191 السلين عجد زسي هسود فريدٍ 21

 6/4/2004 35299 اسوبعيل سليوبى ايوي خٌٔ 22

 1/12/2005 35646 العبل عجد علٔ العبل عجد ُبًيب 23

 25/6/2004 45096 شلش زكريب شريف هلك 24



 

 

 

 2020/2021 هْسن 2004ثطْلة الدوِْرية للٌبشئبت هْاليد 

 (السهبلك أ   )الوركس الثبًي 

 جبريخ الويالد رقن القيد  االســـــــــــن م
 3/1/2004 29361 الديي عوبد الديي ضيبء هرٍّ 1

 10/12/2004 29520 هسود هصطفٔ اشرف شرّق 2

 11/1/2004 30333 السبفظ عجد فحسٔ ازود زٌيي 3

 15/1/2004 30344 هسود اثراُين عور هرين 4

 10/9/2004 34704 الرزوي عجد ّخيَ داليب 5

 22/9/2004 35278 العبل عجد فراج ازود ايَ 6

 23/7/2004 35479 الوديد عجد هسود صالذ ازود االء 7

 3/1/2004 35481 سبهٔ هسود ايوي اهلل هٌَ 8

 18/6/2004 35483 علٔ هسود علٔ هلك 9

 23/2/2005 35678 اثراُين سعيد زسي ّعد 10

 5/4/2005 35679 الوطلت عجد اثراُين ازود رّاى 11

 3/2/2005 37021 الفحبذ عجد هسوْد الفحبذ عجد هيبر 12

 11/3/2005 38123 ازود علٔ زسي ًبديي 13

 19/11/2005 38124 خطبة اسوبعيل سيد رخت رزوَ 14

 20/5/2004 38251 القبدر عجد هسود اليسيد اثْ هسوْد هرين 15

 3/12/2004 38910 شعرآّ هْسٔ سعيد هسود هلك 16

 25/6/2004 40127 فؤاد هسود عبطف ُوسَ 17

 5/4/2005 40129 الرفبعٔ العسة هصيلسٔ سعد خْهبًَ 18

 2/5/2005 40130 الرزين عجد اثراُين هسود اثراُين ثسولَ 19

 1/1/2004 40131 الصبدق عجد اسوبعيل اشرف ثحْل 20

 27/7/2004 42021 هسعْد زسي زودٓ اهبل 21

 20/11/2004 42049 زسيي ثسطبّٓ خوعَ سعيد شِد 22

23    

24    



 

 

 
 

 2020/2021 هْسن 2004ثطْلة الدوِْرية للٌبشئبت هْاليد 

 ( أكحْثر        6    )الوركس الثبلث 

 جبريخ الويالد رقن القيد  االســـــــــــن م
 4/11/2004 27700 السالم عجد علٔ قدرٓ ًْر 1

 6/10/2004 31640 ازود خبثر اًْر رًين 2

 15/1/2004 31642 علٔ خليفَ ازود سِر 3

 29/5/2004 31643 اثراُين الديي زسبم خٌٔ 4

 21/1/2004 31644 الرة خبد هسود فريدٍ 5

 27/5/2004 31645 هسوْد ّزيد ُشبم هلك 6

 21/9/2005 31646 عْض طَ عوبر رّاى 7

 3/9/2005 31647 غبزٓ هسود عورّ سدٔ 8

 14/12/2004 31649 اثراُين هسود خبلد يسر 9

 22/6/2004 31652 الشبُد الرزوي عجد ازود هسود رًب 10

 8/1/2004 31653 زسي العبثديي زيي علٔ زسي زيٌب 11

 14/5/2005 31800 هسعْد ازود عبدل اهلل هٌَ 12

 1/1/2005 33947 العرثٔ سيد شريف رًب 13

 12/9/2005 33948 هبُر هسود هسود خٌٔ 14

 23/1/2004 33949 الِبدٓ عجد ًصْذ طبرق رجبج 15

 1/10/2005 33950 زيداى هسود هْسٔ ازود فريدٍ 16

 20/3/2005 35220 الوْخْد عجد الوٌعن عجد هسود خٌٔ 17

 4/8/2005 35225 الِبدٓ عجد ًصْذ طبرق خوبًَ 18

 13/7/2004 35226 قطت شجل يبسر ًْر 19

 8/1/2004 35227 اسوبعيل اثراُين علٔ سِيلَ 20

 2/12/2004 38239 اهلل خبد هرسٔ كبهل جقٔ 21

 17/3/2005 38465 ازود ًعين عورّ سٌدش 22

 22/2/2004 39919 زسيي هسود اثراُين خبلد رؤٓ 23

 29/10/2004 47984 اسوبعيل هسود ُيثن ُيب 24



 

 

 

 

 2020/2021 هْسن 2004ثطْلة الدوِْرية للٌبشئبت هْاليد 

 (سوْزة أ    )الوركس الراثع 

 جبريخ الويالد رقن القيد  االســـــــــــن م
 19/1/2004 31543 هسود علٔ علٔ ايوي سوب 1

 10/6/2004 31545 علٔ صبلر اشرف خٌٔ 2

 17/2/2004 31548 عجيد رهضبى اسبهَ لْخيي 3

 22/1/2004 33814 ثسئًْ هسود شريف رين 4

 2/12/2004 33955 اثراُين زبفظ ازود هسود خٌٔ 5

 4/7/2004 33956 اثراُين هسود اثراُين هسود ٌُب 6

 17/8/2004 34220 الرزوي عجد هصطفٔ هسود زٌيي 7

 1/12/2004 34229 عجبش هسود ازود عصبم صجب 8

 24/9/2004 34230 زسي هسوْد زسي ايِبة فريدٍ 9

 22/3/2004 34231 زسي هسود زبجن كٌسٓ 10

 30/3/2004 34233 ًعوبى رفعث هسود اسبهَ هرين 11

 15/4/2004 34234 عثوبى فبرّق اشرف هلك 12

 10/5/2004 34237 العسيس عجد هسود فؤاد ازود اهلل هٌَ 13

 19/6/2004 34272 صالذ هسود هسوْد ُبًيب 14

 8/9/2004 35372 العسيس عجد هرسٔ هسود ازود ٌُب 15

 7/7/2004 38561 سليوبى هسود سليوبى هلك 16

 12/3/2004 44913 الرزوي عجد هودّذ ازود اهدد ًبديي 17

18    
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