
 

09/02/2023:                                                                                                                                                                                                                                               التاسيخ405: العذد  
 

 
 

 .لببن اليىسسف و سميت البذسر :  و السيذجينعبذ الصمذاخشيبش:العحى السيذووححىس  بشئاست السيذ عبذاللطيف صلىدالثاهيت بعذ الضوال افتتحت الجلست بمقش العصبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على الساعت 
  

 

ءمساالساعت الخامستو سفعت الجلست على   

 

03/02/2023 بتاسيخ 20مححش سقم  

 السشيـــــــــق سببـــــــــــــها مـــذة العقىوت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    قمس

 أوالبطاقت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاســــــم واليسب

 القسم الثاوف

16/01/2023  اجحاد لتامت/ ج أيت حزيست  لباس عض العشر العضوصر  RC50492 اجحاد لتامت الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

23/01/2023  
مباسجين مىقىفتا +مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 هجاح الضيىاث/  هذلل القصشر  لباس سليمان الاشهب 059495M01  هذلل القصشر  سب الحنم

23/01/2023  جمىدة جطىان/ ج جبل دسست  لباس سرضن صسوو  L613108 ج جبل دسست الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

23/01/2023  شبار السىيذو/ نهحت املحيق  مسير أحمذ بييحين L138145 نهحت املحيق احتجاج عىيف مباساة هافزة 

23/01/2023  بايش بار الىىادس/ وفاو جطىان  لباس حمضة ساطف L642261 وفاو جطىان الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

23/01/2023  بايش بار الىىادس/ وفاو جطىان  لباس محمذ احسان LC316122 بايش بار الىىادس الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

30/01/2023  
مباسجين مىقىفتا +مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 اجحاد بئر شيسا/ هجاح الضيىاث  لباس الحسين البقالي KB2179 اجحاد بئر شيسا سلىك ال سيارضي اججاه الحنم

30/01/2023  اجحاد بئر شيسا/ هجاح الضيىاث  لباس عبذ الىبي الششادر K413164 اجحاد بئر شيسا احتجاج عىيف مباساة هافزة 

30/01/2023  اجساو الباسيى/ بايش بار الىىادس  لباس سعيذ التىوسضي L667811 اجساو الباسيى الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

30/01/2023  ميىاء ماسيىا/ أماديميت القشر  لباس يىول السهذاور  051728M98 أماديميت القشر الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

30/01/2023  ميىاء ماسيىا/ أماديميت القشر  لباس مشاد السالمف RC21006 أماديميت القشر الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

30/01/2023  
مباسجين مىقىفتا +مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 ميىاء ماسيىا/ أماديميت القشر  لباس حمضة خشيش 051721M03 أماديميت القشر سلىك ال سيارضي اججاه الحنم

30/01/2023  
مباسجين مىقىفتا +مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 ميىاء ماسيىا/ أماديميت القشر  لباس محمذ أمين أخلى V374381 أماديميت القشر سب الحنم

30/01/2023  
مباسجين مىقىفتا +مباسجين هافزجين 

 التىسيز
 ميىاء ماسيىا/ أماديميت القشر  لباس سرضن بىجذر 051726M98 أماديميت القشر سب الحنم


