
َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ الٕٚظذ

شًاَٙ ٔطثع7878ٌٕـــــأنٗاتاء اؼًذ عًار14141

شالز ٔخًظ5353ٌٕـــــأنٗاطًاء ؼظٍٛ رظة24079

خًض ٔشًا8585ٌَٕـــــأنٗاالء طٓٛم ؼهٕو34150

خًض ٔطثع7575ٌٕـــــأنٗانٛظار ٚاطز خهٕف44181

طد ٔطثع7676ٌٕـــــأنٗانٍٛ اطكُذر اطًاعٛم54133

أرتع ٔطثع7474ٌٕـــــأنٗانٍٛ ياْز عه64134ٙ

شالز ٔطثع7373ٌٕـــــأنٗاياَٙ اًٍٚ سْز74105ِ

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــأنٗايٛزج َعذاخ صانػ84138

اشُراٌ ٔعؼز2222ٌٔـــــأنٗاَا طهًاٌ كُاض94143

طد ٔخًظ5656ٌٕـــــأنٗاَعٙ طٓٛم سٔد104177ِ

فمظ طرٌٕ درظح6060ـــــأنٗاٚح اطذ عه114186ٙ

إؼذٖ ٔطثع7171ٌٕـــــأنٗاًٚاٌ طهٛى َاصز124121

فمظ طرٌٕ درظح6060ـــــأنٗاّٚ رظة يؽًذ134153

فمظ طرٌٕ درظح6060ـــــأنٗاّٚ صانػ عثاص144175

خًض ٔخًظ5555ٌٕـــــأنٗاّٚ غظاٌ خٛز تك154078

خًض ٔخًظ5555ٌٕـــــأنٗترٕل ػعثاٌ طهًٛا164169ٌ

شالز ٔطثع7373ٌٕـــــأنٗترٕل عثذ انكزٚى اؼًذ174100

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــأنٗترٕل عصاو عًزا184155ٌ

فمظ طرٌٕ درظح6060ـــــأنٗترٕل عهٙ يؽًذ194083

اشُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــأنٗترٕل َثٛم عٛظ204123ٗ

طثع ٔطثع7777ٌٕـــــأنٗذاال َاصز يؽًذ214140

ذظع ٔطثع7979ٌٕـــــأنٗذغزٚذ ؼظٍ طهًٛا224165ٌ

إؼذٖ ٔشًا8181ٌَٕـــــأنٗؼال عالء يؽًذ234112

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــأنٗؼهًّٛ يصطفٗ طهًٛا244152ٌ

اشُراٌ ٔشًا8282ٌَٕـــــأنٗؼُاٌ عٛظٗ طهٕو254080

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي
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َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ الٕٚظذ

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم

الرقم 

ٔضع انطانةاطى انطانةالجامعي

2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
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جامعة طرطوس

كلية التربية 

قسم تربية الطفل

خًض ٔأرتع4545ٌٕـــــأنٗؼٍُٛ فارٔق دٚة264132

طثع ٔطر6767ٌٕـــــأنٗدعاء يؽًذ انًاغٕط274182

شًاَٙ ٔطثع7878ٌٕـــــأنٗدعاء يذٚػ اتزاْٛى284162

شالز ٔطر6363ٌٕـــــأنٗدٚاَا طائم ؼزفٕع294180

اشُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــأنٗدًٚا يؽًذ عٛظ304168ٗ

شًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنٗرساٌ عاطف سْز314129ِ

غٛابغغـــــأنٗرػا عهٙ درٔٚغ324183

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــأنٗرػا يؽًذ درٔت334107ٙ

شالز ٔشًا8383ٌَٕـــــأنٗرغذ ظًال عصًا344109ٌ

طثع ٔطر6767ٌٕـــــأنٗرَذ عصاو ؼظ354062ٍ

طد ٔطثع7676ٌٕـــــأنٗرَٛى اؼًذ ؼًٕد364157

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــأنٗرَٛى عهٙ ؼًذا374069ٌ

ذظع ٔعؼز2929ٌٔـــــأنٗرْاو يعرش عٕٛد384154

طثع ٔطر6767ٌٕـــــأنٗرْف اتزاْٛى ؼظ394170ٍٛ

طثع ٔطر6767ٌٕـــــأنٗرْف طهًٛاٌ خضٕر404159

غٛابغغـــــأنٗرٔاٌ يؤٚذ ٕٚطف414176

غٛابغغـــــأنٗرؤٖ ؼظاٌ ؼظ424148ٍ

فمظ طثعٌٕ درظح7070ـــــأنٗرؤٖ عهٙ تٕرطرى434095

شًاَٙ ٔطثع7878ٌٕـــــأنٗرؤٖ عهٙ ؼًذا444085ٌ

أرتع ٔخًظ5454ٌٕـــــأنٗرٚرا عالء انذٍٚ عٛظ454149ٗ

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــأنٗرٚى عمم طهٕو464151

شالز ٔشًا8383ٌَٕـــــأنٗرٚى عًاد يؽًذ474137

طثع ٔطر6767ٌٕـــــأنٗسْزاء ٚاطز اؼًذ484081

فمظ شًإٌَ درظح8080ـــــأنٗسْزِ يصطفٗ انذن494106ٕ

خًض ٔطثع7575ٌٕـــــأنٗسُٚة يؽًذ يؽًذ504164

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ
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َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ الٕٚظذ

انذرظح انُٓائٛح
ذظهظم
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2020-2019الدورة الثانية من العام الدراسي 
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كلية التربية 

قسم تربية الطفل

أرتع ٔأرتع4444ٌٕـــــأنٗسُٚة َصز ؼظ514124ٍ

فمظ طثعٌٕ درظح7070ـــــأنٗسُّٚ ريضاٌ خضز524125

شًاَٙ ٔطثع7878ٌٕـــــأنٗسُّٚ عهٙ ؼًاد534117

فمظ خًظٌٕ درظح5050ـــــأنٗسُّٚ عهٙ ػعثا544158ٌ

ذظع ٔطر6969ٌٕـــــأنٗسُّٚ يؽًذ اطًاعٛم554147

طثع ٔطر6767ٌٕـــــأنٗطارِ عهٙ عه564088ٙ

أرتع ٔأرتع4444ٌٕـــــأنٗطانٙ ظعفز َاصز574184

اشُراٌ ٔطثع7272ٌٕـــــأنٗطاَذ٘ طايز صثػ584110

غٛابغغـــــأنٗطهًاٌ عٛظٗ انَٕض594135

طد ٔشالش3636ٌٕـــــأنٗطٕساَا عثذ انمادر انثٕد604094٘

طثع ٔطر6767ٌٕـــــأنٗطٕطٍ ؼثٛة اتزاْٛى614099

خًض ٔشالش3535ٌٕـــــأنٗطٕنٍٛ َاظٙ خاسو624142

خًض ٔخًظ5555ٌٕـــــأنٗػذٖ ٚاطز َٕٚض634128

شًاَٙ ٔشًا8888ٌَٕـــــأنٗػٛزٚٓاٌ عذ٘ عصًا644189ٌ

اشُراٌ ٔشًا8282ٌَٕـــــأنٗعال طهًٛاٌ يُصٕر654115ِ

شالز ٔطر6363ٌٕـــــأنٗعال ٚاطز يؽًذ664097

شالز ٔشًا8383ٌَٕـــــأنٗغُِٕ ْٛصى َٕٚض674092

إؼذٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــأنٗغُٗ عهٙ طهًٛا684174ٌ

ذظع ٔطثع7979ٌٕـــــأنٗفاذٍ ظًال اتزاْٛى694127

غٛابغغـــــأنٗفاطًّ يؽًذ انؽهٕو704156

فمظ خًظٌٕ درظح5050ـــــأنٗفزغ عٛظٗ ٕٚطف714093

أرتع ٔطر6464ٌٕـــــأنٗفزغ يُصٕر خضز724114

أرتع ٔطثع7474ٌٕـــــأنٗفزغ َٕٚض ػعثا734163ٌ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو ـــــأنٗفٕسّٚ يؽًذ ػٛخ744119

أرتع ٔشًا8484ٌَٕـــــأنٗلًز عثذ انظالو تزتز754077
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عًٛذ انكهٛح   
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َظز٘عًهٙ
كراتحرلًا100ًيٍ الٕٚظذ
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طثع ٔذظع9797ٌٕـــــأنٗكزٚظرٍٛ رائف لاطى764082

طد ٔطر6666ٌٕـــــأنٗكُذِ عثذ انكزٚى اطًاعٛم774064

غٛابغغـــــأنٗنًٗ يؽًذ اؼًذ784118

اشُراٌ ٔطثع7272ٌٕـــــأنٗنٛهٛاَا يؽًذ ؼظاي794066ٕ

طثع ٔطثع7777ٌٕـــــأنٗيار٘ رٔس رضٕاٌ انخٕر804075٘

شًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنٗياٚا اتزاْٛى اتزاْٛى814160

غٛابغغـــــأنٗياٚا ذًاو صًٕع824120ّ

إؼذٖ ٔطر6161ٌٕـــــأنٗياٚا فٕاس انًؽظ834108ٍ

إؼذٖ ٔشًا8181ٌَٕـــــأنٗياٚا يؽًذ طهًٛا844171ٌ

فمظ طرٌٕ درظح6060ـــــأنٗياٚا ٕٚطف يؽًذ854073

غٛابغغـــــأنٗيؽًٕد ؼظٍ يؽًٕد864188

أرتع ٔخًظ5454ٌٕـــــأنٗيزٖٔ يزٔاٌ ؼُا874166

إؼذٖ ٔذظع9191ٌٕـــــأنٗيزٚاَا ؼظاٌ طانى884063

فمظ شًإٌَ درظح8080ـــــأنٗيزٚى يعٍٛ ؼذاد894089

أرتع ٔخًظ5454ٌٕـــــأنٗيزٚى ٕٚطف ؼثغ904167

أرتع ٔشالش3434ٌٕـــــأنٗيزٚى َٕٚض عٛظ914161ٗ

طثع ٔخًظ5757ٌٕـــــأنٗيُار اؼًذ لشٚؽ924090ّ

شالز ٔطثع7373ٌٕـــــأنٗيٓا اطعذ يؽًذ934179

إؼذٖ ٔطر6161ٌٕـــــأنٗيٛزا عهٙ ؼظ944098ٍٛ

طثع ٔطر6767ٌٕـــــأنٗيٛض عٛظٗ درٔٚغ954104

إؼذٖ ٔشالش3131ٌٕـــــأنَٗادٍٚ ٔؼٛذ انًؽًٕد964065

خًض ٔطثع7575ٌٕـــــأنَٗاّٚ عثذ انًعٛذ ؼظ974096ٌٕ

شالز ٔطثع7373ٌٕـــــأنَٗثال َاصز يصطف984126ٗ

خًض ٔطر6565ٌٕـــــأنَٗعًّ عذَاٌ ٔطٕف994076

شًاَٙ ٔشًا8888ٌَٕـــــأنَٗغى ٚاطز طهًٛا1004103ٌ

:                يذلك كراتح
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فمظ شًإٌَ درظح8080ـــــأنَٗٓٛهّ َاصز انكُط1014131

طثع ٔخًظ5757ٌٕـــــأنَٕٗر انٓذٖ خهٛم يؽًذ1024113

طد ٔطر6666ٌٕـــــأنَٕٗر ظعفز يُٓا1034178

شًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنَٕٗر ؼظٍ يٕط1044172ٗ

فمظ ذظعٌٕ درظح9090ـــــأنَٕٗر طهًاٌ اتزاْٛى1054187

اشُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــأنَٕٗر يانك خهف1064173

فمظ شًإٌَ درظح8080ـــــأنَٕٗرا خهٛم خضٕر1074122

شالز ٔخًظ5353ٌٕـــــأنَٕٗرا طهًٛاٌ طهًٛا1084116ٌ

طد ٔشًا8686ٌَٕـــــأنَٕٗرا يؽًذ طعذ1094111

فمظ شًإٌَ درظح8080ـــــأنَٕٗرْاٌ ْٛصى ْٔٛث1104068ّ

20-19 اٚماف عاو 20-19 اٚماف عاو ـــــأنْٗذٚم رسق انًٕع1114072ٙ

إؼذٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــأنْٗذٚم عهٙ عٛظ1124087ٗ

طد ٔطثع7676ٌٕـــــأنْٗذٚم َشار عًار1134084

إؼذٖ ٔذظع9191ٌٕـــــأنْٗذٚم ٕٚطف انعثاص1144071

غٛابغغـــــأنْٗشار عهٙ خهٕف1154185

طد ٔطثع7676ٌٕـــــأنْٗال يؽًذ طهًٛا1164144ٌ

شًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنُْٗاء يؽًذ ؼظ1174130ٍ

اشُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــأنْٗٛا اؼًذ ظُٕد1184146

