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انفصم انثاَٙ

الرابعة

-3-المداواة الترميمية 

كراتحًرلًاً

ضرح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ631946046عثذ انثالٙأزًذ انشرذر1

خًطح ٔذطعٌٕ درخح فمظ6196464995ٚسٛٗدٚاب انًسًذ2

619347ضايرأزًذ ٔرد3

اثُاٌ ٔضرٌٕ درخح فمظ6161342862عادلخسايٙ رزٔق4

615844َٕر انذٍٚازًذ انخضر5

ضثعح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ615340747يسًذ صفٕاٌعذَاٌ انعطار6

ضثعٌٕ درخح فمظ6150363470يصطفٗرفٛف عثذ انٕازذ7

614839عثذ انرزاقعثذ هللا انًسًذ8

613645يسًذٔضٛى انُدار9

خًطح ٔضثعٌٕ درخح فمظ6131413475زٚادداَٛا كرز10ٌٔ

ذطعح ٔضثعٌٕ درخح فمظ6130374279ترْاٌتٛاٌ انسصر11٘

ٔازذ ٔضثعٌٕ درخح فمظ6122413071يذٍٚفاطًّ انطٕٚذ12

خًطح ٔثًإٌَ درخح فمظ6111434285اتراْٛىاّٚ تع13

خًطح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ609442345ازًذعًر ص14ٕ٘

خًطح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ609240545عًرغصٍ انثاٌ َصر15

اثُاٌ ٔثًإٌَ درخح فمظ6089394382زايذيسًذ انًسًذ انخهف16

اثُاٌ ٔخًطٌٕ درخح فمظ608445752ضٛاء انذٍٚرٚى ضٕل17ّٛ

اثُاٌ ٔثًإٌَ درخح فمظ6074414182يًذٔذاضراء شٕيم18

606438صفٕاٌازًذ زعرر19

ذطعح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ606344549يًذٔذأيٛر انفصٛر20

605044عصاوَٕر يهٕز21ٙ

ثًإٌَ درخح فمظ6046443680انًثُٗداَّٛ انعهٕا22َٙ

604237غاَى يسًذ يص23ُٙٛ

ثًاَٛح ٔضثعٌٕ درخح فمظ6030403878ْشاوطَٕٙ نثاد24

602446فٛصمكُاَّ انعمٛه25ٙ

ضرح ٔثًإٌَ درخح فمظ6003454186عًريسًذ تركاخ26

598546يسًذأشرف انخالف27

ذطعح ٔضثعٌٕ درخح فمظ5983394079عثذ انسهٛىيسًذ انطثطث28ٙ

ذطعح ٔخًطٌٕ درخح فمظ5973322759يسًٕدعال انعهٛا29ٌ

خًطح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ597042345عهٙيسًذ انعه30ٕ٘ٛ

اثُاٌ ٔأرتعٌٕ درخح فمظ592742042كًالعثذ انطالو عثذ انسك31

خًطح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ592145045ازًذزطٍٛ عفٛف32

خًطح ٔخًطٌٕ درخح فمظ5902312455طالشًْاو انخهٛم33

أرتعح ٔخًطٌٕ درخح فمظ5901292554دٚابيسًٕد االضًر34

اثُاٌ ٔثًإٌَ درخح فمظ5899424082زٚادفاطًّ ْٕٚص35

ثالثح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ589342143رٚاضزال ْساع36

ثًاَٛح ٔثًإٌَ درخح فمظ5889464288يسًذإًٚاٌ انذكان37

ضثعٌٕ درخح فمظ5885323870رايٙريٗ انطهٕو38

ذطعح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ5883361349تشارشٓى لًر انذ39ٍٚ

ضرح ٔضرٌٕ درخح فمظ5880363066يسًٕدأرٚح اتٕ زٚذ40

ذطعح ٔخًطٌٕ درخح فمظ5869312859زكًدراَٛا عذٚر41ِ

585543ٚاضرآالء انًسًذ42

ثًاَٛح ٔثًإٌَ درخح فمظ5853434588يسًذراكاٌ تاكٛر43

ٔازذ ٔذطعٌٕ درخح فمظ5851474491فرٚذترٕل انخطاب44

584743يسًذ ظافرعًر ضراج45

584427يسًذعهٙ ٕٚضف46

ضرح ٔضرٌٕ درخح فمظ5834392766ياْراشرف انطهٕو47

ضرح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ582743346يصطفٗيسًذ دتٕر48٘

ذطعح ٔخًطٌٕ درخح فمظ5814302959ٔضٕفشايٛراو ضهٕو49

581238َسّٚكايم انًسًٕد50

ضرٌٕ درخح فمظ5810342660يٛالدضاَذرا ضًٕع51

ذطعح ٔضثعٌٕ درخح فمظ5797443579صالذ انذٍٚلرٛثّ عه52ٙ

ضرح ٔثًإٌَ درخح فمظ5791454186تاضميٛص انخضر53

خًطح ٔأرتعٌٕ درخح فمظ578140545خانذعثذ انرزًٍ درٔٚش54

اثُاٌ ٔثًإٌَ درخح فمظ5776453782يسًذلصٙ انثُا55

خًطح ٔضرٌٕ درخح فمظ5775372865يفٛذزثٛة ٚعمٕب56

خًطح ٔذطعٌٕ درخح فمظ5771494695ٚسٛٗصفاء انًسًذ57

ضرح ٔضثعٌٕ درخح فمظ5767423476عثذ انسهٛىَٓهح انعثذ58ٔ

ثالثح ٔثًإٌَ درخح فمظ5754443983عثذ انكرٚىٚاضر انماضى59

ٔازذ ٔثًإٌَ درخح فمظ5752414081يسًذ خطابيسًذ عًر لايٕعح60

ثًاَٛح ٔثًإٌَ درخح فمظ5748454388ٔنٛذٚايٍ َسٛه61ٙ

ذطعح ٔخًطٌٕ درخح فمظ5604342559فاٚسيٕضٗ ْسٚى62

ضثعح ٔضرٌٕ درخح فمظ5553392867َساريهٓى انرٔي63ٙ

537225شاكرزافع رعذ64

ضثعٌٕ درخح فمظ4276304070يهٓى رٚاب65

ازًذ انصٛاد66٘

تشار األي67ٍٛ

41رايٙ األضٕد68

رٔضح لط69ُٙٛ

عًراٌ انُاتهط70ٙ

يسًذ ضهطا71ٌ

45يعرصى تاهلل انًُدذ72

ثًاَٛح ٔضرٌٕ درخح فمظ74343468يسًذ َٕرفراش لُذلد1ٙ

ذطعح ٔخًطٌٕ درخح فمظ73293059يسًذ َٕرَثراش لُذلد2ٙ
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        رئٛص شعثح االيرساَاخ                                                    يصذق عًٛذ كهٛح طة األضُاٌ
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جامعات القطر

            اضرار انًمرر                              ندُح انطُح انراتعح           أيٍٛ ضر انهدُح                  رئٛص ندُح انرصذ  

يؤٚذ كسكس.يؤٚذ كسكس                                                                      أزالو شاٍْٛ                          د.            د

   ندُح رصذ انمارئ             عضٕ         عضٕ           عضٕ        عضٕ                 أيٍٛ انطر            رئٛص ندُح انمارٖء

تطاو انُدار . تٛاٌ إدنثٙ   زٕاء زًذ       ُرال ضهٕرج     رْف زُٕٚ      يذٚسح انشٛخ خانذ           د. خهذٌٔ ادرٚص          و. و


