
 
 
 
 
 
 

 جل١ٓ ايكٝادات املدزض١ٝ 

 7من  1صفحة 
 

 باإلداز٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبرافع١ ايطا٥ف  ١ ) َدٜس /٠ , ٚنٌٝ/ـ١ (املدزضٝ ذسن١ ايكٝادات

 ٖـ1439/  1438يًعاّ ايدزاضٞ 

 أٚاًل ـــ ذسن١ قٝادات املدازع ٚٚنال٥ٗا )بٓني ( :

 :( ٚنٝاًل 60ٚعددِٖ ) املدازعٚنال٤  ــ 2        

 َهتب ايتعًِٝ  املدزض١ املٓكٍٛ إيٝٗا ايعٌُ املهًف ب٘ االضِ ّ

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم ب. اإلَاّ ٚزؽ حتفٝغ ٚنــٝــٌ ذلُد عٛض جٛد اهلل ايٓفبعٞ  1

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم عبداملًو بٔ َسٚإ 0ب ٚنــٝــٌ عٛض اهلل عبدايسمحٔ عُس املٓؿٛزٟ  2

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم عُاز بٔ ٜاضس 0ب ٚنــٝــٌ خايد عًٞ عبداهلل ايكسغٞ  3

4  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسم عُاز بٔ ٜاضس 0ب ٚنــٝــٌ إ ذلُد احلازثٖٞالٍ محد

5  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسم اإلَاّ ْافع 0ب ٚنــٝــٌ دخٌٝ اهلل َفًح زاجح احلُٝاْٞ

6  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسم أبٞ ضعٝد اخلدزٟ 0ب ٚنــٝــٌ ضاَٞ عًٞ َكبٍٛ اخلدٜدٟ

7  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسم ذلُد بٔ جبري 0ب ٚنــٝــٌ عًٞ ذلُد فٛاش ايػٗسٟ

8  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسم َٛض٢ بٔ ْؿري 0ب ٚنــٝــٌ عبداهلل أمحد ضامل ايصٖساْٞ

9  
 بايػسبَهتب ايتعًِٝ  املػري٠ بٔ غعب١ 0ب ٚنــٝــٌ ذلُد عبداهلل عبداملعني ايػسٜف

10  
 بايػسبَهتب ايتعًِٝ  اجلاذغ 0ب ٚنــٝــٌ خايد ذلُد ٖادٟ ايػٗسٟ

11  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسب  ايطعٛد١ٜ  0ب ٚنــٝــٌ يعسابْٞاٜف ذطني امحد ا

12  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ضفٝإ ايجكفٞ 0ب ٚنــٝــٌ عبداهلل ذلطٔ عٛاض احلازثٞ

13  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسب إبٔ قدا١َ 0اخلايد١ٜ ّ 0ب ٚنــٝــٌ طازم ضفس عٝط٘ ايجكفٞ

14  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ٚ بٔ ايعاصعبداهلل بٔ عُس 0ب ٚنــٝــٌ زا٥د محاد خًف اهلل ايطٜٛسقٞ

15  
 َهتب ايتعًِٝ بايػسب بالط ايػٗدا٤ 0ب ٚنــٝــٌ ضعٛد َطاعد ضعٝد ايطًرٞ

16  
 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ إبٔ ضٝٓا٤ 0ب ٚنــٝــٌ تسنٞ مجعإ  َطفس ايػاَدٟ

17  
 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ اإلَاّ ايٓطا٥ٞ 0ب ٚنــٝــٌ غحاع أمحد ذلُد اخلُاؽ

18  
 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ طٝب١ 0ب ٚنــٝــٌ ٓدٟ ايصٖساْٞأمحد عٝع٘ ٖ

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ذـــسا٤ 0ب ٚنــٝــٌ فٛاش عٝط٘ َعٝض ايجبٝيت  19

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ أجـٓـادٜـٔ  0ب ٚنــٝــٌ َتعب ضٗٝإ َطٝب ايكجاَٞ   20

 تب ايتعًِٝ باحل١َٜٛه األَري  عبدايسمحٔ  بايكاعد٠ 0ب ٚنــٝــٌ عاٜض أمحد َعٝض املايهٞ  21

