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مالحظاتالمجاالتمواد التطويرالصفاالسمالرقم الشخصيالرقم
تربية فنيةحاسب آلي1ع1احمد عبداالله مثنى مثنى1080120695
تربية فنيةحاسب آلي1ع1احمد يوسف عبدالمنعم دهده2080617670
تربية فنيةحاسب آلي1ع1باسل توفيق قايد عبيد3080708307
تربية فنيةحاسب آلي1ع1بندر علوي حسين الحمري4080817386
تربية فنيةحاسب آلي1ع1جاسم رمزي سلمان ياسين5081110588
تربية فنيةحاسب آلي1ع1حسام خلف صياح المساعيد6080923810
تربية فنيةحاسب آلي1ع1حسان على محمد قاسم7080301274
تربية فنيةحاسب آلي1ع1حسن محمد احمد الحايكي8080200516
تربية فنيةحاسب آلي1ع1حمد جاسم احمد بورشيد9080203388

تربية فنيةحاسب آلي1ع1حمد علي صالح العرولي10080913504
تربية فنيةحاسب آلي1ع1داود ابراهيم غلوم عباس11081111193
تربية فنيةحاسب آلي1ع1سيدناصر ياسر اسماعيل اسماعيل12081113994
تربية فنيةحاسب آلي1ع1سيف الدين أسامه سيد إبراهيم13080815146
تربية فنيةحاسب آلي1ع1صهيب محمد معوض المهدى14080917925
تربية فنيةحاسب آلي1ع1طلحة ناصر مسعود مغل15060709413
تربية فنيةحاسب آلي1ع1عاصم حامد مصطفى شتا16080711057
مجاالتتربية اسرية1ع1عبداللطيف شرحبيل عبداللطيف البعجاوي17080822916
مجاالتتربية اسرية1ع1على ابراهيم حافظ جوده18080922813
مجاالتتربية اسرية1ع1علي سلمان حمد الحداد19080304184
مجاالتتربية اسرية1ع1علي فرحان علي القيسي20080917933
مجاالتتربية اسرية1ع1علي محسن حاجي جعفر21080310060
مجاالتتربية اسرية1ع1عمر علي عقيل عبداهلل22080511945
مجاالتتربية اسرية1ع1عمر محمد سامح سويلم23080705120
مجاالتتربية اسرية1ع1فارس طارق أحمد عسكر24081003099
مجاالتتربية اسرية1ع1فيصل يوسف حسن الساده25081009569
مجاالتتربية اسرية1ع1مبارك صالح مبارك سعيد26080707963
مجاالتتربية اسرية1ع1محمد رضا نصر سويلم27080316484
مجاالتتربية اسرية1ع1محمد عادل جادالمولى جادالمولى28080319017
مجاالتتربية اسرية1ع1محمد ماجد مصلح مصلح صالح29080218270
مجاالتتربية اسرية1ع1محمد مهدي حاجي حاجي30080500820
مجاالتتربية اسرية1ع1محمود محمد احمد علي31080707629
مجاالتتربية اسرية1ع1معاذ ايمن زكريا محمد32080303641
مجاالتتربية اسرية1ع1موسى مصلح موسى الحمري33081005610
مجاالتتربية اسرية1ع1ياسين ياسر جالل تمراز34080613705
مجاالتتربية اسرية1ع1يوسف جاد اهلل جاد اهلل غريب35081219962
تربية فنيةحاسب آلي2ع1احمد خالد محمد الصاوي36080211062
تربية فنيةحاسب آلي2ع1احمد محمد محمد السنباطى37080821316
تربية فنيةحاسب آلي2ع1انس رامي علي دراوشه38080715133
تربية فنيةحاسب آلي2ع1انس محمد عبدالعال عبدالعال39081121482
تربية فنيةحاسب آلي2ع1جواد محمد سلمان رياحنه40080210791
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تربية فنيةحاسب آلي2ع1حمدان محمد عبداهلل محمد41080802389
تربية فنيةحاسب آلي2ع1خليفه محمد صالح الشرجي42080904793
تربية فنيةحاسب آلي2ع1ريان عبدالعزيز احمد الجودر43090201094
