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 . و  عمش ػيالنالصمذاخشيبؾعبذ  :ألاعحاء العادةووححىس  بشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىدالىاحذة صوالا عبر جلىيت الفيذيى افتتحت الجلعت بملش العصبت بالتاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلك على العاعت 

23/02/2023 بتاسيخ09مححش سكم  

 الفشيـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىوت والؼشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمتاص داخل اللاعت

20/02/2023  ا ف ط وصان/ أجلتيك العىامت  اداسر  عبذ الشحيم الىهابي KB131989 أجلتيك العىامت احتجاج عىيف مباسة هافزة 

20/02/2023  معتلبل مشجيل/ هامبىسغ طىجت  هباس أيىر الهعكىسر LE35627 معتلبل مشجيل الحصىل على إهزاسيً مباسة هافزة 

20/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىفيز
 ؼباب أوملبيك وصان/ املؼشب الحعيمي  هباس ياظين ؼال 075869M99 املؼشب الحعيمي ضشب الخصم

21/02/2023  طلبت جطىان/ الهذف الشياض ي  هباس أيىب إحعان L6329588 الهذف الشياض ي الحصىل على إهزاسيً مباسة هافزة 

23/02/2023  اجحاد طىجت/ الىصش اللصشر  هباس حمضة الضياوي K570020 اجحاد طىجت جكعير فشصت ظاهحت للتسجيل مباسة هافزة 

 اللعم ألاول داخل اللاعت

23/01/2023  اجحاد أسجً/ مىلىديت وصان  هباس أهاط  عطيرر  GM236327 اجحاد أسجً الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

23/01/2023  اجحاد أسجً/ مىلىديت وصان  هباس ياظش بلمشابط GM247806 اجحاد أسجً الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

23/01/2023  اجحاد أسجً/ مىلىديت وصان  هباس أحمذ دويبي LC174971 اجحاد أسجً احتجاج عىيف مباساة هافزة 

23/01/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىفيز
 للللة ؼفؽاون / أوملبي املحيم  هباس أؼشف بىحمذ LC38179 أوملبي املحيم ظب الحكم

23/01/2023  
مباسياث 3+ مباسياث هافزة 3

 مىكىفت التىفيز
 للللة ؼفؽاون / أوملبي املحيم  إداسر  سؼيذ الكحىاػ LG18443 أوملبي املحيم ظب الحكم

23/01/2023  
مباسياث 3+ مباسياث هافزة 3

 مىكىفت التىفيز
 للللة ؼفؽاون / أوملبي املحيم  معاعذ مذسب سؼيذ الشيفي L617889 ؼباب املحيم ظب الحكم

23/01/2023  للللة ؼفؽاون / أوملبي املحيم  هباس ؼهيب بىهير LC376880 للللة ؼفؽاون  الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 



 

 

23/01/2023  نهحت إظاهً/ أظىد جطىان  هباس مهذر أمىىاس 034001M97 أظىد جطىان الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

23/01/2023 مباسياث هافزة4   نهحت إظاهً/ أظىد جطىان  هباس سض   دسوىن  L585925 أظىد جطىان محاولت ضشب الحكم 

23/01/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىفيز
 نهحت إظاهً/ أظىد جطىان  إداسر  عبذ الشحيم بىدالح RC30943 نهحت إظاهً ظلىن ال سياض ي

23/01/2023  إهزاس 
كزف كىيىت املاء و بصم 

 الجمهىس على الحكم
 نهحت إظاهً/ أظىد جطىان  اللاعت الاهذلغ - أظىد جطىان

06/02/2023  
مباساة + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىفيز
 فذساليت مشؼان/ للللة ؼفؽاون  هباس بذس الذيً مفتاح LC386336 للللة ؼفؽاون  ظب الخصم

06/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىفيز
 فذساليت مشؼان/ للللة ؼفؽاون  هباس إظماعيل أؼتىث LC341305 للللة ؼفؽاون  ضشب الخصم

06/02/2023  ؼباب املذيىت/ ؼباب إمضوسن  هباس جمال اوالد ؼعيب RX3229 ؼباب إمضوسن  الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

06/02/2023  ؼباب املذيىت/ ؼباب إمضوسن  مشافم محعً ؼلباط K293632 ؼباب املذيىت احتجاج عىيف مباساة هافزة 

06/02/2023 ط الؽاون .ف مىع فشصت ظاهحت للتسجيل مباساة هافزة   LC157070 ب مؼشب طىجت .ا.ط/ ط الؽاون .ف هباس طاسق عضوص

13/02/2023  ؼباب إمضوسن / جطىان ظيتي  هباس أيىب بلحاج R356371 جطىان ظيتي الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

13/02/2023  أومليك املحيم/ فيذسابيت مشؼان  هباس خالذ الشويا K443106 فيذساليت مشؼان جكعير فشصت ظاهحت للتسجيل مباساة هافزة 

13/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىفيز
 أظىد جطىان/ سجاء البىػاص  مذسب يىظف الذباغ K261017 سجاء البىػاص ظب الحكم

13/02/2023  للللة ؼفؽاون / ؼباب املذيىت  هباس ؼهيب بىهير LC376820 للللة ؼفؽاون  الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

13/02/2023  ؼباب إمضوسن / جطىان ظيتي  هباس أيىب بلحاج R356371 جطىان ظيتي الحصىل على إهزاسيً مباساة هافزة 

 اللعم الثاوي داخل اللاعت

06/02/2023  أمل وسيشة/ أهتر جطىان  هباس محمذ إلادسيس ي LE24901 أمل وسيشة جذخل عىيف مباساة هافزة 

13/02/2023  
مباسجين + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىفيز
 جىهشة جطىان/ اظتىدياهطغ طىجت  هباس إبشاهيم اليىذوصر KB257099 اظتىدياهطغ طىجت ظب الحكم

20/02/2023  
د 1000+ مباسياث هافزة 8

 ػشامت ماليت
 هصش مشجيل/ جىهشة جطىان  هباس بالل الخلىفي L641842 جىهشة جطىان ضشب الحكم

20/02/2023  
مباساة + مباسجين هافزجين 

 مىكىفت التىفيز
 هجىم البىػاص/ أمل وسيشة  هباس حمضة خشؼيؾ K615378 هجىم البىػاص ظب الخصم

20/02/2023  هجىم البىػاص/ أمل وسيشة  هباس هيثم الحياوي K556053 هجىم البىػاص احتجاج عىيف مباساة هافزة 



 

ء معاالعاعت الثالثت والىصفو سفعت الجلعت على   

 