 َهتب ايتعًِٝ باحل١ٜٛ ّ ايػٝابني 0ب ٚنــٝــٌ عاَس عبداهلل َطفس املايهٞ  22
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 َهتب ايتعًِٝ  املدزض١ املٓكٍٛ إيٝٗا ايعٌُ املهًف ب٘ االضِ ّ

 َهتب ايتعًِٝ باجلٓٛب إبٔ ذحس ايعطكالْٞ 0ب ٚنــٝــٌ ضًطإ ؾاحل ٖالٍ ايطٛاط  23

 َهتب ايتعًِٝ برتب٘ دلُع ذساض١ 0ب ٚنــٝــٌ َاجد عبداهلل ضًِٝ ايعُسٟ  24

 َهتب ايتعًِٝ بس١ْٝ ايعُا٥س 0ب ٚنــٝــٌ ايطبٝعٞعبداهلل ذلُد َطفس   25

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم .عجُإ بٔ َطع0ٕٛب.ؾكس اجلصٜس٠  ّ  ٚنــٝــٌ عبداهلل َعتٛم امحد ايٝاضٞ  26

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم َؿعب بٔ عُري 0ّ ٚنــٝــٌ َسشٚم شاٜد أمحد ايسبٝعٞ  27

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم يػفازٟأبٞ ذز ا 0ّ ٚنــٝــٌ ذلُد محٛد عحالٕ ايدعحاْٞ  28

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم أبٞ ايدزدا٤ 0ّ ٚنــٝــٌ َػعٌ ذلُد  ضعٝد ايجُايٞ  29

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم عني جايٛت 0ّ ٚنــٝــٌ بٓدز َٓٝع اهلل خطس املٓحَٛٞ  30

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم ايعال٤ احلطسَٞ 0ّ ٚنــٝــٌ ذلُد عٛض ٜعٝؼ ايطًرٞ  31

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم عُسٚضٌٗٝ بٔ  0ّ ٚنــٝــٌ ايػاَدٟ جاَع مجعإ َفسح  32

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ذطٔ آٍ ايػٝذ 0ّ ٚنــٝــٌ َٗٓا ذلُد ْفٌ ايٓفٝعٞ  33

 َهتب ايتعًِٝ باحلٛب١ أبٛ بهس ايؿدٜل 0ّ ٚنــٝــٌ ضًطإ عبداهلل َٓٝع اهلل اجلعٝد  34

 تعًِٝ باحلٛب١َهتب اي أّ ايكس٣  0ّ ٚنــٝــٌ ٚيٝد عُس ضامل ايكسغٞ  35

 َهتب ايتعًِٝ باحلٛب١ مسس٠ بٔ جٓدب 0ّ ٚنــٝــٌ عبدايػين ضاٟٚ عبداهلل ايجبٝيت  36

 َهتب ايتعًِٝ باحلٛب١ عبدايسمحٔ ايٓاؾس 0ّ ٚنــٝــٌ ْاٜف تساذٝب رلًد ايعتٝيب  37

 َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ ث ايـطـرـٔ 0ّ ٚنــٝــٌ عبدايعصٜص َبازى عًٞ ايٓفٝعٞ  38

 َهتب ايتعًِٝ مبٝطإ ث اخلـٝـاي١ 0ّ ٚنــٝــٌ ذاَد ايطٛاط عبداهلل ذلٌٝ  39

 َهتب ايتعًِٝ باخلس١َ ث ظًَِٝ 0ّ ٚنــٝــٌ َطًل باتٌ ضعد ايطبٝعٞ  40

 َهتب ايتعًِٝ باملٜٛ٘ أّ ايـدّٚ 0ّ ٚنــٝــٌ عبدايسمحٔ محٝد ايكسغٞ  41

 مَهتب ايتعًِٝ بايػس احلدٜب١ٝ 0ث ٚنــٝــٌ عٝط٢ أمحد إبساِٖٝ احلازثٞ  42

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم اإلَاّ َايو 0ث ٚنــٝــٌ ْاٜف َؿًح ذاَد اجلُٝعٞ  43

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم املًو عبداهلل 0ث ٚنــٝــٌ َػعٌ ذلُد َػعٌ ايجبٝيت  44

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم عــهاظ 0ث ٚنــٝــٌ عًٞ ضرُٞ عجُإ ايػاَدٟ  45

