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. وعبذاللادسبىكعيج - عبذ الفمذ اخشيبؾ : افخخدذ الجلعت بملش العفبت بالخاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلً على العاعت الخامعت والىفف معاءبشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىدوبدضىسألاعضاءالعادة        

2021-11-18: بخاسيخ06مدضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة العلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــفت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

اللعم املمخاص  

15-11-2021 ت ظاهدت للدسجيل  اجداد طىجت الباليت  مباساة هافزة جىعير فـش مدمذ بىصيذ  140575 اجداد طىجت الباليت / ؼباب الذغاليين  هباس

14-11-2021  ظب الحىم 
مباسياث 3-مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
حىهشة العشائؾ  الحعين خيرون  51624 العالم اللفشي / حىهشة العشائؾ  معير

 ظب الحىم 14/11/2021
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
حىهشة العشائؾ  مىفف بً دومت  158604 العالم اللفشي / حىهشة العشائؾ  هباس

اللعم الثالث 

14-11-2021 فخذ طىجت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  K  581327 ًاظير بً هيذة   فخذ طىجت / ظبىسجيغ اسيج طىجت   هباس

15-11-2021 ظفيان الؽىييخ  L680559 املغشب الخطىاوي ب مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحىم  املغشب الخطىاوي ب /  هىهب طىجت   هباس

14-11-2021 سحاء البىغاص  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  LB221981  هيثم الغاصي سحاء البىغاص / هادي املعخلبل  هباس

اللعم الشابع 

14-11-2021 سحاء طىجت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  KB259644  عبذالحميذ اخياس سحاء طىجت / اجلخيً مؽالوة  هباس



  معاءالعادظت والىففو سفعذ الجلعت على 

 
 
 
 
 
 
 
 

15-11-2021 هادي ماسيىا  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  K  576420 مدمذ ادم بىظلهام   امل بذسويً / هادي ماسيىا  هباس

 الفئاث الفغشي 

وفاق طىجت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 15-11-2021 KB221867  مىير هباؿ وفاق طىجت / اجداد طىجت  ؼبان

15-11-2021 وفاق طىجت  مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحىم  ًاظين الععيذي  182123 وفاق طىجت / اجداد طىجت  ؼبان

15-11-2021  ظب الخفم  
مباساة 1+  مباسجان  هافزجان2

 مىكىفت الخىفيذ
املذ الاصسق  CC179116  امير سيفي اؼشقي ابً بطىطت .ج/ املذ الاصسق  فخيان

15-11-2021  ظب الخفم  
مباساة 1+  مباسجان  هافزجان2

 مىكىفت الخىفيذ
ابً بطىطت .ج CC004  سضا الابيض ابً بطىطت .ج/ املذ الاصسق  فخيان

16-11-2021 ؼباب مغىغت  مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحىم  KB198062  املهذي املىاخلي ؼباب مغىغت / اجلخيً طىجت  ؼبان

 ظب الحىم 16/11/2021
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
ؼباب مغىغت  KB223595  اًمً الفليهي ؼباب مغىغت / اجلخيً طىجت  ؼبان

ؼباب طىجت  مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحىم 16/11/2021 KB234661  اظامت اكشيلض ؼباب بىذًبان / ؼباب طىجت  ؼبان

هادي هشوها  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 16-11-2021 KB238128  ٌمىس ى صسوا هادي هشوها / ؼباب العىامت  ؼبان

حىهشة معىاهت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 17-11-2021 ظفيان غيالن  177306 فخذ طىجت / حىهشة معىاهت  فخيان

17-11-2021  ظب الخفم  
مباساة 1+  مباسجان  هافزجان2

 مىكىفت الخىفيذ
فخذ طىجت  CC01  بعام عىذي فخذ طىجت / حىهشة معىاهت  فخيان

 ظب الحىم 16/11/2021
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
اجداد بئر الؽيفا  CC156129  مدمذ علي الىهابي اجداد بئر الؽيفا / املىاس الشياض ي  فخيان