شالز ٔخًظ5353ٌٕـــــأنٗٔفاء طهًاٌ ظًع1194102ّ

شًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنٗٔالء فاد٘ انفر1204067ٗ

طثع ٔذظع9797ٌٕـــــأنٗٔالء ٔفٛك تاطظ1214070

طد ٔخًظ5656ٌٕـــــأنٗٔئاو يعزٔف طهًا1224074ٌ

أرتع ٔخًظ5454ٌٕـــــأنٗٚارا ؼظٍ ػعثا1234086ٌ

غٛابغغـــــأنٗ رانٍٛ يؽًذ لاطى1243891

غٛابغغـــــأنٗ راًٚاٌ ٚاطز ؼاض فرٕغ1254020

:                يذلك كراتح

عًٛذ انكهٛح   

رٚى طهًٌٕٛ.د.أ
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كلية التربية 
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أرتع ٔطر6464ٌٕـــــأنٗ رذاَٛا ػاد٘ خضٕر1264045

طد عؼزج1616ـــــأنٗ رؼظٍ عهٙ عٛظ1273946ٗ

شالز ٔطثع7373ٌٕـــــأنٗ ررْاو عهٙ تٕعه1283942ٙ

20-19 2 اٚماف ف20-19 2 اٚماف فـــــأنٗ ررٔسانٍٛ عهٙ طهًٛا1293968ٌ

غٛابغغـــــأنٗ ررؤٖ اؼًذ ًٚك1303869

غٛابغغـــــأنٗ ررٚى عهٙ طهًٛا1313870ٌ

شالز ٔخًظ5353ٌٕـــــأنٗ رعهٙ ؼٛذر عه1324022ٙ

فمظ شالشٌٕ درظح3030ـــــأنٗ رغذٚز خانذ عه1334027ٙ

إؼذٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــأنٗ رفانُرُٛا غٛس طًعا1343982ٌ

طد ٔطثع7676ٌٕـــــأنٗ رنعٍٛ ظاتز تالل1353959

أرتع ٔشالش3434ٌٕـــــأنٗ رنعٍٛ عهٙ يؽًذ1364043

إؼذٖ ٔخًظ5151ٌٕـــــأنٗ رياٚا طًٛز ؼظ1374009ٍٛ

إؼذٖ ٔأرتع4141ٌٕـــــأنٗ رَاذانٙ ظثزائٛم ؼُا1384018

أرتع ٔشالش3434ٌٕـــــأنٗ رَرانٙ تاطم يؽفٕض1394016

شًاَٙ ٔخًظ5858ٌٕـــــأنٗ رَٕر يؽًذ عه1403899ٙ

غٛابغغـــــأنٗ رْٛاو َشٚز عظٛه1413888ٙ

غٛابغغـــــأنٗ رٔفاء ٕٚطف انثذٔر1424053

شالز ٔخًظ5353ٌٕـــــأنٗ رواتزاْٛى ياظذ َاصز1433795

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رواؼًذ فزاص ػعثا1443743ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رواؼًذ يؽًذ االؼًذ1452662

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رواطٛا طالل ادرٚض1463501

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رواًٚاٌ يؽًذ يزلث1473280ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روتاطم يؽظٍ ػث1482904ّ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روتُاٌ َاٚف انعثٕد1493679

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روذًٛاء ؼظٍ دغ1501566ًّ
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  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روشزاء يؽًذ طث1512922ُٙٛ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روؼُاٌ تذٚع اطعذ1522804

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روؼُاٌ يعٛذ ظثار1531285ِ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روخٕنح طانى انؼٛخ صانػ1543298

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رودٚاَا يزٔاٌ رضٕا1552912ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رورْاو عهٙ غاَى1562175

خًض ٔطر6565ٌٕـــــأنٗ رورْاو فزض عاص1573744ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رورْف عهٙ انخضز1581522٘

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روسٍٚ انعاتذٍٚ تظاو ظْٕز1593760ِ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روسُٚة يانك عٛظ1602761ٗ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روطارِ إَر طزطٕط1611439ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روطايز ظًٛم انصانػ1623038

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روػًٛاء يصُٗ طعذ1632302ٌٔ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روطارق عثذ انعشٚش انًال خضز1643289

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روعشٚشج عصًاٌ عثذ1653514ٔ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روفزؼاٌ خانذ اتزاْٛى1662699

