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 .بىكعيج  اللادس وعبذ– عبذ الفمذ اخشيبؾ : ألاعحاءالعادة وودحىس  بشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىد افتتدت الجلعت بملش العفبت بالتاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلً على العاعت الخامعت والىفف معاء

2022-01-18:  بتاسيخ17مدحش سكم   

 ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
مـــذة العلىوت والغشامت 

 املاليت
 الفشيـــــــــم

س الشخــفت   

  أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

اللعم املمتاص 

طلبت طىجت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 16-01-2022 خمضة الخليلي  166225 سحاء بني ميادة /  طلبت طىجت  هباس

16-01-2022 
املغ بىشامت الحىم واتهامه 

 بتللي الشؼىة

 مباسياث  هافزة 8

دسهم غشامت1000+  
طلبت طىجت  عبذالعالم اخعيعً  50374 سحاء بني ميادة /  طلبت طىجت  معير

 ظب الحىم 16-01-2022
 2+  مباسياث هافزة 2

 مباسياث مىكىفت التىفيذ
طلبت طىجت  KB140929  هيثم بىطىيل سحاء بني ميادة /  طلبت طىجت  هباس

16-01-2022 
ت ظاهدت  جىعير فـش

 لتسجيل
سحاء بني ميادة  مباساة هافزة صهشياء خمذان  167876 سحاء بني ميادة /  طلبت طىجت  هباس

العالم اللفشي  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 16-01-2022 سؼيذ العابذ  181310 العالم اللفشي / ب مغشب طىجت .ا.ط هباس

 ظب الخفم 17-01-2022
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت التىفيذ
ؼباب علم طىجت  مدمذ ظعيذ هفيف  158675 ؼباب علم طىجت /  ؼباب بىذًبان  هباس

17-01-2022  ف ط العشائؾ/ اجداد امضوسن  هباس ًاظين الفغير 156571 ف ط العشائؾ مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 

ؼباب علم طىجت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 17-01-2022 ًاظين اخىاػ  173020 ؼباب علم طىجت /  ؼباب بىذًبان  هباس

اللعم الثالث 

وفاق امتاس  مباساة هافزة اختجاج عىيف على الحىم 17/01/2022 CD258196  ًىوغ الخشوبي سحاء البىغاص  / وفاق امتاس  هباس

وفاق امتاس  مباساة هافزة اختجاج عىيف على الحىم 17/01/2022 LC301353  ًىظف اكياب سحاء البىغاص / وفاق امتاس  هباس



 :التالي نهى  الالعب املهذي بىعيس ى والفىاب  مذة علىوت بخفىؿ 2022-01 -13  بتاسيخ16 لجىت التأدًب و الشوح الشياضيت سكم جصحيدا ملا وسد فى مدحش :  ظتذسانا

 ءمعا الثامىت سفعت الجلعت علىوو 
 
 
 
 

 ظب الخفم 17/01/2022
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت التىفيذ
ؼباب خيحشة  LF41934  خمضة املايي هجىم طىجت / ؼباب خيحشة  هباس

 ظب الحىم  17/01/2022
+  مباسياث هافزة 3

مباسياث مىكىفت التىفيذ3  
هجىم طىجت  K30689  عفام خمذون هجىم طىجت / ؼباب خيحشة  مذسب

 ظب الحىم  17/01/2022
 2+  مباسياث هافزة 2

 مباسياث مىكىفت التىفيذ
هجىم طىجت  عبذالعضيض بىهاًذ  157149 هجىم طىجت / ؼباب خيحشة  هباس

هجىم طىجت  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 17/01/2022 مدمذ بىظعيذ  159451 هجىم طىجت / ؼباب خيحشة  هباس

 ظب الحىم 17/01/2022
+  مباسياث هافزة 3

مباسياث مىكىفت التىفيذ3  
نهحت هىسصياهت  KB68972   خمضة الحيطي نهحت هىسصياهت / الؽماٌ اللفشي  مذسب

17/01/2022 
ت ظاهدت  جىعير فـش

 لتسجيل
نهحت هىسصياهت  مباساة هافزة KB163435 

ًىظف البلالي 

العيعاوي 
نهحت هىسصياهت / الؽماٌ اللفشي  هباس

اللعم الشابع 

ؼباب الفىيذق  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 17/01/2022 LF40410  اظامت املتىول جمىدة جطىان / ؼباب الفىيذق  هباس

17/01/2022  مباساة هافزة ظلىن مؽين 
الىجم الشياض ي 

الطىجي 
K451770  عمش الؽتىوي الىجم الشياض ي الطىجي / مىلىدًت طىجت  هباس

17/01/2022  
ت ظاهدت  جىعير فـش

 لتسجيل
 مباساة هافزة

الىجم الشياض ي 

الطىجي 
KB232520  املهذي العضوصي الىجم الشياض ي الطىجي / مىلىدًت طىجت  هباس

الفئاث الفغشي 

17-01-2022 
ت ظاهدت  جىعير فـش

 لتسجيل
ؼباب العىامت    مباساة هافزة CC005  امين الحىير ؼباب دسادب / ؼباب العىامت   فتيان

10-01-2022  ؼباب بىذًبان/  نهحت باب بشد  هباس املهذي بىعيس ى 152494 ؼباب بىذًبان مباساة هافزة جذخل عىيف على الخفم 
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- عبذ الفمذ اخشيبؾ : افتتدت الجلعت بملش العفبت بالتاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلً على العاعت الخامعت والىفف معاءبشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىدوودحىسألاعحاءالعادة

وعبذاللادسوىكعيج  

 ءمعا الثامىت سفعت الجلعت علىو
 
 

 

2022-01-27:  بتاسيخ18مدحش سكم   

 ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
مـــذة العلىوت والغشامت 

 املاليت
 الفشيـــــــــم

س الشخــفت   

  أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمتاص

ب مغشب طىجت .ا.ط  مباسياث هافزة 4 اظتعماٌ الغؾ 31-01-2022 ًاظين لحميذي  155420 سحاء الحعيمت /  ب مغشب طىجت .ا.ط هباس

ب مغشب طىجت .ا.ط  مباسياث هافزة 4 اظتعماٌ الغؾ 31-01-2022 K420003  عبذ املىمً الحبفاوي سحاء الحعيمت /  ب مغشب طىجت .ا.ط معير

ب مغشب طىجت .ا.ط  دسهم غشامت5000 31-01-2022 ب مغشب طىجت .ا.ط 1464 سحاء الحعيمت /  ب مغشب طىجت .ا.ط 

اللعم الثالث 

سحاء العشائؾ  مباساة هافزة اللعب العىيف 17/01/2022 LA185324  ظليمان ظلمىوي هالٌ ظيذي ادسيغ  / سحاء العشائؾ  هباس

ؼباب املالليين .ج مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 23/01/2022 L632871  ابشاهيم علت ؼباب املالليين .ج/ ؼباب الععادة  هباس

الىادي الطىجي  مباساة هافزة للحفىله على اهزاسيً 24/01/2022 ًىوغ مشون  182944 الىادي الطىجي / وفاق طىجت  هباس

ؼباب مغىغت  مباساة هافزة اللعب العىيف 24/01/2022 عبذالعضيض امطىط  175849 ؼباب مغىغت / هادي مشجيل  هباس


