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ر/ع  طثة انزفض رب ت و االطى و انهقة عدد الضبط 

  غُز صانذح3 عذدطاقح بو يطاتقح نألصم انعهًُح غُزانشهادج  09753662 سَاد غزطالوٌ 4749 1

 شارك فٍ أكثز يٍ خطح 06440766 وجذٌ تٍ عثذ انجىاد 5293 2

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب و انجُض أَثً 06421276 صهُذح تٍ َصُة 5945 3

 انظٍ أقم يٍ انًطهىب  و انشهادج انعهًُح  غُز يطاتقح نألصم 09847160 يُتصز تُظهًُاٌ 4904 4

 غُز كايميهف  06437305 يذًذ تانذاج انًىنذٌ 5171 5

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 06404365 عثذ انقادر انذرَذٌ 6019 6

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 06303984 يذًذ تٍ طاليح 4748 7

  و شارك فٍ أكثز يٍ خطح3انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب و َُقص تطاقح عذد  07619600 األطعذ يخهىفٍ 4801 8

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 06479993 سكزَاء تُذظٍُ 4800 9

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 06370801 يذًذ انثزَكٍ 4799 10

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 06388797 إنُاص تٍ انتاَة 5947 11
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ر/ع  طثة انزفض رب ت و االطى و انهقة عدد الضبط 

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 06404417 انفهزٌ انفادع 4901 12

 طهىبوانًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب و انظٍ فىق ال 06320375 عاطف انًجُذ 5642 13

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 06396040 رشاد تُُصز 6021 14

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 06316259 ريشٌ عثُذ 6017 15

 غُز كايم و شارك فٍ أكثز يٍ خطحيهف  06485781 خًُض تُشاَذ 5311 16

 غُز كايمانظٍ فىق انًطهىب و يهف  06256240 يكزو جىَذج 4933 17

 دراطٍ دوٌ انًطهىباليظتىي ال 00944656 صاتز تٍ جُاج 5053 18

 دراطٍ فىق انًطهىباليظتىي ال 07141742 َادر سرَثٍ 5133 19

 غُز كايمدراطٍ دوٌ انًطهىب و انجُض أَثً و يهف اليظتىي ال 06498143 عشج تُعهُح 4932 20

 دراطٍ فىق انًطهىباليظتىي الانظٍ فىق انًطهىب و  06297441 يذًذ انشاتٍ 4616 21

 غُز كايميهف  09834212 شعُة تٍ طانى 4618 22

 دراطٍ فىق انًطهىباليظتىي ال 00950553 يذة انًاَظٍ 5537 23
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 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 06321991 طايٍ تٍ َصز 5052 24

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب و انجُض أَثً 06470490 طًُذح دًُّذ 6022 25

 ج غُز صانخ3 عذدتطاقح 04728367 دظٍ تىهزَزج 5538 26

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 09808772 شاكز تًُُصىر 5872 27

 و شارك فٍ أكثز يٍ خطح يطاتقح نألصم انعهًُح غُزانشهادج  00953750 يذًذ عهٍ عًار 6361 28

 شارك فٍ أكثز يٍ خطح 06348637 انجذَذٌ انشزَف 4950 29

 غُز كايمانًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب و يهف  06460151 عصاو فزوجح 4617 30

  يطاتقح نألصمانعهًُح غُزانشهادج  06472640 تالل قطعح 4615 31

 شهادج غُز يؤشزج يٍ قثم انًُذوتُح و انظٍ فىق انًطهىب 06316272 نطفٍ يصثادٍ 5874 32

 عًاد انىالٍَ 5578 33
 

 غُز كايميهف 

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 06302048 يزواٌ انشردوو 6231 34

 انظٍ فىق انًطهىب و انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 06274266 يذًىد يهذب 5463 35
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  انظٍ فىق انًطهىبنألصم و يطاتقح انعهًُح غُزانشهادج  06283458 يذًذ انًثهىثٍ 4613 36

 شارك فٍ أكثز يٍ خطح 06408646 أَُض سهُىج 6109 37

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 10802559 طهُى انىدُشٍ 4997 38

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 06363518 َجى انذٍَ انثُذوك 5371 39

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 09808634 جثزاٌ غزَة 4665 40

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 06295044 دافظ انًغُزتٍ 5457 41

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب و انجُض أَثً و انظٍ  فىق انًطهىب 06352071 طهًُح تُت عًار انقُذور 5235 42

 غُز كايميهف  09780868 تالل تاع طثجٍ 5726 43

 شهادج يذرطُح غُز يطاتقح نألصم 09824691 عثذ انقادر تُظهًُاٌ 5212 44

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب 06308117 كزَى يصثاح 5372 45

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 04802105 أدًذ انهًايٍ 5877 46

 شهادج يذرطُح غُز يطاتقح نألصم 06565431 انذثُة َذٍ 4996 47
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 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 06478859 ونُذ طانى 5876 48

 انجُض أَثً 06456397 طىار طعى هللا انذهفاوٌ 5541 49

 انظٍ  فىق انًطهىب 06259297 عًاد انصغُز 4949 50

  و شارك فٍ أكثز يٍ خطحانًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب و انظٍ  فىق انًطهىب 06254841 طفُاٌ صًىد 5542 51

 انًظتىي انذراطٍ دوٌ انًطهىب و انظٍ  فىق انًطهىب 06283514 يذًذ انجاسٌ 5292 52

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب و انجُض أَثً 06436560 خذَجح رَذج تىدتىص 5464 53

 انًظتىي انذراطٍ فىق انًطهىب 00959068 يذًذ عهٍ تٍ َىطف 5641 54

  و انظٍ  أقم يٍ انًطهىبغُز كايميهف  09831446 تظاو سيشو 4935 55

 


