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ر/ع  ضثة انرفض ر ب ت و االضم و انهمة عدد الضبط 

 انمطتىي انذراضي فىق انمطهىب 06463518 وسار ته خضر 6242 1

 وطخح مجردج مه انشهادج انذراضيح و  انمطتىي انذراضي فىق انمطهىب 06916657 حطه تهحاج عمار 4684 2

 انمطتىي انذراضي فىق انمطهىب 09816179 صثري انخياطي 4683 3

 انطه ألم مه انمطهىب 09851036 وجذي انثىا 5546 4

 غير كامممهف  09871532 ليص انغضثان 6246 5

 انمطتىي انذراضي فىق انمطهىب 06496997 فخرانذيه ميالد 5713 6

  و شارن في أكثر مه خطحوطخح مجردج مه انشهادج انذراضيح 06454117 أويص تىطانم 5715 7

 انطه ألم مه انمطهىب 09833629 مىتصر دغفىش 5048 8

  غير صانحح3تطالح عذد  06348211 انىاصر شىشان 6030 9

 ورد تعذ اآلجال 09340513 وديع انذردوري 6245 10

 نألصم و شارن في أكثر مه خطح انشهادج انمذرضيح غير مطاتك  06290035 معس انذعذوظ 4621 11

 شارن في أكثر مه خطح 09802863 محمذ انمