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 141انًاَٛا  2007اَثٗ أشقر

شرٚف شادٖ انشربُٗٛ

حسخاْم

1

َاد٘ اندسٚرة انرٚاضٙ

ٔاف

2

يركس انًذرست انًصرٚت

َادٔ ٍٚنٛذ حساٍَٛ

1449

3

َاد٘ اإلسكُذرٚت انرٚاضٙ

ن ٌٕٛبٛرج

خراَٛخا

4

يركس بٛداسٕش نهفرٔسٛت

عبذ اهلل ٚاسر حرز

سٛسر

ْٕ 815نُذا 2003

5

َاد٘ سًٕحت انرٚاضٙ

احًذ كرٚى انسٛذ

َٕرياٌ

6

َاد٘ سًٕحت انرٚاضٙ

ْٕ 587نُذا 2000

ركر يخصٗ

حس ٍٛكايم

أحًر انًذرست انًصرٚت

ْٕنُذا  2011اَثٗ أحًر
ركر يخصٗ أحًر داكٍ

ن ٌٕٛبٛرج
َاصر حرز انُدار

 555انًاَٛا 2001

ركر يخصٗ

أشقر عهٗ يحًذ شربٗ

ْٕ 992نُذا 2006

ركر يخصٗ

أحًر عًرٔ خانذ عطّٛ

7

يسرعت رباب نهفرٔسٛت

عًر ٚاسر فخحٗ

فٛرٌٔ

ْٕ 368نُذا 2002

ركر يخصٗ

أحًر ٚاسً ٍٛانغرٚاَٗ

8

َاد٘ اندًعٛت انرٚاضٛت

َاد ٍٚيحًذ عسم

انُٕٛر

 1277بهدٛكا  2009اَثٗ أشقر

9

َاد٘ انفرٔسٛت نهقٕاث انًسهحت

10

َاد٘ سبٕرحُح انرٚاضٙ

ٌ

ٌ

عًرٔ خانذ انشاعر فاٌ دُٚدٕ

يحًذ عبذ انحًٛذ عسم

أدْى خانذ َصار

صٕفٛا

 1210انًاَٛا  2005اَثٗ

أحًر داكٍ

عًرٔ عاطف

ُْا انحًاد٘

بالكٙ

ْٕ 577نُذا  1999اَثٗ

أحًر داكٍ

ُْا انحًاد٘

11

َاد٘ اندًعٛت انرٚاضٛت

يحًذ شرٚف يحًذ

سخرٍٔٚ

ْٕ 629نُذا  2007اَثٗ أحًر

يحًذ انشرٚف

12

َادب انًعاد٘ انرٚاضٙ

ياخذ عرفاث

خٕنذٌ

ْٕ 1497نُذا 2011

ركر يخصٗ

أزرق

ياخذ عرفاث

13

َاد٘ سبٕرحُح انرٚاضٙ

فٓذ ٔنٛذ فٓذ

ياٚسخرٔ

ْٕ 563نُذا 2003

ركر يخصٗ

أحًر

يحًذ اكرو

 14يركس ٔاد٘ دخهت

رٔضت يذَٗ حسٍٚ

شابهٍ

ْٕ 625نُذا 2003

ركر يخصٗ

أحًر َادٚى عًاد سهٛى

15

يركس بٛداسٕش نهفرٔسٛت

عبذانرحًٍ يحًذ نًعٗ

بهَٕذ

 1391فرَسا  2008اَثٗ أشقر

عبذ انرحًٍ يحًذ نًعٗ

16

َاد٘ إو ف ٙبٙ

فرذ سراج انذ ٍٚانسُٕسٙ

ياٚسخرٔ

ْٕ 584نُذا 2005

ركر طهٕق

17

َاد٘ اندًعٛت انرٚاضٛت

بٛشٕٖ عادل شٕقٗ

يٕدٚسخٕ أرخُٛج

 1528فرَسا 2006

ركر طهٕق

أحًر

18

َاد٘ سًٕحت انرٚاضٙ

حًسة أحًذ انقبرصٗ

سٕشٗ

 262انًاَٛا 1998

