
 انكهُح : كهُح انعهىو

 انمظى : عهىو انسُاج 

 2002-2002طُح انتخزج : 

  31/8/2002فٍ  2/32/2203رلى وتارَخ االيز اندايعٍ : 

 انذور : االول

 رلى انذورج : االونً

 

 

 يعهىياخ اخزي انتمذَز اطى طانة انزتاعٍ وانهمة خ

 - خُذ خذا   َصُف خاطى انعشاوٌ اضمعذَاٌ ف 3

 - خُذ سًىد فُساٌ انذورٌولاص طعذٌ ي 2

 - خُذ اَفاٌ يسًذ يصطفً يسًذ انطىَم 2

 - خُذ تمُه شاكز ازًذ يزهح انذورٌ 4

 - خُذ سَُح ازًذ اتزاهُى ازًذ انظايزائٍ 5

 - خُذ هثح َىَض خهف صانر انُعًٍُ 6

 - خُذ شًُاء عثذ انعشَش َاوخاص فتاذ خاف 1

 - خُذ وطٍ طهًاٌ سٍَ انعاتذٍَ انًىنً 8

 - خُذ كُالٌ عثذ انزساق شاكز َاطٍُ انطهثٍ 3

 - خُذ شهاب ازًذ فزج اتزاهُى انظايزائٍ 30

 - خُذ والء زظٍُ عثذ فزج اندثىرٌ 33

 - خُذ اتتظاو نطُف ياخذ خارهللا انشًزٌ 32

 - خُذ رشا كُعاٌ يسًذ ازًذ انعثاطٍ 32

 - خُذ وصال رؤوف َاطٍُ يسًذ انسُانٍ 34

 - يتىطط ر َاطٍُ اندثىرٌيعٍ زظٍ صان 35

 - يتىطط تزٌ نطُف يسًذ يصطفً عثذهللا 36

 - يتىطط يمذاد شهاب ازًذ يسًذ انطائٍ 31

 - يتىطط هثح طايٍ زظٍُ عهٍ انسظاٍَ 38

 - يتىطط هالل زًىد هاَض زظٍ انعثُذٌ 33

 - يتىطط شاكز يسًىد زظٍُ خاطى انًكذيٍ 20

 - ططيتى شذي ازًذ يهذٌ عهٍ االزثاتٍ 23

 - يتىطط طإدد ازًذ عثذ انسظٍُ عهٍ انزتُعٍ 22

 - يتىطط اَُاص غاسٌ َسًُ اَىب انتكزَتٍ 22

 - يتىطط هذَم طعذ يشعم لذورٌ انعثُذٌ 24

 - يتىطط دانُا عذَاٌ يًذوذ يهذٌ انُعًٍُ 25

 - يتىطط خٍااطتثزق صانر اتزاهُى يسًذ انذر 26

 - طيتىط هُاء اكثز زظٍُ يسًذ انشُخهٍ 21

 - يتىطط َىرا زظٍ عهىاٌ اريُض انثذرٌ 28

 - يتىطط نثًُ عثذ اندثار َاطٍُ صانر 23

 - يتىطط سَُة يسًذ صانر عُظً اندثىرٌ 20

 - يتىطط شًُاء ازًذ خاطى يسًذ انعثاطٍ 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انكهُح : كهُح انعهىو

 انمظى : عهىو انكًُُاء 

 2002-2002طُح انتخزج : 

  31/8/2002فٍ  2/32/2203يز اندايعٍ : رلى وتارَخ اال

 انذور : االول

 االونً رلى انذورج :

 

