
 

 

٢٠٢٠ح���ان١٢) ال��صل في ذاك�ة العل�م اإلن�ان�ة(قائ�ة �أس�اء ال��ار��� في ن�وة   

 ت  األس�اء

 1 ���ئ الغ�الي  إس�اع�للقاء خل�ل . د.م

 2 ن�ال م��� مال هللا

 3 م�ع� ح�اد� ن�� ال����. د.أ

 4 ف�ان م�ف� ال�ع��ي . د. م. أ

 5 عل�اء هاش� ال��ه�اني.د.م.أ

 6 سع� ع�� هللا ذن�ن 

 7 مه�� صالح دمحم . د.م

 8 د ازدهار م��� مال هللا.م

 9 سل��ان ف�ح هللا دمحم ج�ال

 10 ع�� ج�ام فاضل. م. م

 11 ع�ار سع� هللا رضا ال�ع��ي.د.م.أ

 12 م ف�ان فارس ناص� .م

 13 زه�اء ر�اض علي ال�ائي . م. م

 14 ه�یل ی�سف م���د . د. م

 15 ع�� مه�� خل�ل ال��الي . د.م.أ

 16 م��اء ص�اح حام� سع�� الع���� . د

 17 م��از حازم داؤد ال�ی�جي . م.ا

 18 سفانة جاس� دمحم. د.م.أ

 19 د نها�ة دمحم صالح.م

 20 ع�ار ح��� �اس�� ال�ل��ي. د.م.أ

 21 ف�اق� داود سل�ان ال�الل. د.م.أ

 22 ش�� ف��ل رش� الع���� . د.م.أ

 23 علي م�ف�� ال�فاف. د.م

 24 ع�� ع�� ال���� علي. م

 25 �ارق حازم �ه



 

 

 26 ماه� ع�� ال��ار اح��. د

 27 زه�� ع�� ال��ار اح�� ال�او� . م.م

 28 آم�ة علي ح��ة ال��في . م.م

 29 صالحع��� سهام مه�� . د.م.أ

 30 مها م��فى رش�� العاني

 31 ه�� ��ال اله��ي 

 32 روش�ا ص�ی� دمحم . م. م

 33 ه�� فائ� ال���ن . د

 34 أح�� م���د عل� ال�ام�ائي. د.م.أ

 35 ع�� اح�� سع��.د.م.أ

 36 دمحم ح��ة ح���. د.م.أ

 37 خ�� ال�اس جل� . د.م

 38 ر�ان ذن�ن م���د الع�اسي. د.م.أ

 39 ع�� هاش� ذن�ن . م.م

 40 علي نا�� م��� . د.م.أ

 41 س�ى م�عل رش�� . د.م

 42 دمحم ع�� هللا ح��� الله��ي. د.م

 43 انفال دمحم م���د . م.م

 44 ش��اء رافع سل�ان . م

 45 دال�ا �ارق ع�� الف�اح. م

 46 ع�� ع��هللا اح�� ال�ب�ني. م.م

 47 م ع�� فاروق ��� . م

 48 �ان علي ح��. د.م

 49 ع�� اب�اه�� دمحم. د. م. ا

 50 رق�ة فاضل ع��هللا ف��وز. م

 51 دمحم ع�� ال���� اح�� ال�ع��ي . د 

 52 ن�ار عل�ان ع�� هللا.د . م. ا



 

 

 53 دمحم ع��ة دمحم علي. م.م

 54 ن��ان دمحم ع��هللا . د.م

 55 ز�� رافع سل�ان . م.م

 56 ع��ال��ار أح�� ح��� . د. م

 57 اح�� �اس�� دمحم . م. م

 58 م مفاز م��ى ع��هللا. م

 59 ه��� اح�� ح��� ع��. د.م

 60 اس�اء ع�� ال�الم. م

 61 ���ة دمحم م���د ���ى ح�� أغا . د

 62 �اسل ا�اد سع��. م.م

 63 وصال ف��ل ح�اد�. م.م

 64 ه�ه حازم دمحم. د

 65 وس� ع�� ال��ل� ح�� . م

 66 دمحم س�اب م�ان . د.م.أ

 67 م��ر علي قاس�. م.م

 68 �اس��� �اس�� صالح .م 

 69 أح�� إب�اه�� أح�� ال���ر� . م. م

 70 ع�� ع�دة إب�اه�� . م.م

 71 رسال ح��� ع��الل��ف ال���� 

 72 ش��اء �اه� ذن�ن . م.م

 73 �ان غان� ال�ائغ. د.م.أ

 74 أح�� سال� دمحم 

 75 دمحم خ�� ع�اس . م. م

 76 أس�اء �اه� ذن�ن . م.م

 77 صه�� خال� جاس� ال�ائي . د.م.أ

 78 أم�ة خ��� ع�اس . م.م

 79 ی�ن� م��� ی�ن�. م.م



 

 

 

 80 رنا ع�� ال��ار ح���. د.م.ا

 81 أم�� غان� دمحم 

 82 عام� ع�� هللا ال���لي. د.أ

 83 رنا سال� دمحم

 84 غادة ق��ان ح��

 85 لقاء خل�ل إس�اع�ل ���ى الغ�الي. د

 86 ع�� ج�ام ف��ت

 87 م�ع� ال����. د

 88 دمحم سال� ال��از

 89 على ال�فاف. د


