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 .لببن اليىظسف و ظميت البذسر :  و العيذجينعبذ الصمذاخشيبش:العحى العيذووححىس  بشئاظت العيذ عبذاللطيف صلىدالعاششة صباحا افخخحذ الجلعت بمقش العصبت بالخاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على العاعت 
  

03/03/2023 بخاسيخ 26مححش سقم  

 السشيـــــــــق ظببـــــــــــــها مـــذة العقىوت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    قمس

 أوالبطاقت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاظــــــم واليعب

 القعم  وو 

20/02/2023  
مباسجين مىقىفت +مباسياث هافزة4

 الخىسيز
ط طىجت.ف.ا ظب الحنم مع إلامخىاع عً الخشوج  026903M01 ط طىجت.ف.ا/ شباب املالليين  لباس حمضة العمىسر 

20/02/2023  أمل أيذ قمشة/ شباب طىجت  لباس أهىاس العيادر RB20697 أمل أيذ قمشة الحصىو على إهزاسيً مباساة هافزة 

20/02/2023  أمل أيذ قمشة/ شباب طىجت  لباس جماو ألىح R128760 أمل أيذ قمشة احخجاج عىيف مباساة هافزة 

27/02/2023  نهحت ببي عمشان/ هادر املعخقبل  لباس ظليمان الخىسش ي 026094M03 هادر املعخقبل احخجاج عىيف مباساة هافزة 

27/02/2023  اوملبيك وادالو/ اجحاد العالم  لباس عبيذ أخحش 086409M00 اجحاد العالم جنعير فشصت ظاهحت للدسجيل مباساة هافزة 

27/02/2023  اوملبيك وادالو/ اجحاد العالم  لباس يىظف الخمعماوف 058301M00 أوملبيك وادالو احخجاج عىيف مباساة هافزة 

27/02/2023  
مباسياث مىقىفت 3+ مباسياث هافزة 3

 الخىسيز
 أهذلغ طىجت/ شباب أصال  ممشض محمذ عبىمف 2474347 شباب أصال ظب الحنم

27/02/2023 مباسياث هافزة6   فخح الشواض ي/ هالو ظيذر ادسيغ  مذسب سشيذ الشماش ي R335489 فخح الشواض ي محاولت ضشب الحنم 

27/02/2023 مباسياث هافزة6   فخح الشواض ي/ هالو ظيذر ادسيغ  ممشض هجيم أعشاط R172038 فخح الشواض ي محاولت ضشب الحنم 

27/02/2023  فخح الشواض ي/ هالو ظيذر ادسيغ  لباس محمذ أمليالح 045787M98 فخح الشواض ي احخجاج عىيف مباساة هافزة 

27/02/2023 د غشامت ماليت1000+ ظىت هافزة    فخح الشواض ي/ هالو ظيذر ادسيغ  لباس مشاد باما 051371M98 فخح الشواض ي ضشب الحنم 

27/02/2023  
مباساة مىقىفت +مباسجين هافزجين

 الخىسيز
 الشجاء القصشر / الىفاء الشياض ي  لباس ميلىد لسا 042122M02 الىفاء الشياض ي ظب الخصم

27/02/2023  الشجاء القصشر / الىفاء الشياض ي  لباس حمضة هشو  033850M00 الشجاء القصشر  جنعير فشصت ظاهحت للدسجيل مباساة هافزة 

27/02/2023  الىجم الشياض ي الطىجي/ هادر الغىذوسر  لباس أحمذ مسخاح KB255889 الىجم الشياض ي الطىجي الحصىو على إهزاسيً مباساة هافزة 

27/02/2023  العالم القصشر / شباب  صهش  لباس مهذر بنهيماج L656182 شباب  صهش جنعير فشصت ظاهحت للدسجيل مباساة هافزة 



 

 

العاعت الىاحذة بعذ الضواوو سفعذ الجلعت على   

27/02/2023  العالم القصشر / شباب  صهش  لباس محمذ مجاويل L616906 شباب  صهش جذخل عىيف مباساة هافزة 

27/02/2023  
مباسجين مىقىفت +مباسجين هافزجين

 الخىسيز
 العالم القصشر / شباب  صهش  لباس أظامت أوالد غالم L680441 شباب  صهش ظب الحنم

27/02/2023  
مباسجين مىقىفت +مباسجين هافزجين

 الخىسيز
 العالم القصشر / شباب  صهش  لباس أظامت أيذ خىيا L676497 شباب  صهش جبادو الحشب مع الخصم

27/02/2023  
مباسجين مىقىفت +مباسجين هافزجين

 الخىسيز
 العالم القصشر / شباب  صهش  لباس سضىان الطىاحف L622772 شباب  صهش ظب الحنم

27/02/2023  
مباسجين مىقىفت +مباسجين هافزجين

 الخىسيز
 العالم القصشر / شباب  صهش  لباس محمذ لشيرر  06112M01 العالم القصشر  جبادو الحشب مع الخصم

27/02/2023  العالم القصشر / شباب  صهش  لباس يىظف مىظاحف KB223879 العالم القصشر  الحصىو على إهزاسيً مباساة هافزة 

01/03/2023  
مباسياث مىقىفت 3+ مباسياث هافزة 3

 الخىسيز
 شباب طىجت/ أهلي العىامت  مذسب ياظين أصهاك KB86899 أهلي العىامت ظب الحنم