ركر يخصٗ

أزرق احًذ انقبرصٗ

ٌ

أحًر فرذ سراج انذٍٚ
بٛشٕٖ عادل

19

َاد٘ اندًٛعت انرٚاضٛت

فارش عبذِ انحُأٖ

براسٛم

ْٕ 738نُذا 2006

ركر يخصٙ

أحًر

عالء ٔزٚر٘

20

َاد٘ انفرٔسٛت نهقٕاث انًسهحت

يرٚى إسالو انُدذ٘

كاٌ دٔ

ْٕ 173نُذا 2005

ركر يخصٗ

أحًر

يرٔة ٔخذ٘

ادْى عبذ انرحًٍ اندْٕرٖ

زٚكٕ

ْٕ 635نُذا 2002

ركر يخصٗ

أشقر

سًاء فًٓٗ

شرٚف شادٖ انشربُٗٛ

يسعٕد

ْٕ 1045نُذا 2004

ركر يخصٗ أحًر داكٍ

كاسُٗٛ

ْٕ 978نُذا 2007

 21يركس ٔاد٘ دخهت
ٌ

22

َاد٘ اندسٚرة انرٚاضٙ

23

َاد٘ انفرٔسٛت نهقٕاث انًسهحت

يُٓذ يحًٕد زكٙ

24

َاد٘ اإلسكُذرٚت انرٚاضٙ

ن ٌٕٛبٛرج

25

يركس بٛداسٕش نهفرٔسٛت

بٕٛح ٙادَٔا ْٕ 1650نُذا  2006اَثٗ

يصطفٗ عهٗ انسٛذ أٖ أو بالٖ بٕٖ  1274بهدٛكا 2008

26

َاد٘ اندًعٛت انرٚاضٛت

يحًذ بخٛج طُطأٖ

زارا إحش

27

َاد٘ سبٕرحُح انرٚاضٙ

28

َاد٘ سبٕرحُح انرٚاضٙ

29

يركس بالحُٕٛو نهفرٔسٛت

30

اححاد انشرطت انرٚاضٙ

ٌ

ركر يخصٗ

ركر يخصٗ

كرٚى عبذ انفخاذ

أزرق يُٓذ يحًٕد زكٗ
أحًر داكٍ

ن ٌٕٛبٛرج

أزرق يصطفٗ عهٗ انسٛذ

ْٕ 261نُذا  2004اَثٗ أحًر

عهٗ اسايّ عبذ انغُٗ

ياٚا كرٚى زْٛر

ايٛدٕ

ْٕ 1303نُذا 2011

ركر يخصٗ

أحًر

أخاَٛشكا زْٛر

ٕٚسف احًذ انُدار

فٛداش

 318بهدٛكا 2005

ركر يخصٗ

أحًر

يحًٕد َٕر

 1386فرَسا 2011

ركر يخصٗ

أشقر رايٗ عبذ انغفٕر

ْٕ 143نُذا 2003

ركر يخصٗ

ٕٚسف رايٗ عبذ انغفٕر باٖ باٖ دٖ ال رٔك

ٕٚسف خالل ٕٚسف

فٛذخٙ

أشقر

يحًذ ثرٔث
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نٛهٗ يصطفٗ بشٛر

بٕٖٔ

 1396انًاَٛا 2006

31

َاد٘ انفرٔسٛت نهقٕاث انًسهحت

فكخٕرٚا

ْٕ 1518نُذا  2010اَثٗ أشقر

32

َاد٘ اندًعٛت انرٚاضٛت

َاد ٍٚيحًذ عسم

ركر طهٕق

33

اححاد انشرطت انرٚاضٙ

عبذ انرحًٍ يحًذ فرج

سٛسار

 1387فرَسا 2005

ركر يخصٗ

34

َاد٘ انفرٔسٛت باندسٚرة

أيُٛت َبٛم عصًج

أثٍٛ

ْٕ 370نُذا 2005

ركر يخصٗ

أحًر
َاد ٍٚعسم

أحًر عبذانرحًٍ خًال
أحًر

ياٚكم عادل