تربية فنيةحاسب آلي2ع1زياد احمد حلمى ابراهيم44080305083
تربية فنيةحاسب آلي2ع1سالم فؤاد سالم محمد45081106394
تربية فنيةحاسب آلي2ع1سلطان علي صالح فهيد46070915164
تربية فنيةحاسب آلي2ع1سلمان نور احمد مولوي محمد بلوش47080914640
تربية فنيةحاسب آلي2ع1عبدالرحمن جمال شحاته عبدالهادى48071124470
تربية فنيةحاسب آلي2ع1عبدالرحمن جميل محروس محمد49080517005
تربية فنيةحاسب آلي2ع1عبدالرحمن حمد السيد حمد50080920721
تربية فنيةحاسب آلي2ع1عبدالرحمن محمد أحمد اسماعيل51080505449
مجاالتتربية اسرية2ع1عبدالعزيز بهروز محمد راهي52081101740
مجاالتتربية اسرية2ع1عبداهلل سالم فضل سيف53080916252
مجاالتتربية اسرية2ع1علي احمد عبدالصمد فتحي54081209266
مجاالتتربية اسرية2ع1عمرو حسن خالد احمد55080820859
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد احمد كمال ابوالنجا56080418279
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد احمد محمد ابراهيم57080717284
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد اشرف محمد احمد58080216471
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد اشفاق احمد نصار احمد عمر59080113419
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد أمين عبدالرحمن الرئيسي60080918719
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد حمد خليفه علي61080403034
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد خالد علي هالل62081107277
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد عقيل حسين الحداد63081007078
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد عالء الدين عبدالرحمن ابو على64081009178
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد عماد محمد المقادمة65080719244
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد مسعد عبدالخالق حواس66081020570
مجاالتتربية اسرية2ع1محمد مطيع على على67080719775
مجاالتتربية اسرية2ع1مقداد علي محمد القيسي68081201800
مجاالتتربية اسرية2ع1يوسف ايمن يوسف خليل69080715257
تربية فنيةحاسب آلي3ع1احمد حبيب محمد باقر70080208487
تربية فنيةحاسب آلي3ع1احمد عبداهلل احمد العباسي71080909779
تربية فنيةحاسب آلي3ع1احمد محمد احمد جوادي72080411134
تربية فنيةحاسب آلي3ع1احمد محمد فريد ثروه73080820948
تربية فنيةحاسب آلي3ع1احمد مصطفى أحمد شلقامي74080419267
تربية فنيةحاسب آلي3ع1السيد احمد السيد محمد سليمان75080817289
تربية فنيةحاسب آلي3ع1بدر احمد ابراهيم شريده76080611850
تربية فنيةحاسب آلي3ع1حسن عبداهلل احمد باقر77081108001
تربية فنيةحاسب آلي3ع1حسن وليد غازى مشاق78081102992
تربية فنيةحاسب آلي3ع1حسين جابر عبداهلل شهابي79090302028
تربية فنيةحاسب آلي3ع1حسين عباس علي الحايكي80080203990
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تربية فنيةحاسب آلي3ع1حمزه وائل على ابراهيم81071023097
تربية فنيةحاسب آلي3ع1راشد عبدالعزيز صالح غربه82080911269