 

 

 

. وعبذاللادسبىكعيج - عبذ الفمذ اخشيبؾ : وبدضىسألاعضاءالعادة بشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىد افخخدذ الجلعت بملش العفبت بالخاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلً على العاعت الخامعت والىفف معاء     

2021-11-25: بخاسيخ07مدضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة العلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــفت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

اللعم املمخاص  

21-11-2021 وفاق العاخل   مباسجان  هافزجان2 ظب الضميل   عمش الاؼهب  151914 ؼباب الذغاليين /  وفاق العاخل هباس

21-11-2021 الشحاء اللفشي   مباسجان  هافزجان2 ظب الضميل   عادٌ مضيان  50439 سحاء بني ميادة / الشحاء اللفشي  مذسب

 ظب الحىم 21/11/2021
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
حىهشة العشائؾ  اًىب حععاوث  177450 حىهشة العشائؾ /  وداد طىجت  هباس

22-11-2021 طلبت طىجت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  عثمان اللىجشي صعفشان  167897 طلبت طىجت / اجداد امضوسن  هباس

اللعم الثالث 

15-11-2021 ط مشجيل .ف مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  LE23866  مدمذ امين الذسيىػ نهضت هىسصياهت /  ط مشجيل .ف هباس

15-11-2021 ط مشجيل .ف مباساة هافزة ظلىن مؽين  LE18179  اًىب املىشي نهضت هىسصياهت /  ط مشجيل .ف هباس

 ضشب الخفم 15-11-2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
ط مشجيل .ف LE27904  مدمذ ؼشخت نهضت هىسصياهت /  ط مشجيل .ف هباس

 ضشب الخفم 15-11-2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
نهضت هىسصياهت  HA232302  عثمان حىاح نهضت هىسصياهت /  ط مشجيل .ف هباس

21-11-2021 احاهغ املضيم  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  LF53001  خمضة الجعاًذي احاهغ املضيم / نهضت هىسصياهت  هباس

21-11-2021 K اهلي العىامت مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحىم   220919 مخخاس بجيطىة   مذسب.م اهلي العىامت / ؼباب خيضشة  

اهلي العىامت  مباساة هافزة ظلىن مؽين 21-11-2021 KB88901  اخمذ اوهيت اهلي العىامت / ؼباب خيضشة  هباس

21-11-2021 ظبىسجيىغ اسيج   مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  KB230933  ظبىسجيىغ اسيج طىجت / ؼباب اصال  هباس ظليمان صسوق

 ظب الحىم 22-11-2021
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
اجداد الباسيى  عفام الؽشيع  186304 اجداد الباسيى / اطلغ مشجيل  هباس



 

ء معاالعادظت والىففو سفعذ الجلعت على   

 
 
 
 
 
 
 

اللعم الشابع 

22-11-2021 هجىم الفذاكت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  KB175370  عبذ املىلى الحذاد هجىم الفذاكت / الىجم الشياض ي  هباس

22-11-2021  ظب الحىم 
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
هجىم الفذاكت  KB82218  ًىوغ عىىػ هجىم الفذاكت / الىجم الشياض ي  هباس

 ظب الحىم 22-11-2021
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
هجىم الفذاكت  KB171161  هيثم بىؼت هجىم الفذاكت / الىجم الشياض ي  هباس

15-11-2021 اوادًميت اللشب  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  CD265708  خمضة ابى الفشح اوادًميت اللشب /  اوملبيً اللفشي  هباس

    ظب الحىم املعاعذ 15-11-2021
مباسياث 3-مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
اوادًميت اللشب  CC15769  عبذالىشيم بلعخيم اوادًميت اللشب /  اوملبيً اللفشي  هباس

15-11-2021 ؼباب العىامشة  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  LB245560  حماٌ الفىيف وفاء العشائؾ / ؼباب العىامشة  هباس

