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2019 1 23
األربعبء

ٌ

1

َادٌ إو فٍ تٍ

2

َادٌ اندسَرج انرَاضٍ

أيٍُ كرَى غثىر

3

َادٌ ضثىرذُح انرَاضٍ

يرواٌ يسًذ عىَص

4

َادٌ اندسَرج انرَاضٍ

عالء صالذ وزَري ايثاضادور  1447انًاَُا  2010ركر يخصً أزًر داكٍ

5

َادٌ إو فٍ تٍ

ٌ

َىضف فرَذ شىلً

كايهُىٌ

 1305هىنُذا 2007

ركر يخصً

أشمر

َىضف فرَذ شىلً

زهرج

 1043هىنُذا 2004

اَثً

أزرق

ايٍُ غثىر

إَفُُُرً

 496هولىذا 1999

ركر مخصى

بىى

مروان عويس

أزًذ َاصر انُدار

إضثرَد

6

َادٌ ضًىزح انرَاضٍ

عثذ انفراذ انسطٍُ عُطً

ترنُُا

7

يركس ضرانُىٌ نهفروضُح ٌ

ضُف انذٍَ َاضر فكري اتاكاروش  1297فرَطا  2010ركر طهىق

8

َادٌ ضًىزح انرَاضٍ ٌ

9

أدهى خًال انعذل

الكً

 859هىنُذا  2009ركر طهىق

 1251هىنُذا 2010

اَثً

عالء وزَري-ازًذ صثري

أزًر

ازًذ َاصر انُدار

أزرق

عثذ انفراذ انسطًُُ

أشمر

ضُف انذٍَ فكري

 425انًاَُا  2005ركر طهىق أزًر داكٍ أدهى خًال انعذل

َادٌ اندًعُح انرَاضُح

يسًذ اتراهُى انشىارتً ذىًَ يىَراَا  1344تهدُكا 2011

ركر يخصً

أزرق

َ 10ادٌ ضًىزح انرَاضٍ

زَاد أشرف انطثع اَص تُرج  1115هىنُذا 2009

ركر يخصً

ريادي /أزرق فاذر خذا

زَاد اشرف انطثع

 11اذساد انشرطح انرَاضٍ

أزًذ َسًُ زافظ

 1546هىنُذا 2002

ركر يخصً

أشمر

اذساد انشرطح انرَاضً

 12يسرعح رتاب نهفروضُح

عثذ انرزًٍ عصاو انذٍَ

اَثً

أزًر داكٍ

13

َادٌ إو فٍ تٍ

14

َادٌ اإلضكُذرَح انرَاضٍ

ٌ

كالظ

إَهىشا تُال  1493هىنُذا 2009

يسًذ وئاو عطكر أونًثُك14

 896انًاَُا  2004ركر يخصً أزًر داكٍ

كرَى غثىر

يسًذ أضايح انُدار

كهُثرىٌ

 1459هىنُذا 2008

ركر يخصً

أزًر

أزًذ أضايح انُدار

زٍَ عرًاٌ

اول اٌ

 1204تىنُذا 2004

ركر يخصٍ

أزًر

عًروخالل

16

َادٌ انفروضُح تاندسَرج

إتراهُى انثططاوَطٍ

تراَا

 1190هىنُذا 2006

اَثً

أزرق

إتراهُى انثططاوَطٍ

17

َادٌ انفروضُح تاندسَرج

يسًذ زطٍ ذًاو

ذىيً تىي

َ 15ادٌ ضثىرذُح انرَاضٍ ٌ

 202هىنُذا  2007ركر يخصً أزًر داكٍ يسًذ زطٍ ذًاو

َ 18ادٌ اندسَرج انرَاضٍ

كرَى غثىر ضايٍ

َههح

 1474انًاَُا 2011

اَثً

أزًر

كرَى غثىر

19

َادٌ انفروضُح تاندسَرج

عهً يسًىد طهعد

وَهًا

 887تهدُكا 2006

اَثً