تربية فنيةحاسب آلي3ع1زياد حاتم طه عبدالجليل محمد83081116543
تربية فنيةحاسب آلي3ع1سلطان محمد عبداهلل محمد84080802370
تربية فنيةحاسب آلي3ع1سلمان فضل رحيم محمود85061020168
تربية فنيةحاسب آلي3ع1عبداهلل بشير احمد رحيم خان منيكل86080504485
مجاالتتربية اسرية3ع1عبداهلل خالد عبداهلل محمد87080907849
مجاالتتربية اسرية3ع1عبداهلل خالد يوسف علي88070500878
مجاالتتربية اسرية3ع1عبدالمنعم سالم عبدالمنعم شديد89080314902
مجاالتتربية اسرية3ع1عصام احمد عمران90080206298
مجاالتتربية اسرية3ع1علي محمد عبداهلل البوعركي91080401384
مجاالتتربية اسرية3ع1عمار ياسر سعيد الرياشي92080811566
مجاالتتربية اسرية3ع1عمر ابراهيم محمد عبداهلل93081113706
مجاالتتربية اسرية3ع1غالم مصطفى ياسين احمد94051017830
مجاالتتربية اسرية3ع1فارس وسام محمد طوالبه95080216323
مجاالتتربية اسرية3ع1محمد احمد عايد القعايدة96081122390
مجاالتتربية اسرية3ع1محمد اسامة السيد عبدالجواد97080417892
مجاالتتربية اسرية3ع1محمد عبدالهادى ابو المحاسن الوكيل98080716156
مجاالتتربية اسرية3ع1مصطفى عماد حسينى مصطفى سيد أحمد99090101553

مجاالتتربية اسرية3ع1مهدي حبيب احمد باقر100080400345
مجاالتتربية اسرية3ع1يوسف احمد عبداهلل العليوي101081214537
مجاالتتربية اسرية3ع1يوسف جعفر عبداهلل الحايكي102081214529
مجاالتتربية اسرية3ع1يوسف ياسر يونس عبدالناصر103090116429
مجاالتتربية اسرية3ع1يوسف يعقوب يوسف سباع104090108647
تربية فنيةحاسب آلي4ع1احمد حسين محمد الهصيصي105080203612
تربية فنيةحاسب آلي4ع1احمد زين عواد الجبرين106090124758
تربية فنيةحاسب آلي4ع1احمد غريب مندني كرم107080807828
تربية فنيةحاسب آلي4ع1الحسن فتحي علي العطاوي108080309836
تربية فنيةحاسب آلي4ع1جاسم محمد جاسم بوهيله109080505171
تربية فنيةحاسب آلي4ع1حسين سامي حسين صالح110080301606
تربية فنيةحاسب آلي4ع1حسين مصطفى حسين احمد111080714102
تربية فنيةحاسب آلي4ع1حمد سند خليفه العسيلي112081205350
تربية فنيةحاسب آلي4ع1خالد سيد باد شاه جانك خان قاسم113050821008
تربية فنيةحاسب آلي4ع1عبد الرحمن عالء الدين عبد الرحمن أبو علي114081009160
تربية فنيةحاسب آلي4ع1عبدالرحمن شعبان كمال عبدالبارى115080404081
تربية فنيةحاسب آلي4ع1عبدالرحمن محمد أشرف غانم116081116560
تربية فنيةحاسب آلي4ع1عبدالرحمن محمد عدنان محمد117080119042
تربية فنيةحاسب آلي4ع1عبدالعزيز احمد محمد زمان118080703003
تربية فنيةحاسب آلي4ع1عبدالعزيز محمد أدريس مكى119081110022
تربية فنيةحاسب آلي4ع1عدنان عامر عامر حسين120081000588
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تربية فنيةحاسب آلي4ع1علي محسن حسن اللهياري121080601049
مجاالتتربية اسرية4ع1علي هشام علي العيسى122080401910
مجاالتتربية اسرية4ع1عمر أحمد علي عيسوي123090100298
مجاالتتربية اسرية4ع1عمر محمد حسين سويلم124080616437
مجاالتتربية اسرية4ع1عمر محمد سمير غانم125080416330
مجاالتتربية اسرية4ع1عمر ياسر نعمان رمضان126080824552