 ظب الخفم 15-11-2021
مباساة 1+ مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
ؼباب العىامشة  ES820949  عبذالاله العباعي وفاء العشائؾ / ؼباب العىامشة  هباس

 ظب الحىم 15-11-2021
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
وفاء العشائؾ  LA159721  هىسالذًً املجذوب وفاء العشائؾ / ؼباب العىامشة  هباس

-11-2021  ظب الحىم 15
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
ؼباب الفىيذق  LF53979  اًىب بىعطيت ؼباب الفىيذق / نهضت بني عمشان  هباس

22-11-2021 اجداد بئر الؽيفا  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  KB242529  خالذاملشابط هادي ؼشاكت / اجداد بئر الؽيفا  هباس

 الفئاث الفغشي 

ت ظاهدت لدسجيل 19-11-2021 طلبت طىجت  مباساة هافزة جىعير فـش CC015  هىسالذًً العلاحي طلبت طىجت / احاهغ طىجت أ  ـغاس

ت ظاهدت لدسجيل 17-11-2021 ؼباب العىامت  مباساة هافزة جىعير فـش CC011  عضالذًً بشوخى ؼباب العىامت / وداد طىجت  فخيان



 

 

 

. بىكعيج  وعبذاللادس– عبذ الفمذ اخشيبؾ : ألاعضاءالعادة وبدضىس  افخخدذ الجلعت بملش العفبت بالخاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلً على العاعت الخامعت والىفف معاءبشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىد     

2021-12-02: بخاسيخ08مدضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة العلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــفت   

  أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

اللعم املمخاص  

28-11-2021 طلبت جطىان  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  وائل افىصاس  166129 طلبت جطىان /   طلبت طىجت  هباس

 ضشب الخفم 29/11/2021
مباساة 1+ مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
عمش امللذم اليطفتي   146507 ب مغشب طىجت.ا.ط ب مغشب طىجت .ا.ط/ ؼباب الذغاليين  هباس

 ضشب الخفم 29/11/2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
مشاد الحىاس ي  158540 ؼباب الذغاليين ب مغشب طىجت .ا.ط/ ؼباب الذغاليين  هباس

 ظب الحىم 29/11/2021
 مباسياث 3+  مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
اخمذ دبذبي فشيش ي  LF7323 امل الفىيذق امثعت.م امل الفىيذق / ؼباب بىذًبان  

 ظب الخفم 29/11/2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
نهضت باب بشد  اظامت الحذاد  160652 وداد طىجت /  نهضت باب بشد  هباس

 ظب الحىم 29/11/2021
 مباسياث 2+ مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
نهضت باب بشد  ابشاهيم الغفىسي  151845 وداد طىجت /  نهضت باب بشد  هباس

ت ظاهدت للدسجيل 29/11/2021 ؼباب ظيذي ادسيغ  مباساة هافزة مىع فـش اًىب امعىين  163178 ؼباب ظيذي ادسيغ / ؼباب املضيم  هباس

اللعم الثالث 

28-11-2021  ظب الحىم 
 مباسياث 3+  مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
اجداد هخامت  R276877  ادسيغ العضوصي فخذ الشواض ي / اجداد هخامت  مذسب

 ضشب الخفم 29/11/2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
اجداد بني بىعياػ  RX5523  مدمذ بلحاح امل اًذ اللمشة / اجداد بني بىعياػ  هباس

 ضشب الخفم 29/11/2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
امل اًذ اللمشة  R374066  اًىب الفاس ي امل اًذ اللمشة / اجداد بني بىعياػ  هباس



 

ء معاالعادظت والىففو سفعذ الجلعت على   

 
 
 
 
 
 

 
 

29-11-2021  ظب الحىم 
 مباسياث 3+  مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
ؼباب ميرادوس  R345221  هىفل العلىي ؼباب ميرادوس / خعييت جاسحيعذ  معير