 يتعًِٝ بايػسمَهتب ا ثكٝف 0ث ٚنــٝــٌ ْاؾس محد عبداهلل ايطٛحيٞ  46

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم ايكريٚإ 0ث ٚنــٝــٌ طالٍ ذلُد ٖٓدٟ ايصٖساْٞ  47

 َهتب ايتعًِٝ بايػسم عاَس بٔ فٗري٠ 0املًٗب ث 0ّ ٚنــٝــٌ عا٥ض َعٝٛض ضعٝد ايجبٝيت  48



 
 
 
 
 
 

 جل١ٓ ايكٝادات املدزض١ٝ 

 7من  3صفحة 
 

 َهتب ايتعًِٝ  املدزض١ املٓكٍٛ إيٝٗا ايعٌُ املهًف ب٘ االضِ ّ

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ايطا٥ف 0ث ٚنــٝــٌ فٗد ضعد ذاضٔ ايٛقداْٞ  49

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ٖٛاشٕ 0ث ٚنــٝــٌ  احلازثٞعبدايعصٜص عبدايهسِٜ دخٌٝ اهلل  50

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب ٖٛاشٕ 0ث ٚنــٝــٌ ذلُد دخٌٝ اهلل عٛض ايجكفٞ  51

 َهتب ايتعًِٝ بايػسب دلُع ٚادٟ ذلسّ ٚنــٝــٌ َػعٌ ذلُد عًٞ ايطٛاط  52

 َهتب ايتعًِٝ باحلٛب١ قسطب١ 0ث ٚنــٝــٌ زا٥د َطفس ضامل املايهٞ  53

 َهتب ايتعًِٝ باحلٛب١ األقؿ٢ 0ث ٚنــٝــٌ ذطٔ ايعؿُٝٞفٗد محٛد   54

 َهتب ايتعًِٝ باحلٛب١ ث. املًو ضــعــٛد ٚنــٝــٌ إبساِٖٝ عًٞ عبداهلل ايكرطاْٞ  55

 َهتب ايتعًِٝ باحلٛب١ ث ايطٌٝ ايؿػري 0ّ ٚنــٝــٌ ذلطٔ عًٝإ محٛد ايكسغٞ  56

 َهتب ايتعًِٝ باحلٛب١ ث ايطٌٝ ايؿػري 0ّ ٚنــٝــٌ خايد بادٟ َػعٌ ايعؿُٝٞ  57

 َهتب ايتعًِٝ باجلٓٛب  ّ.ث . ايصـٛزإ  ٚنــٝــٌ عازف ٚؾٌ اهلل ذاَد ايجبٝيت  58

 َهتب ايتعًِٝ برتب١ ث ذــساضــ١ 0ّ ٚنــٝــٌ ٖاْٞ عبداهلل عباد ايطٜٛسقٞ  59

 َهتب ايتعًِٝ بس١ْٝ ايػافــ١ 0ث ٚنــٝــٌ أمحد محدإ ايصٖساْٞ  60
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 :( ٚن79١ًٝٚعددِٖ ) :ٚنٝالت املدازع ٚزٜاض األطفاٍ -

ايعٌُ املهًف١  االضِ ّ
 َهتب ايتعًِٝ املدزض١ املٓكٛي١ /املهًف١ بٗا ب٘

 ايػسب زٚض١ اجلٖٛس٠ املعُس+عٛم فهسٟ ٚن١ًٝ ْٛزٙ جربإ ذلُد ايكرطاْٞ  .1

 ايػسب ط13ايسٚض١ / ٚن١ًٝ قُس بهس عبدايسمحٔ شاٟٚٚ  .2

 ايػسم /ط +عٛم مسع3ٞايسٚض١  ٚن١ًٝ ػاَدَٟسِٜ عبداهلل حيٞ اي  .3

 ايػسم ط12ايسٚض١ / ٚن١ًٝ شبٝد٠ ٜٛضف عبداهلل ايؿٝين  .4

 ايػسم ط5ب/ ٚن١ًٝ ذٓإ ذلُد عبداهلل املُٝإ  .5

 ايػسم ط+ؾعٛبات تع18ًِب/  ٚن١ًٝ عطريٟ عبداهلل أمحد فاٜص٠  .6

 ايػسم ط+ ؾعٛبات تع19ًِب/ ٚن١ًٝ عا٥ػ١ امحد عًٞ دغسٜسٟ  .7

 ايػسم ط33ب/ ٚن١ًٝ محٝد عًٞ ايطٜٛسقٞ غسٜف١  .8

 ايػسم ط39ب/ ٚن١ًٝ ْٛز عبداهلل تسنٞ ايعتٝيب  .9

 ايػسم ط 45ب/ ٚن١ًٝ فٛش١ٜ عبداهلل ضعد احلازثٞ  .10

 ايػسم ط+ ؾعٛبات تع49ًِب/ ٚن١ًٝ غاد٠ َجٝب ضامل ايصٖساْٞ  .11

 ايػسم ط50ب/  ٚن١ًٝ ايرٜٚيب عٛض َٓطٞ عفاف  .12

 ايػسم ط+ ؾعٛبات ايتعًِ 58ب/ ٚن١ًٝ ٖٝفا٤ ذلُد أمحد فت٘  .13

 ايػسم ط+ ؾعٛبات ايتعًِ 58ب/ ٚن١ًٝ َٗاأمحدذلُدعبدايؿُد  .14

 ايػسم ط61ب/ ٚن١ًٝ جٛاٖس ظاد ذلُد احلازثٞ  .15

 ايػسم ط76ب/  ٚن١ًٝ ١ًٖٝ عبداهلل َبازى ايكرطاْٞ  .16

 ايػسب ط1ب/ ٚن١ًٝ عا٥ػ١ عُري ضٝف اهلل ايكسغٞ  .17

 ايػسب ط+ؾعٛبات تع17ًِب/  ٚن١ًٝ غٝد١ َطفس بسٜهإ اجلعٝد  .18

 ايػسب ط+ؾعٛبات تع24ًِب/ ٚن١ًٝ دالٍ عبداي١ً بهسٟ ايكسغٞ  .19

 ايػسب ط27ب/ ٚن١ًٝ ابتٗاد عبٝد عبداهلل ايطاملٞ  .20

 ايػسب ط28ب/ ٚن١ًٝ زلال٤ عابد عبداهلل ايكسغٞ  .21

 ايػسب ط35ب/ ٚن١ًٝ َسشٚق١ شٜاد محٛد اجلعٝد  .22

 ايػسب ط6ط +ب ت42ب/ ٚن١ًٝ ضا١َٝ ذطني ذلطٔ احلازثٞ  .23

 ايػسب ب/ ايكِٝ األع٢ً+ عٛم مسعٞ ٚن١ًٝ أزٜخ ذاَدعًٞ ايطٜٛسقٞ  .24
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ايعٌُ املهًف١  االضِ ّ
 َهتب ايتعًِٝ املدزض١ املٓكٛي١ /املهًف١ بٗا ب٘

 ايػسب ط1ب/ ت  ٚن١ًٝ إميإ ذطني جربإ عًٞ آٍ ٖدٜ٘  .25

 احل١ٜٛ ح+ؾعٛبات تع1ًِب/ ٚن١ًٝ زِٜ عٛاض ضاٟٚ اجلعٝد  .26

 احل١ٜٛ / ح+ؾعٛبات تع4ًِب ٚن١ًٝ ْطسٜٔ ذبٝب اهلل ٖسباٟ اْدجياْٞ  .27

 احل١ٜٛ ح1ح+ب ت14ب  ٚن١ًٝ د دا٥ٌ ايػٗسٟفاط١ُ ذلُ  .28

 احل١ٜٛ ح17ب/ ٚن١ًٝ شٜٓب ذلُد عًٞ اجلٗين  .29

 احل١ٜٛ ح7ب/ ٚن١ًٝ تسن١ٝ ذلُٛد محدٟ ايطٜٛسقٞ  .30

 احل١ٜٛ ح44ب/  ٚن١ًٝ عا٥ػ١ َطٛاح ظافس  ايكرطاْٞ  .31

 احل١ٜٛ ح44ب/ ٚن١ًٝ ضاز٠ محٝد ذلطٔ ايعؿُٝٞ  .32

 احل١ٜٛ زذابب/زب٠ٛ  ٚن١ًٝ َٓري٠ ضعدضعٛداملكاطٞ  .33

 احل١ٜٛ ب/َج١ًُ ٚن١ًٝ فٛش١ٜ فٝرإ طسخيِ ايٓفٝعٞ  .34
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