
 انزخصص يكبٌ انًُالد ربرَخ انًُالد انظُخ االطى انهمت ربرَخ انطهت انزلى

01 
 ادة عزثٍ انعهًخ 2002/09/17  أونً طًُزح ثٍ انعهىٌ 2021/11/15

20 
 نغخ وأدة عزثٍ صبنخ ثبٌ ططُف 2003/02/11 أونً يُذر ثٍ ػٍُ 2021/11/15

20 
 نغخ و أدة عزثٍ ثٍُ فىدح 2001/07/07 أونً صجزَُخ ثٍ نعىر 2021/11/16

20 
 نغخ و أدة فزَظٍ ططُف 2000/07/12 أونً يزوح ثٍ يظهٍ 2021/11/16

20 
 نغخ اَجهُشَخ انعهًخ 2003/07/03 أونً َجى انذٍَ ثىسَذ 2021/11/17

20 
 نغخ فزَظُخ انًُهُخ جُجم 2003/07/31 أونً نُُخ هذَم ثىػعُت 2021/11/16

20 
 إَجهُشَخ ثئز لبصذ عهٍ 2004/02/14 أونً  أػىاق ثىضُبف 2021/11/15

20 
 دراطبد َمذَخ ثىعُذاص 1996/03/03 انثبنثخ إَُبل ثىفىص 2021/11/22

20 
 فزَظُخنغخ  ططُف 20/11/0220 أونً يزَى ثىنُىار 2021/11/29

10 
 نغخ فزَظُخ ططُف 2002/04/03 ....................... يهُذ رىيٍ 2021/11/17

11 
 نغخ اَجهُشَخ انعهًخ 2000/08/19  أونً نًُض دثبغٍ 2021/11/30

10 
 نغخ فزَظُخ ططُف 1994/03/26 انثبَُخ ايُُخ دثؼىٌ 2021/11/24

10 
 نغخ فزَظُخ انعهًخ 2003/11/17  أونً أَخ دَمبع 2021/11/25



10 
 نغخ فزَظُخ عٍُ ونًبٌ 1998/04/14 ....................... َىر انهذي سثُزٌ 2021/11/20

10 
 انهغخ انفزَظُخ األدة و انذضبراد ططُف 1987/08/31 0يبطزز  دُبٌ سريبٍَ 2021/11/23

10 
 ادة عزثٍ انعهًخ 2003/10/15 أونً رلُخ سعجىة 2021/11/15

10 
 نغخ فزَظُخ انمجخ 1999/11/15 ثبَُخ  يُبل سلز 2021/11/19

10 
 أدة عزثٍ رًبنىص 2003/10/28 أونً غبدح سيبل 2021/11/20

10 
 نغخ فزَظُخ انعهًخ 2001/08/29 أونً طهُهخ سَذوٌ 2021/11/24

02 
 نغخ اَجهُشَخ انعهًخ 2003/06/18 أونً أَض عجذ انزدًبٌ طفبرٌ 2021/11/22

01 
 دراطبد َمذَخ ثىلبعخ 2002/09/06 ثبَُخ  عبئؼخ يزوي ػزىاح 2021/11/24

00 
 نغخ فزَظُخ ططُف 2001/07/22 ثبنثخ  كُشح ػُبٌ 2021/11/23

00 
 أدة ودضبرح انهغخ انفزَظُخ  عٍُ أسال 2000/01/25 أونً يبطزز ردًخ طبع هللا 2021/11/28

00 
 ودضبرحأدة  عُبثخ 2000/08/19 أونً يبطزز أيُزح عجبص 2021/11/21

00 
 نغخ فزَظُخ انعهًخ 1996/12/28 أونً يبطزز رىثخ عزعبر 2021/11/23

00 
 أدة عزثٍ ثئز لبصذ عهٍ 1997/08/02 أونً عجذ انزدُى عؼبػخ 2021/11/17

00 
 إَجهُشَخ عٍُ ونًبٌ 2003/03/18 ونًأ ػًُبء عًىرح 2021/11/22



00 
 نغخ فزَظُخ انذًبوعٍُ  2001/08/27 أونً وردح فالدٍ 2021/11/22

00 
 نغخ إَجهُشَخ عٍُ انذجز 2003/02/26 أونً َىال فُالنٍ 2021/11/28

02 
 نغخ وأدة عزثٍ ططُف 2003/04/04 أونً يزَى لجبػٍ 2021/11/23

01 
 نغخ و ادة عزثٍ انعهًخ 2003/12/02 أونً رًَخ لزعُغ 2021/11/27

00 
 نغخ اَجهُشَخ انعهًخ 2000/04/22 انثبنثخ أيًُخ طهظجُم لزلبر 2021/11/28

33 
 اَجهُشَخ ثىلبعخ ططُف 2003/08/28 أونً وصبل كزكبر 2021/11/13

00 
 نغخ فزَظُخ عٍُ ونًبٌ ططُف 2000/09/13 انثبنثخ نُذَب كعجغ 2021/11/15

00 
 انهغخ اإلَجهُشَخ ططُف 2002/10/20  أونً َظزٍَ الفٍ 2021/11/15

00 
 نغخ اَجهُشَخ انجشائز-انذزاع 1984/12/07 أونً سكزَبء ضُبء انذٍَ نؼهت 2021/11/25

00 
 نغخ فزَظُخ فزَذح 1998/08/10 انثبنثخ  طهبو نًطىع 2021/11/17

00 
 نغخ و أدة عزثٍ ططُف 2003/05/17 أونً َىر انهذي يجزوكٍ 2021/11/16

00 
 فزَظُخ عٍُ ارَبد 2001/09/21 انثبَُخ صىفُب يزاسَك 2021/11/23

02 
 ادة عزثٍ ثىلبعخ 2003/11/13 أونً يُبل يعبوٌ 2021/11/23

01 
 آداة و دضبرح ططُف 1971/08/16 يبطزز أونً  صهُذخ يعىع 2021/11/14



 

00 
 عهىو انهغخ نغخ إَجهُشَخ عٍُ ونًبٌ 1999/11/04 أونً يبطزز خبنذ هزثبدٍ 2021/11/29

00 
 نغخ إَجهُشَخ انعهًخ 2003/08/08 أونً رهبو أالء انزدًبٌ ثىرَبٌ 2021/11/30

00 
 نغخ فزَظُخ ثىلبعخ 2003/04/13 أونً َىر انهذي ربكهُذ 2021/11/14

00 
 رعهًُُخ انهغبد األجُجُخ )فزَظُخ( ثُضبء ثزج 2000/06/04 أونً يبطزز هذَم نُزُى 2021/11/15

00 
 دراطبد َمذَخ ططُف 1996/08/30 ثبَُخ  َظُى صُبح 2021/11/11

00 
20/12/0220  أونً انزيُصبء رَغًٍ 2021/11/11  نغخ إَجهُشَخ ططُف 

00 
20/20/1000 أونً يزوي جُبٌ 02/11/0201  نغخ إَجهُشَخ ططُف 