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روكاردُٚٛا ؼظٍ كُع1673620ٕ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روكُذا ٔاشك ؼظ1682298ٍ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روكُذِ عهٙ دأد1693344

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روالرا عثذ انكزٚى االتزاْٛى1702899

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رونثاَا يؽًذ عثاص1713364

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رونٛهٗ يؽًذ عثذ انعهٛم1723355

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رونٛهٗ يؽًذ عصًا1732111ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رويؽًذ اتزاْٛى ظشا1743521

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رويؽًذ ضاؼٙ ذمال1753587
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طثع ٔعؼز2727ٌٔـــــأنٗ رويؽًذ عذَاٌ يؽًذ1763703

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رويزاو يؽظٍ انعه1773624ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رويزٖٔ ػزٚف ؼًٕد1783078

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رويٛزا عهٙ صاف1793412ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رويٛزٚاو تظاو ؼظ1803143ٍ

شًاَٙ ٔشالش3838ٌٕـــــأنٗ روَعٕد طهًٛاٌ يؽًذ1813825

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روَعٕٖ ؼظٍ عٕٛد1823345

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روَذٖ عثذٔ ؼظ1833297ٍٛ

20-19 2اٚماف ف20-19 2اٚماف فـــــأنٗ روَعًّ ظًال اطًاعٛم1843259

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روَغى َثٛم يؽًذ1853243

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روَٕر عهٙ طهًا1862208ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روْاػى طهطاٌ ْاػى1873876

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روْثّ فزٚذ يزلثا1883254٘ٔ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روْثّ نؤ٘ انؽظ1893577ٍ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روُْاء اؼًذ ؼزتا1903835

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ رؤضؽّ يؽًذ انعه1913295ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــأنٗ روٚارا طٓٛم انؽًص1923203ٙ

غٛابغغـــــذاَٛحتؼزٖ ؼاذى يُٓا1933822

إؼذٖ ٔأرتع4141ٌٕـــــذاَٛح خالرا عثذ انكزٚى اؼًذ1944196

اشُراٌ ٔخًظ5252ٌٕـــــذاَٛح خيؽًذ عهٙ عثذ هللا1954195

اشُراٌ ٔأرتع4242ٌٕـــــذاَٛح خَغى عهٙ يؽًذ1964199

غٛابغغـــــذاَٛح ريؽًذ ٔفٛك ػعثا1973232ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رواؼًذ عطٛح انًؽٛظ1983287ٍ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رواطًاعٛم خانذ انؽاض يؽًذ عه1992974ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح روظاَٛد ؼظٍٛ لاطى2002266
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  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح روؼظٍ دأٔد ظاطى2012669

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رودًٚا عثذ انؽًٛذ ٕٚطف2022280

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رورػا عهٙ َصار2032916

أرتع ٔأرتع4444ٌٕـــــذاَٛح رورْف عادل اطعذ2042775

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رورْف ْٔٛة دٔتا2053318

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رورٚى سْز انذٍٚ اتزاْٛى2063505

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح روسُٚة طهًاٌ ٕٚطف2072885

أرتع ٔعؼز2424ٌٔـــــذاَٛح رونثُٗ اتزاْٛى َصار2083136

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رونؤ٘ عثذ انًُعى انٛاص2093296

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رويؽًذ صانػ االؼًذ2102661

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رويخهصّ عهٙ انعاطى2112864

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح رويصهػ ظاطى عكه2123290ّ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح روَثال تظاو انخطٛة2133275

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح روْاد٘ يؽًذ انععٕج2142893

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح روْٛا يزٔاٌ دٔػ2153300ٙ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــذاَٛح روٕٚطف يؽًذ انغصٕا2163291ٌ

طد ٔعؼز2626ٌٔـــــشانصح خدًٚا اؼًذ طهًٛا2174200ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــشانصح روعهٙ ؼظٍ اؼًذ2181927

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــشانصح روعهٙ طٓٛم ػعثا2193320ٌ

  نى ٚظعم نى ٚظعمـــــشانصح رؤفاء ؼٛذر عاص220970ٙ

غٛابغغـــــشانصح روٚارا عذَاٌ فزض2212892

طثع ٔطثع7777ٌٕـــــو أنٗطارِ ٚاطز عًارادنة222

اشُراٌ ٔطر6262ٌٕـــــو أنٗصثا غظاٌ يهؽىادنة223
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