مجاالتتربية اسرية4ع1فهد رمزي قايد سلطان127080820468
مجاالتتربية اسرية4ع1محمد حازم محمد النحاس128080921850
مجاالتتربية اسرية4ع1محمد خالد عبدالرحمن الكوهجي129080400884
مجاالتتربية اسرية4ع1محمد سيف مهدي احمد130080301703
مجاالتتربية اسرية4ع1محمد صايل محمد عمران131081007680
مجاالتتربية اسرية4ع1محمد عبدالغفار محمد عبدالغفار132080218873
مجاالتتربية اسرية4ع1محمد علي محمد قاسم133080610242
مجاالتتربية اسرية4ع1محمد موسى محمد موسى134080308350
مجاالتتربية اسرية4ع1محمود رضا احمد الغول135080519806
مجاالتتربية اسرية4ع1محمود هاشم محمد عبدالسالم136080716598
مجاالتتربية اسرية4ع1مهدي عباس مهدي هالل137080809995
مجاالتتربية اسرية4ع1يوسف إمام عبدالغفور البلوشي138081101074
مجاالتتربية اسرية4ع1يوسف شريف محمد عبدالمجيد139080921892
تربية فنيةحاسب آلي5ع1أحمد تامر زكى عبدالخالق140080721419
تربية فنيةحاسب آلي5ع1احمد حمدى عبدالناصر عبدالحميد141071220259
تربية فنيةحاسب آلي5ع1احمد محمود محمد الحايكي142081107536
تربية فنيةحاسب آلي5ع1احمد مسعد حسين سليمان143081022042
تربية فنيةحاسب آلي5ع1احمد نصر احمد العجي144080316824
تربية فنيةحاسب آلي5ع1احمد هيثم احمد نايم145080410251
تربية فنيةحاسب آلي5ع1أنس هشام سليم ابوالعدوس146080213391
تربية فنيةحاسب آلي5ع1اياد حمدى سمير هيكل147080617204
تربية فنيةحاسب آلي5ع1تميم محمد زهير148090124081
تربية فنيةحاسب آلي5ع1حسام أحمد حسين محمد149080609287
تربية فنيةحاسب آلي5ع1حمد محمد قمبر البناء150080508120
تربية فنيةحاسب آلي5ع1خالد سيد محمد عبدالوهاب علي151071013857
تربية فنيةحاسب آلي5ع1دعيج خليفه جمعه الدوسري152080500080
تربية فنيةحاسب آلي5ع1رومانى نبيل شفيق عبدالمسيح153080215289
تربية فنيةحاسب آلي5ع1زياد محمود عبدالحكيم منصور154080620973
تربية فنيةحاسب آلي5ع1زيد اياد محمد المنصور155081013272
تربية فنيةحاسب آلي5ع1سلمان صالح حمود العزاني156080903274
تربية فنيةحاسب آلي5ع1عبدالرحمن على صبحى محمود157081007035
مجاالتتربية اسرية5ع1عبدالرحمن وائل إبراهيم على158080816576
مجاالتتربية اسرية5ع1عبدالعزيز ماجد قاسم المريسي159080414141
مجاالتتربية اسرية5ع1عثمان علي زهور احمد160080605974



مالحظاتالمجاالتمواد التطويرالصفاالسمالرقم الشخصيالرقم

ABDURAHMAN AL-NASSER  PRIMRY BOYS’ SCHOOL مدرسة عبدالرمحن الناصر اإلعدادية للبنني 

مجاالتتربية اسرية5ع1عزالدين علي احمد الحمري161080708986
مجاالتتربية اسرية5ع1عقيل عبدالهادي علي النايم162080813070
مجاالتتربية اسرية5ع1علي جمال علي صالح شائف163080206751
مجاالتتربية اسرية5ع1علي غالم جيالني غالم محي الدين جهانكير164081114273
مجاالتتربية اسرية5ع1عمر عبدالرحمن سيد محمود165080619428
مجاالتتربية اسرية5ع1عمر مصطفى شحاته محمد166080516289
مجاالتتربية اسرية5ع1عيسى علي هالل القوتي167081210710
مجاالتتربية اسرية5ع1محمد احمد عبدالسالم هالل168081124058