اللعم الشابع 

29-11-2021 املىاس الشياض ي  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  EE925287  ًاظين حشيش مىلىدًت طىجت / املىاس الشياض ي  هباس

21-11-2021 
املؽاسهت في املباساة سغم علىبت 

 الخىكيف

مباسياث 4+ مباسياث هافزة3

هافزة 
اوادًميت اللشب  CC15769  عبذالىشيم بلعخيم ظبىسجيىغ طىجت /  اوادًميت اللشب  معير

29-11-2021 هجاح الضيىاث  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  KB212915  اًمً العماسحي الىجم الشياض ي / هجاح الضيىاث  هباس

29-11-2021 هجاح الضيىاث  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً  KB196351  ٌعبذالشخمان طال الىجم الشياض ي / هجاح الضيىاث  هباس

29-11-2021 هجاح الضيىاث  مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحىم  KA44852   حىاد بً ظلمى الىجم الشياض ي / هجاح الضيىاث  معير

 الفئاث الفغشي 

    ظلىن السياض ي اججاه الحىم 29-11-2021
  مباسياث 2+  مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
اجداد طىجت  K  206451 مدمذ الضاًير   اجداد طىجت / طلبت طىجت  مذسب

فؤاد الفشيت  RC28895 ؼباب جاسحيعذ مباساة هافزة ظلىن مؽين 18/11/2021  ؼباب جاسحيعذ/ ؼباب ميرادوس  ؼبان

اؼشف اخشوػ   R377487 ؼباب ميرادوس  مباساة هافزة ظلىن مؽين 18/11/2021  ؼباب جاسحيعذ/ ؼباب ميرادوس  ؼبان

عبذالعالم امغاس  RC28931 ؼباب جاسحيعذ مباساة هافزة ظلىن مؽين 11/2021 /18  ؼباب جاسحيعذ/ ؼباب ميرادوس  ؼبان

ؼباب جاسحيعذ  مباساة هافزة ظلىن مؽين 11/2021 /18 R377078  عبذالشصاق الذساوي ؼباب جاسحيعذ /  الىادي الحعيمي  ؼبان

الىادي الحعيمي  مباساة هافزة ظلىن مؽين 11/2021 /18 RC29207  ًىظف الضسادي ؼباب جاسحيعذ /  الىادي الحعيمي  ؼبان



 

 

 

. بىكعيج  وعبذاللادس– عبذ الفمذ اخشيبؾ :  العادة ألاعضاء وبدضىس  افخخدذ الجلعت بملش العفبت بالخاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلً على العاعت الخامعت والىفف معاءبشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىد    

2021-12-09: بخاسيخ09مدضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة العلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــفت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمخاص 

29/11/2021 جان هافز ظيخان 2 ضشب الحىم   اجداد طىجت الباليت/  حىهشة العشائؾ  هباس مدمذ ظعيذ الفغير 146666 حىهشة العشائؾ 

29/11/2021  دفع الحىم 
 اؼهش 6 +  هافزة اؼهش6 

 مىكىفت الخىفيذ
 اجداد طىجت الباليت/  حىهشة العشائؾ  هباس مدمذ خباص 148189 حىهشة العشائؾ

06/12/2021  ظب الحىم 
 مباسياث 2 + هافزة مباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 وداد طىجت/  نهضت باب بشد  هباس خعام اوسام L583519 نهضت باب بشد

05/12/2021  حىهشة العشائؾ/  وفاق العاخل  هباس عبذاملىعم الشوداوي 178663 وفاق العاخل مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحىم 

05-12-2021 اسيًرللحفىله على ان  يلي مباساة هافزة  يلي  هباس اظامت البياسي  166610 الؽباب الـا  سحاء بني ميادة/ الؽباب الـا

06-12-2021 اسيًرللحفىله على ان  مذسب.م اخمذ ابطيى KB171193 ؼباب ظيذي ادسيغ مباساة هافزة   طلبت طىجت/ ؼباب ظيذي ادسيغ  