 يعهىياخ اخزي انتمذَز اطى طانة انزتاعٍ وانهمة خ

 - خُذ عثًاٌ رشُذ زًُذ طه انظايزائٍ 3

 - خُذ رزًٍ عشَش يسًذ يزاد عهٍ انًُكائُهٍ 2

 - يتىطط عًز عثذهللا عثذ عثُذ انطائٍ 2

 - يتىطط اكز يسًىد انتكزَتٍشُزٍَ فاروق ش 4

 - يتىطط هذَم رضا عثاص فتاذ انداف 5

 - يتىطط أَاهُذ عثذ انغفار َاطٍُ يسًذ انثذرٌ 6

 - يتىطط عًاد طارق زُىٌ عثاص انظايزائٍ 1

 - يتىطط أطايح يسًذ يهذٌ َُظاٌ انُُظاٍَ 8

 - يتىطط اطًاء غاسٌ شكز يسًىد انعدُهٍ 3

 - يتىطط فذاٌ عىٍَ يسًذ اطعذ انذراخٍ 30

 - يتىطط يمذاد يسًذ طًٍُ داود انثُاتٍ 33

 - يمثىل ايدذ ازًذ عثذ خهف عذاٌ انسًذاٍَ 32

 - يمثىل يُار َشأخ عهٍ يسًذ عهٍ انثُاتٍ 32

 - يمثىل فُاٌ أَىر طزتُة يسًذ انىَذاوٌ 34

 - يمثىل خانذ يسًذ عثذ خظاو انههُثٍ 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انكهُح : كهُح انعهىو

 انمظى : عهىو انسُاج 

 2002-2002طُح انتخزج : 

  6/30/2002فٍ  2/32/4283رلى وتارَخ االيز اندايعٍ : 

 انذور : انثاٍَ

 رلى انذورج : االونً

 

 

 يعهىياخ اخزي انتمذَز اطى طانة انزتاعٍ وانهمة خ

 - يتىطط فائش عثذهللا عًز َدى انتكزَتٍ 3

 - يتىطط عطاء وطاو خاتز طه االنىطٍ 2

 - يتىطط فُُك طُزواٌ فاضم ايٍُ خثارٌ 2

 - يمثىل كىنٍ عثذهللا سٍَ انعاتذٍَ زظٍُ 4

 - يمثىل فزَال ازًذ صانر ضُز اندثىرٌ 5

 - يمثىل عهٍ يُذر خُزو يهذٌ انتكزَتٍ 6

 - يمثىل تاطى يسًذ نطُف طانى اندثىرٌ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انكهُح : كهُح انعهىو

 انمظى : عهىو انكًُُاء 

 2002-2002طُح انتخزج : 

  6/30/2002فٍ  2/32/4283رلى وتارَخ االيز اندايعٍ : 

 انذور : انثاٍَ

 رلى انذورج : االونً

 

 يعهىياخ اخزي انتمذَز اطى طانة انزتاعٍ وانهمة خ

 - يتىطط يىفك هاشى كايم يسًذ انعثاطٍ 3

 - يتىطط وهُثح عهٍ عثذ انكزَى يسًذ انشَكُح 2

 - يمثىل يسًىد شكىرٌ َاطٍُ ازًذ انعثاطٍ 2

 - يمثىل سهزاء عثذ انكزَى يسًىد زظٍ انشتُذٌ 4

 - يمثىل طعذ عثذانىهاب عثذ انكزَى عثىد انظايزائٍ 5

 - يمثىل رخاء طايٍ اطًاعُم خاطى انخانذٌ 6

 - يمثىل انمهُىتٍ انشًُاء عثذهللا صاتز عثذهللا 1

 - يمثىل طًُز طاهى تذَىٌ يزعٍ انُُظاٍَ 8

 - يمثىل زُاٌ فارص ازًذ عثذهللا اندثىرٌ 3

 - يمثىل وطاو لاطى شُاوج عثذهللا انخهُفح 30

 - يمثىل عشَشج عثذهللا عهٍ يسًذ انخفاخٍ 33

 - يمثىل ازًذ عذواٌ عثذ تذَىٌ انسًذاٍَ 32

 - يمثىل ذهللا انصانسٍيًُ عادل عثذ انززًٍ عث 32

 - يمثىل اطايح ازًذ زظٍُ عثذ انىهاب انثُاتٍ 34

 - يمثىل هشاو لُثز عهٍ رضا انثُاتٍ 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


