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 مخخبر غلىم الخأهُل

9-10:30  
 
 ـباخا

 الجلعت الاولى

 املفاسف الاظالمُت 116285 ساًت مخلذ ظلُمان الػعاف  .2

 املفاسف الاظالمُت 118041 هالت ًىظف ظالم املهيراث  .3

 أـٌى الذًً 119671 آن مدمذ غبذ اللادس داس هاـش  .4

 الفله وأـىله 123940 ظلىي ظالم خمذ الضالبُه  .5

 املفاسف الاظالمُت 125317 خعين فشاط مدمذ بني هاوي  .6

 املفاسف الاظالمُت 126501 اخمذ امجذ اخمذ الباؼا  .7

 املفاسف الاظالمُت 128082 اخمذ صهير مدمذ غبذ هللا  .8

 الفله وأـىله 128843 وػُم بً غبذ الشخُممدمذ   .9

 املفاسف الاظالمُت 131763 مدمذ امين مدمذ الؽبلي  .10

 املفاسف الاظالمُت 132555 سهذ هاـش اخمذ كِعُه  .11

 الفله وأـىله 134247 اظالم غبذ هللا ظلُم العىاغير  .12

 أـٌى الذًً 135445 ظاسه مدمىد غالب فلِس ي  .13

ض   .14  املفاسف الاظالمُت 136703 ابى غضب مِعاء ؼاهش غبذ الػٍض

 املفاسف الاظالمُت 136750 اظشاء خلف مفلح العىاغير  .15

 املفاسف الاظالمُت 137606 جاظش مدمذ فشج خلُل  .16

 املفاسف الاظالمُت 137852 مػار جماٌ غطا هللا الغىله  .17

 الفله وأـىله 137889 خالذ أخمذ خعين أبى سواع  .18

 املفاسف الاظالمُت 137976 الفُادبخٌى مدمذ سمضان   .19

 املفاسف الاظالمُت 138169 ـهُب مدمىد جمػه الؽىابىه  .20

 الفله وأـىله 139624 بُىخىس هىسماماجىف  .21

لم  .22  املفاسف الاظالمُت 139694 ابشاس مىس ى ابشاهُم ابى ظٍى

 الفله وأـىله 139833 جهاد سائذ دسغام غخُم  .23

اػبؽشي غبذ العالم مدمذ ابى   .24  أـٌى الذًً 140931 ٍس

 املفاسف الاظالمُت 142244 بُان ابشاهُم مدمذ الشبُداث  .25

 املفاسف الاظالمُت 142292 هذي جػفش ًىظف الحىساوي  .26

 أـٌى الذًً 142841 ظهام ماهش خضش الترجير                     .27

ض غىك غىك  .28  املفاسف الاظالمُت 143622 سبا غبذ الػٍض

 املفاسف الاظالمُت 144195 اخمذ ابى هشويهىس غمش   .29

خ  .30  املفاسف الاظالمُت 144334 فشح خالذ ظلُمان الؽٍى

 الفله وأـىله 144693 سخمت هللا آليان  .31

 الفله وأـىله 144694 مدمذ أوص جىهج  .32

 املفاسف الاظالمُت 144885 هىس غىوي غبذ الشصاق غىامله  .33

 وأـىلهالفله  145155 ظاماث جىسماهىف  .34

 الفله وأـىله 145342 هىس مدمذ رولفلاسوف  .35
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 املفاسف الاظالمُت 145446 الضهشاء خالذ مدمذ الذواهًُ  .36

 أـٌى الذًً 145504 خذًجت اوصجىسن  .37

 الفله وأـىله 145584 أخمذ الحعً مغفىس الشض ى  .38

 الفله وأـىله 145773 غبذالباظط أسوٌ  .39

 املفاسف الاظالمُت 145983 غفاف خُذس غبذ هللا الضالعي  .40

ىا  .41  الفله وأـىله 146288 ظامدت فبًر

 الفله وأـىله 146552 مدمذ اخالؿ بً غبذ الفمذ  .42

 أـٌى الذًً 146586 مدمذ سافي وي غلي  .43

 أـٌى الذًً 146666 بؽير بً خبِب هللا  .44

 أـٌى الذًً 146727 اخمذ مظفش بً خاج مشظُذي  .45

مدمذ هىس هبُلت ـىفي بيت خاج   .46

 ًىظف

 أـٌى الذًً 146728

 أـٌى الذًً 146729 مدمذ افهم بً غِس ى  .47

 أـٌى الذًً 146730 مدمذ غضالذًً بً غبذ الشاوي  .48

 املفاسف الاظالمُت 146731 لُىا معفشة بيت خاج غبذ الىهاب  .49

 أـٌى الذًً 146732 هىس الفشخىت بيت خمذان  .50

 الفله وأـىله 146735 كىاهذًً اوساصباًف  .51

52.  HAN  XIANGYUN 146832 ًًأـٌى الذ 

53.  GUAN XIAOGUANG 146844 ًًأـٌى الذ 

54.  WANG HAIBING 146845 ًًأـٌى الذ 

 املفاسف الاظالمُت 146960 بالٌ غادٌ خلف الؽىِىاث  .55

 املفاسف الاظالمُت 146966 مىاس خمىد غبذ هللا الحشاًضه  .56

 الفله وأـىله 147000 ظجى مىير مفطفى طشخان                      .57

 املفاسف الاظالمُت 147377 بُان بعام خعً مباسن  .58

 املفاسف الاظالمُت 147431 اخمذ غبذ الحافظ غبذ هللا كطِؾ  .59

 أـٌى الذًً 147446 ٌعشي ًاظين مدمىد خلف  .60

 املفاسف الاظالمُت 147466 وفاء هاوي غبذ اللادس غبذ اللادس  .61

 املفاسف الاظالمُت 147479 داها غادٌ وػمان غمشو   .62

 املفاسف الاظالمُت 147657 اًمان مدمذ امين غمش  .63

 إلامامت والخطابت للزهىس  147762 غطا هللا مدمذ غطا هللا املعاغذه  .64

 الفله وأـىله 147854 هُفاء سوحي جىفُم ابى ظُاله  .65

 املفاسف الاظالمُت 150940 مدمذ ظالمه خعين ابى غُىن   .66

 أـٌى الذًً 151839 خعً الذظِتحعيُم خلُل   .67

 أـٌى الذًً 151972 لين هضاٌ مدمذ خعِبا  .68

 الفله وأـىله 152328 سغذ فخخي ظلُمان اللىابػه  .69
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 الفله وأـىله 152379 مالن اخمذ غلي املشعي  .70

 الفله وأـىله 152400 السا اخمذ غبذ هللا الذخُاث  .71

 وأـىلهالفله  152575 غال اخمذ غبذ هللا املشعي  .72

 الفله وأـىله 152580 اًه هفش الذًً خمِغ جامىط  .73

 الفله وأـىله 152652 افىان مدمىد خعين معلم  .74

 الفله وأـىله 152706 هبه ًىظف غطا اليعػه  .75

ه غبذ الفخاح اخمذ غطا هللا  .76  الفله وأـىله 152713 ماٍس

 الفله وأـىله 152778 ظشي امين ظػُذ ًىظف  .77

 الفله وأـىله 152804 مدمىد رًاببُان غطُه   .78

 أـٌى الذًً 153089 غُذاء مدمذ ابشاهُم غشفاث  .79

 أـٌى الذًً 153103 هاوس ي هضاس مدمىد الهىذاوي   .80

 املفاسف الاظالمُت 153106 سهف هضاٌ خالذ همش  .81

ما اًاد جِعير سباٌػه  .82  أـٌى الذًً 153267 ٍس

 أـٌى الذًً 153277 آًاث سؼذي ؼاهش صكىث  .83

 املفاسف الاظالمُت 153332 هذًً ؼاهين اخمذ ؼاهين  .84

 أـٌى الذًً 153428 ثابت مدمذ خلُل اللهىاوي  .85

جلى الاظالم اخمذ مدمذ غبذ   .86

 اللطُف

الجلعت   Student.com أـٌى الذًً 153483

  10:30-9  الاولى
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اد مدمذ بىاث  .87  أـٌى الذًً 153488 ؼُماء ٍص

 الفله وأـىله 153548 اظماء غلي اخمذ الػفُف  .88

 إلامامت والخطابت للزهىس  153554 ايهم ًىظف غلي ابى سمان  .89

 أـٌى الذًً 153585 اًمان اظماغُل غبذ اللادس الخشاص  .90

 أـٌى الذًً 153609 هذًل غىوي اخمذ غلُان  .91

 أـٌى الذًً 153755 جهان طاسق غىك ابى دسوَؾ  .92

اك مدمذ غبذ اللادس  .93  الفله وأـىله 153880 دالُا ٍس

 أـٌى الذًً 153896 والء داهىد مدمىد ابى خعين  .94

 أـٌى الذًً 153966 هبه مدمذ خمضه غبُذ  .95

 الفله وأـىله 154432 خىان بالٌ مدمىد سبابػه  .96

 إلامامت والخطابت للزهىس  154801 غبذ هللا مفلح مدمذ الذهام  .97

 أـٌى الذًً 155357 سهف فهمي غبذ املهذي غُاٌ غىاد  .98

 أـٌى الذًً 155831 مدمذ غلي مدمذ غاهم  .99

 الفله وأـىله 156039 ظمُه مدمذ غُذ الشمامىه  .100

 الفله وأـىله 156710 غبذالباظط مدمذ  .101

 الفله وأـىله 156750 ؼُىي جُان  .102

ؾ  .103  أـٌى الذًً 157343 غماس ًاظش بً مدمذ فطَش
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 للزهىس إلامامت والخطابت  157630 ًضن هاؼم مدمذ الؽمُالن  .104

 أـٌى الذًً 166307 مشوه داود غبذ هللا الؽُخ دسه  .105

 الفله وأـىله 166692 هفاًه خاجم ًىظف ابى خضير  .106

 الفله وأـىله 167494 خمضه غلي جىفُم الاخمذ  .107

 أـٌى الذًً 167582 اظالم ؼاهش مدمذ ابىظىِىت  .108

ض بىش  .109  أـٌى الذًً 177214 غلي غبذ الشخُم غٍض

 الفله وأـىله 2130013 غِس ى دظهاظُل غىك   .110

 