06-12-2021 اسيًرللحفىله على ان   سحاء الحعيمت/ ط ا ب مغشب طىجت  هباس وظيم بلعيؾ 186075 سحاء الحعيمت مباساة هافزة 

06-12-2021 ت ظاهدت للدسجيل   سحاء الحعيمت/ ط ا ب مغشب طىجت  هباس الياط عالػ 185909 سحاء الحعيمت مباساة هافزة مىع فـش

06/12/2021 مذسب.م مفطفى بىخياس 52597 سحاء الحعيمت مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحىم   سحاء الحعيمت/ ط ا ب مغشب طىجت  

06-12-2021  ظب الحىم 
 مباسياث 2 +  هافزة مباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 ؼباب املضيم/ الشحاء اللفشي  هباس صهشياء خلخاٌ 178213 الشحاء اللفشي 

06-12-2021 اسيًرللحفىله على ان   ؼباب املضيم/ الشحاء اللفشي  هباس صهير بىىس  163313 الشحاء اللفشي  مباساة هافزة 

05-12-2021 اسيًرللحفىله على ان   ؼباب علم طىجت/ وداد طىجت  هباس اهاط بىلعيؾ 144331 ؼباب علم طىجت مباساة هافزة 

 اللعم الثالث



 

ء معاالعادظت والىففو سفعذ الجلعت على   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-12-2021  
 مباسياث 2 +  هافزة مباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 ابً بطىطت.ج/ املذ الاصسق  هباس ظفيان بً لفشج K567577 ابً بطىطت.ج ظب الحىم

05-12-2021  
 مباسياث 2 +  هافزة مباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 مىلىدًت جطىان/ ؼباب اوالد اخميذ  هباس عثمان بىغاوفال LB218364 ؼباب اوالد اخميذ ظب الحىم

 ضشب الخفم 05-12-2021
 مباساة 1 + هافزةمباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 مىلىدًت جطىان/ ؼباب اوالد اخميذ  هباس ًىظف دهىير LB238309 ؼباب اوالد اخميذ

 ضشب الخفم 05-12-2021
 مباساة 1 + هافزةمباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 مىلىدًت جطىان/ ؼباب اوالد اخميذ  مذسب ظالم هشهىن  LB34146 ؼباب اوالد اخميذ

 ضشب الخفم 05-12-2021
 مباساة 1 + هافزةمباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 مىلىدًت جطىان/ ؼباب اوالد اخميذ  هباس طه ادحيىن  L674822 مىلىدًت جطىان

 ضشب الخفم 05-12-2021
 مباساة 1 + هافزةمباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 مىلىدًت جطىان/ ؼباب اوالد اخميذ  مذسب مدمذ دوخى L565471 مىلىدًت جطىان

06-12-2021   ٌ  ظب الحىم املعاعذ الاو
 مباسياث 2 +  هافزة مباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 نهضت بئر الؽيفا/ نهضت طىجت  هباس سبيع بىفالح KB172208 نهضت بئر الؽيفا

06-12-2021  ظب الحىم 
 مباسياث 3 +  هافزة مباسياث3

 مىكىفت الخىفيذ
 وفاق امعا/ هالٌ ظيذي ادسيغ  مذسب عضيض الفدص ي L479123 وفاق امعا

 اللعم الشابع

06-12-2021  باًش باب الىىادس / نهضت بني عمشان  هباس هؽام ؼلىس  L472743 باًش باب الىىادس  مباسياث هافذة4 ظلىن السياض ي اججاه الحىم 

06-12-2021  ضشب الخفم 
 مباساة 1 + هافزةمباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 باًش باب الىىادس / نهضت بني عمشان  هباس اًمً الهجهىج L660654 باًش باب الىىادس

06-12-2021  ضشب الخفم 
 مباساة 1 + هافزةمباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 باًش باب الىىادس / نهضت بني عمشان  هباس معاد افاس ي L679593 نهضت بني عمشان


