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 .لببن اليىظسف و ظميت البذسر :  و العيذجينعبذ الصمذاخشيبش:العحى العيذووححىس  بشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىدالثاهيت بعذ الضوال افخخحت الجلعت بملش العصبت بالخاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على العاعت 
 

03/02/2023 بخاسيخ 19مححش سكم  

 السشيـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىوت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاظــــــم واليعب

 اللعم  ول 

16/01/2023  حعييت طىجت/ وفاق أمعا  هباس ظليمان الىصاوف EE695163 حعييت طىجت ظلىن ال سياض ي  مباساة هافزة 

23/01/2023  فخح طىجت/ الىفاء الشياض ي  هباس صالح الذيً أهجح K600402 فخح طىجت الحصىل على اهزاسيً مباساة هافزة 

23/01/2023  أوملبيك واد الو/ وفاق العاحل هباس ابشاهيم ابغيل بىهالي LE21610 أوملبيك واد الو الحصىل على اهزاسيً مباساة هافزة 

23/01/2023  
مباسجين +مباسجين هافزجين

 مىكىفخا الخىسيز
 املاط بف/ ا ف ط باب جاصة  هباس أيىب املشابط L541435 ا ف ط باب جاصة ظب الحكم

23/01/2023  
دسهم 1000+ مباسياث هافزة 8

 غشامت ماليت
 املاط بف/ ا ف ط باب جاصة  هباس محمذ صسهيل LC329727 ا ف ط باب جاصة ضشب الحكم

23/01/2023  
مباسجين +مباسجين هافزجين

 مىكىفخا الخىسيز
 اف ط طىجت/ أجاهغ املحيم  هباس عمش الععشر  040606M01 اف ط طىجت إهاهت الحكم

30/01/2023  الىادر الطىجي/ أمل ساط لىطا  هباس حمضة بهىدر LF4261 أمل ساط لىطا ظلىن ال سياض ي مباساة هافزة 

30/01/2023  
مباساة مىكىفت +مباسجين هافزجين

 الخىسيز 
 نهحت السىيذق/ أهلي العىامت  هباس بالل أجىيح بً مضواس LF36680 نهحت السىيذق ظب الضميل

30/01/2023  ا ف ط باب جاصة/ الشمال اللصشر  هباس يىوغ بخادة LB191711 الشمال اللصشر  الحصىل على اهزاسيً مباساة هافزة 

30/01/2023  ا ف ط باب جاصة/ الشمال اللصشر  هباس مىس ن عبذ الحم LC293961 ا ف ط باب جاصة الحصىل على اهزاسيً مباساة هافزة 

30/01/2023  ا ف ط باب جاصة/ الشمال اللصشر  مذسب حعام محخال LC248742 ا ف ط باب جاصة الحصىل على اهزاسيً مباساة هافزة 

30/01/2023  ا ف ط باب جاصة/ الشمال اللصشر  هباس عبيذ الهليلي LC371729 ا ف ط باب جاصة ظلىن ال سياض ي مباساة هافزة 

30/01/2023  
مباسجين +مباسجين هافزجين

 مىكىفخا الخىسيز
 أطلغ مشجيل/ شباب ظيذر دسيغ  هباس أيمً البىصساحف LE37397 أطلغ مشجيل ظب الحكم

30/01/2023  نهحت ببي عمشان/ الىادر الحعيمف هباس عبذ العلي بيلىل  R300833 نهحت ببي عمشان الحصىل على اهزاسيً مباساة هافزة 



 

 

ءمعاالعاعت الخامعتو سفعت الجلعت على   

 

30/01/2023  
مباسجين +مباسجين هافزجين

 مىكىفخا الخىسيز
 شباب مغىغت/ ماط ب  هباس ظسيان ابىطيب 047550M05 شباب مغىغت ظب الحكم

30/01/2023 مباسجين هافزجين+ مباساة هافزة    شباب مغىغت/ أمل ايت كمشة  هباس عبذ اللطيف الخشً 063262M99 شباب مغىغت املشاسهت سغم علىوت الخىكيف 

30/01/2023 مباسجين هافزجين+ مباساة هافزة    شباب مغىغت/ أمل ايت كمشة  هباس حمضة مصباح 024577M00 شباب مغىغت املشاسهت سغم علىوت الخىكيف 

30/01/2023 مباسجين هافزجين+ مباساة هافزة   شباب مغىغت/ أمل ايت كمشة  هباس محمذ الععشر  KB223353 شباب مغىغت املشاسهت سغم علىوت الخىكيف   

30/01/2023 مباسياث هافزة4   شباب مغىغت/ امل ايت كمشة  معير هىس الذيً امطىط K373209 شباب مغىغت إششان العب مىكىف 