أشمر

عهٍ طهعد

20

َادٌ انفروضُح تاندسَرج

أزًذ انطُذ يسطٍ

انُىش

 393انًاَُا 2005

ركر يخصً

أزًر

ازًذ يسطٍ
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ٌ

يسًذ يصطفً أتى شُة

زويارَى
تُرهٍ
خُهُاٌ

21

َادٌ فروضُح انمىاخ انًطهسح

22

َادٌ فروضُح انمىاخ انًطهسح

أزًذ زازو انًىصهٍ

َ 23ادٌ انًعادٌ انرَاضٍ

يصطفً ضعذ كًال

 575هىنُذا 2004

ركر يخصً

أزًر

 1252تهدُكا  2008ركر يخصٍ أزًر داكٍ

يسًذ يصطفً أتى شُة

أزًذ زازو انًىصهٍ

 914تهدُكا 2006

ركر يخصً

أشمر

يسًذ تذَر

24

َادٌ إو فٍ تٍ

ٌ

هُا وئاو عطكر

تُىذُفم ياَُذ  395هىنُذا 2005

ركر يخصً

أزًر

كرَى يسًذ فاروق

25

يركس انًذرضح انًصرَح نهفروضُح

ٌ

زثُثح أزًذ انطُذ

وَم دٌ

 1216فرَطا 2011

ركر يخصً

أزًر

زثُثح ازًذ انطُذ

َ 26ادٌ اندًعُح انرَاضُح ٌ

يسًذ أشرف يسًذ زايذ

هُثىنُرا

 1289تهدُكا 2007

اَثً

أزًر

َ 27ادٌ انًعادٌ انرَاضٍ ٌ

َاضٍُ عًرو

فُُر

يصطفً ضعُذ يسًىد

شاكىفُُا

أزًذ َاصر انُدار

طىكُى

َ 28ادي اصساب اندُاد
29

َادٌ إو فٍ تٍ

ٌ

 1483المبويب  2010ركر طلوق أحمر داكه

 1442انًاَُا 2008

 1225هىنُذا  2008ركر طهىق

َ 30ادٌ اندسَرج انرَاضٍ

زطٍُ أزًذ اندثاش دونطً فُرا  931هىنُذا 2008

َ 31ادٌ ضًىزح انرَاضٍ

عهٍ عذنٍ َكٍ ضُر شاذر فالٌ  1165انًاَُا 2009
 739هىنُذا 2008

َ 32ادٌ ضًىزح انرَاضٍ

عًر عذنٍ َكٍ

خىنُُد

َ 33ادٌ اندًعُح انرَاضُح ٌ

زَاد انذخاخٍُ

تايثٍ

اَثً

أزًر
أشمر

َاصر انُدار

اَثً

أزًر

زطٍُ ازًذ اندثاش

ركر يخصً

أزًر

عهٍ َكٍ

اَثً

أزرق

عالء انىزَري

َ 34ادٌ ضًىزح انرَاضٍ

أزًذ طارق عُاٍَ

فُذَد

 494هىنُذا 2003

اَثً

أزًر

ازًذ عُاًَ

َ 35ادٌ ضًىزح انرَاضٍ

يسًذ ضعذ أتى زَادج

زَالش

 837تهدُكا 2004

ركر يخصً

أشمر

يرواٌ َىضف

َ 36ادٌ ضًىزح انرَاضٍ

أَح يصطفً ذىفُك

أنثراَذ

 890هىنُذا 2005

ركر يخصً

أزًر

أَح يصطفً ذىفُك

َ 37ادٌ انًعادٌ انرَاضٍ

عًر عادل يصطفً

دارخ

 942اَدهررا 2004

ركر يخصً

أشمر

عًر عادل

 38اذساد انشرطح انرَاضٍ

يسًذ عالء إضًاعُم خىنىَكى

 1052تهدُكا 2009

اَثً

أزًر

َىضف يسًذ إتراهُى

ركر يخصً

أحمر

يصطفً عثىد

 39يركس رتاب نهفروضُح

أيُُح فؤاد عًار

فُرَىيف  1241هولىذا 2008