مجاالتتربية اسرية5ع1محمد رجب صادق سالم169080512895
مجاالتتربية اسرية5ع1محمد علي مسعد ناصر170070618704
مجاالتتربية اسرية5ع1محمد وليد السيد أبوزيد171080516394
مجاالتتربية اسرية5ع1محمدحليم خان ذوالفقار جمدار عطا محمد172071020853
مجاالتتربية اسرية5ع1مصطفى كمال السيداحمد الشرقاوي173080400183
مجاالتتربية اسرية5ع1ناصر يوسف محمد بوعالي174080813623
مجاالتتربية اسرية5ع1يحيى احمد اسد بيرمي175090209168
مجاالتتربية اسرية5ع1يحيى محمود عطا تمام176080501680
تربية فنيةحاسب آلي6ع1احمد كامل بدرى على177090117905
تربية فنيةحاسب آلي6ع1احمد محمد عبدالناصف عبدالبر178080821014
تربية فنيةحاسب آلي6ع1احمد محمود بسطاوى حسين179080618847
تربية فنيةحاسب آلي6ع1ادهم احمد سيد رمضان180080516963
تربية فنيةحاسب آلي6ع1انس اشرف البطل صالح181080207812
تربية فنيةحاسب آلي6ع1بليغ صالح احمد بن محمد182060318236
تربية فنيةحاسب آلي6ع1حنظلة طارق علي أكرم183080407447
تربية فنيةحاسب آلي6ع1خليفه جمال ناصر جابر184080710786
تربية فنيةحاسب آلي6ع1ذاكر بن فؤاد بن حسن القلعي185080913725
تربية فنيةحاسب آلي6ع1زياد احمد محمد يونس186080717993
تربية فنيةحاسب آلي6ع1زيد محمد سليمان النصار187080218067
تربية فنيةحاسب آلي6ع1طالل حسين سيف اهلل حسين188081210760
تربية فنيةحاسب آلي6ع1طالل نواف احمد المناعي189080511384
تربية فنيةحاسب آلي6ع1عبدالرحمن داود عبدالمنصف البغدادي190080407994
تربية فنيةحاسب آلي6ع1عبدالرحمن علي عبداهلل الحمري191070907110
تربية فنيةحاسب آلي6ع1عبداهلل صالح نصف نصف192080501532
تربية فنيةحاسب آلي6ع1عبداهلل محمد زاهر193071109846
مجاالتتربية اسرية6ع1عبداهلل محمد شهزاد محمد يعقوب محمد اسماعيل194080805949
مجاالتتربية اسرية6ع1عبداهلل محمود سالم محمود195080319378
مجاالتتربية اسرية6ع1علي عبدالرحمن عبدالغفار فالمرزي196080408168
مجاالتتربية اسرية6ع1علي منصور علي العمري197080318339
مجاالتتربية اسرية6ع1عمرو ياسر محمد ابراهيم198080714587
مجاالتتربية اسرية6ع1فهد ابراهيم عيسى الشوملي199081213131
مجاالتتربية اسرية6ع1محمد الخطيب محمد عبدالمقصود200080516343
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مجاالتتربية اسرية6ع1محمد حمدى ابراهيم الحداد201080820239
مجاالتتربية اسرية6ع1محمد فضل حميد ثوبت202080607675
مجاالتتربية اسرية6ع1محمد قاسم محمد احمد203080210970
مجاالتتربية اسرية6ع1محمد محمود حمد محمد204080304524
مجاالتتربية اسرية6ع1محمد مشعل محمد عبداهلل205080504116
مجاالتتربية اسرية6ع1محمد نور عواد الجبرين206090124740
مجاالتتربية اسرية6ع1ناصر احمد عبداهلل الحايكي207080800963
مجاالتتربية اسرية6ع1ناصر عبدالباري ناصر سرور208080309070
مجاالتتربية اسرية6ع1ناصر عبدالحكيم عبده علي209080302246
مجاالتتربية اسرية6ع1نور الدين محمود عبدالمطلب عبدالهادي210090117956
مجاالتتربية اسرية6ع1وليد دور محمد جان خدادادا جان211081011490


