
 هُذطح االنكتزوٍَكًؼذالخ انُهائٍح نطالب قظى ان

 )انذور األول ( 9000-9002نهؼاو انذراطً  

 

انذور انذي  االطى خ

 تخزج يُه

  انًؼذل

 2/8/9000فً  00221 201009 االول ادًذ دمحم ػثذ دظٍ 0

 2/8/9000فً  00221 181800 االول شًٍاء داتى فهٍخ دظٍ 9

 2/8/9000فً  00221 181392 األول سٌُة اطذ دمحم دثٍة 3

 2/8/9000فً  00221 121039 األول دٍٍُ دايذ كاظى دظٍٍ 0

 2/8/9000فً  00221 151110 األول هٍثى ريشي ػثذهللا شؼثاٌ 5

 2/8/9000فً  00221 131213 األول سهزاء داسو ػهً دظٍ 1

 2/8/9000فً  00221 131100 األول االء ػثذ انكزٌى دمحم ػىاد 2

 2/8/9000فً  00221 131319 األول ح فٍصم ػشاوي ػهًطفاَ 8

 2/8/9000فً  00221 191252 األول ايٍزج طانى هادي جاطى 2

 2/8/9000فً  00221 191301 األول يزوج اطذ ػثذ انكزٌى جًٍم 00

 2/8/9000فً  00221 101800 األول يزوج شكز يذًىد اتزاهٍى 00

 2/8/9000فً  00221 101100 األول طهز طهٍم اتزاهٍى سٌذاٌ 09

 2/8/9000فً  00221 581020 األول يُال طانة ػهً ادًذ 03

 2/8/9000فً  00221 521300 األول ادًذ دكٍى دمحم صانخ 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًؼذالخ انُهائٍح نطالب قظى هُذطح االنكتزوٍَك

 )انذور انثاًَ(  9000-9002نهؼاو انذراطً 
 

 انتقذٌز انًؼذل االطـــــــــى خ
انذور انذي 

 تخزج يُه
 انًالدظاخ

 

فً  08030 اردٍَح انجُظٍح انثاًَ يقثىل 521219 جًٍهح ادًذ يذًىد دمحم 0

09/09/9000 

ذ يصطفى خهذوٌ خٍزي ػث 9

 انهطٍف

فً  08030  انثاًَ يقثىل 521520

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 521013 فزح دًٍذ رشٍذ خًٍض 3

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 521908 ادًذ دمحم دظٍ يذًىد 0

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 521009 دمحم دًٍذ خهف يذًىد 5

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 521008  ونًسٌُة رػذ دمحم 1

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 521020 رغذ ػثذ هللا صانخ اتزاهٍى 2

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 511005 شًٍاء جذوع َصز ضائغ 8

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 551582 هُذ دظٍٍ ػهً انؼشي 2

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 551513 ٍ دايذ َجى يُصىرَىر انذٌ 00

09/09/9000 



فً  08030  انثاًَ يقثىل 501039 ػهً ونٍذ ػذَاٌ ػثذ انزدًٍ  00

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 531099 شٍالٌ ػثاص ادًذ دمحم 09

09/09/9000 

فً  08030  انثاًَ يقثىل 531389 ػهً ػادل ونً ادًذ 03

09/09/9000 

 


