
 
 نيحشرملا ءامسأ

 
 
 

 فئاظولا ىلع ـه١١/٠١/٢١٤٤  دحألا مويلا نيلوبقملا ءامسأ نع ضايرلا ةقطنم ةنامأ نلعت
 نالعإلا مت يتلاو ،)ءاسن – لاجر( ماعلا نيفظوملا بتاور ملسب ةلومشملا ةيرادإلاو ةيسدنهلا
 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو عقوم ىلع )ةرادج ةصنم( فيظوتلا ةموظنم ربع اهنع
 جذومن مالتسال ةيرشبلا دراوملل ةماعلا ةرادإلا –يسيئرلا ةنامألا رقمل هجوتلا نيلوبقملا ىلعو
 . ـه٢٢/٠١/١٤٤٢ قفاوملا سيمخلا موي ماود ةياهن لبق كلذو تاءارجإلا لامكتساو يبطلا فشكلا

 

 ةينطولا ةيوهلا مقر مسالا م
 3721****** نابغ هبردبع ميحرلادبع فيان 1
 8497****** يزنعلا ضايغ فيلخ يلع 2
 5388****** ينابيحسلا حلاص هللادبع ناكار 3
 8593****** يدعسلا دياص يلع دمحم 4
 4599****** هينتسج قيدص ليبن فهر 5
 5048****** يراخب يدرت ردب دنهم 6
 4265****** يزنعلا ناملس نيسح ناملس 7
 7545****** يشرقلا قيزر رفسم دمحا 8
 8956****** يمامهلا دمحا حلاص دمحم 9

 4309****** يزنعلا ميهاربا رميسأ دمحا 10
 4433****** ىناطحقلا دهف دمح دلاخ 11
 5851****** يرهشلا نادمح دمحم فيان 12
 3924****** فيلخلا ناميلس نب دمحم زيزعلادبع 13
 3074****** يديوس ىسوم دعاسم دمحم 14
 7845****** لالجلا دعس نب دمحم ناير 15
 4278****** يبيتعلا زهج هللا فيض دعس 16
 1971****** همالسلا نمحرلادبع نب دمحم نمحرلادبع 17
 7671****** ناديحللا يلع نب حلاص هللادبع 18
 8583****** نيريخوبا نيسح هدبع دجما 19
 6464****** يبيتعلا يكرت بئاغ رصان 20
 5470****** حدحداب رمع يلع نيسحلا 21
 4993****** ينايفس يحي نسح دمحأ 22
 9989****** يتاكربلا دمحا نب لالط دمحم 23
 9922****** يبرجم دمحا نب رهاط هرون 24
 9804****** يسيدكلا نيساي نب نيساي ناطلس 25
 2769****** يرسودلا فيس دهف دشار 26
 4901****** خيشلا نسح زيزعلادبع يكرت 27

 



 
 نيحشرملا ءامسأ

 

 ةينطولا ةيوهلا مقر مسالا م

 هللادبع نب ناميلس ميكحلادبع 28
 5568****** ليخلااباءانهملا

 6708****** ديميحملا يلع زيزعلادبع زاوف 29
 9212****** شاشق دمحا نب هللادبع دمحم 30
 8478****** يمناغلا دمحا ينس ينحب 31
 0258****** يمقبلا ناحيف دمحم هللادبع 32
 8071****** يديبزلا شيورد دمحم يلع 33
 9678****** ناشوحلا نمحرلادبع دعس قراط 34
 4633****** هفرع هدبع نافرع دمحم دمحأ 35
 5589****** ديدجلا زيزعلادبع روصنم زيزعلادبع 36
 6799****** يمكح دمح ىسيع نارون 37
 9411****** يناطحقلا ضياع نب ضوع دمحم 38
 4897****** راصنلا رصان راصن ميهاربا 39
 8794****** يغبارلا ميركلادبع دمحم يكرت 40
 4934****** يريطملا بيثم بيوث ناملس 41
 5266****** يميمتلا هللادبع نب يراشم هللادبع 42
 9041****** يريرح دمحم نب ماصع هفالس 43
 4434****** يميهسلا ديعس نب هللادبع لصيف 44
 7765****** نالثخ لا هللادبع دمحم دمح 45
 0297****** ينيوثلا ميهارب دمحا دمحم 46
 3395****** يعيفنلا ميهاربا دمحم يناما 47
 4636****** يرمشلا مازج مياش لعشم 48
 6735****** فاسعلا ميهارب زيزعلادبع ميهاربأ 49
 2414****** ينسحلا نيسح نب دمحم دهف 50
 6720****** يرارشلا ناينط حجان ردان 51
 6409****** يرمشلا ديعس فلخ دجام 52
 4334****** يرصملا دمحم نب نيسح فاون 53
 6588****** يبرحلا ديمح ىجان لئاو 54
 5506****** يناكربلا يلع يدعس ناطلس 55
 2231****** لضاف نب ناميلس نمحرلادبع دنه 56
 1753****** ينارهزلا بيسم ميركلادبع زيزع 57
 2580****** سيجبلا دمحم نب دمحا دمحم 58
 0055****** يبرحلا ناميوش ديبع دجام 59
 1364****** مينغلا دمحا نب روصنم دمحا 60
 0450****** يريطملا ليقع نادعق رصان 61

 
 



 
 نيحشرملا ءامسأ

 ةينطولا ةيوهلا مقر مسالا م
 1502****** يريطملا فويعم ملسم ةيردب 62
 7055****** ورمعلا ناميلس دمحم لاهتبا 63
 8032****** يريطملا دجاب نمحرلادبع مير 64
 5530****** يناطحقلا ناقح دهف هرون 65
 4954****** يثراحلا رصان دمحم فون 66

 9265****** يبرحلا ليقع ديمع ىحض 67

 5749****** ءانهملا دعس نب ديعس رجاه 68
 9557****** يناطحقلا يلع ديعس دولخ 69

 2735****** ميثعلا ميركلادبع هللادبع نازر 70
 


