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. وعبذاللادسبىكعيج – عبذ الصمذ اخشيبش: العادة وبدضىسألاعضاء افتتدت الجلعت بملش العصبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على العاعت الخامعت والىصف معاءبشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىد

14/02/2022: بتاسيخ20مدضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة العلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمتاص

سحاء مىح باهى  مباسة هافزة الحصىل على إهزاسيً 7-02-2022 سحاء مىح باهى / طلبت طىجت  هباس مدمذ بىغيذان  136277

شباب بً دًبان  مباسة هافزة ظلىن مشين 7-02-2022 مدمذ لىاح  156444 العالم اللصشي / شباب بً دًبان  هباس

 اللعم الثالث

31-01-2022 مدمذ بىليف  161688 املديط ألاصيلي مباسة هافزة الحصىل على إهزاسيً  املديط ألاصيلي / شباب ألاصهش  هباس

31-01-2022 املهذي مجاويل  CIN :658275 شباب ألاصهش مباسة هافزة الحصىل على إهزاسيً  املديط ألاصيلي / شباب ألاصهش  هباس

مباسة مىكىفت التىفيز+ مباسجان هافزجان ظب الخصم 07-02-2022 نهضت وصان   GM226534  خمضة العشوبي أطلغ طىجت / نهضت وصان  هباس

هىس الذًً بشادي  L159561 أطلغ طىجت مباسة هافزة الحصىل على إهزاسيً 07-02-2022 أطلغ طىجت / نهضت وصان  هباس

 ظب الحكم 07-02-2022
مباسياث  مىكىفت  3+مباسياث هافزة3

 التىفيز  
أخمذ ألاشلش  L327836 شباب خيضشة شباب خيضشة / نهضت املضيم  معير

مباسة مىكىفت التىفيز+ مباسجان هافزجان ظب الحكم 31-01-2022 ظفيان اسهىن  171054 أوملبيك وادلى  وفاق أمتاس / أوملبيك وادلى  هباس

اللعم الشابع 

أشهش مىكىفت التىفيز6+أشهش هافزة6 مداولت ضشب الحكم 7-02-2022 وفاق جطىان   ظليمان الشيفي  583148 وفاق جطىان / شباب الفىيذق  هباس

جمىدة جطىان  مباسة هافزة الحصىل على إهزاسيً 7-02-2022 ًىظف بً امباسن  589171 جمىدة جطىان / حبل ادسظت  هباس



 

ء معاالعادظت والىصفو سفعت الجلعت على   

 
 
 

الفئاث الصغشي   

 08-02-2022  ظب الحكم 
مباسياث  مىكىفت  3+مباسياث هافزة3

 التىفيز  
هادي هشوها  KB990070  هىس الذًً الطالبي وداد طىجت / هادي هشوها  معير

08-02-2022 هىهب طىجت  مباسة هافزة إختجاج عىيف  KB190713  ششيف الضياوي هىهب طىجت / أجلتيك طىجت  معير

08-02-2022 أجلتيك طىجت  مباسة هافزة الحصىل على إهزاسيً  مدمذ الهيشى  177671 هىهب طىجت / أجلتيك طىجت  شبان

08-02-2022 أهذلغ طىجت/ إجداد طىجت الباليت  شبان مصطفى الشجبي 169359 إجداد طىجت الباليت مباسة هافزة جذخل عىيف   

08-02-2022 مباسة مىكىفت التىفيز+ مباسجان هافزجان ضشب الخصم  ظبىسجيىغ اسيج طىجت/ شباب العىامت  شبان ظليمان بً مضيان 165905 شباب العىامت   

08-02-2022 مباسة مىكىفت التىفيز+ مباسجان هافزجان ضشب الخصم  ظبىسجيىغ اسيج طىجت/ شباب العىامت  شبان مشوان الىطاس ي 164227 شباب العىامت   

08-02-2022 مباسة مىكىفت التىفيز+ مباسجان هافزجان ضشب الخصم  ظبىسجيىغ اسيج طىجت/ شباب العىامت  شبان عبذ الصمذ أوالد عبذ هللا KB201951 ظبىسجيىغ اسيج طىجت   

مباسة مىكىفت التىفيز+ مباسجان هافزجان ضشب الخصم 08-02-2022 ظبىسجيىغ اسيج طىجت/ شباب العىامت  شبان أهىاس صهىن  KB246348 ظبىسجيىغ اسيج طىجت   

"أ "ط طىجتأحان مباسة هافزة ظلىن مشين 14-02-2022 شباب بً دًبان" / أ"أحاهغ طىجت  صغاس هيثم الحذاوي  186530   

شباب بً دًبان" / أ"أحاهغ طىجت  صغاس أدم طىيل 172763 شباب بً دًبان مباسة هافزة ظلىن مشين 14-02-2022  

شباب بً دًبان" / أ"أحاهغ طىجت  صغاس خمضة الىهابي 173416 شباب بً دًبان مباسة هافزة ظلىن مشين 14-02-2022  

شباب بً دًبان" / أ"أحاهغ طىجت  صغاس مدمذ ًاظين أفيالل 188767 شباب بً دًبان مباسة هافزة ظلىن مشين 14-02-2022  

14-02-2022 
جكعير فشصت ظاهدت 

 للتسجيل
هالل ظيذي ادسيغ/ شباب علم طىجت  صغاس ولبذ كطاس CC :002 هالل ظيذي ادسيغ مباسة هافزة  


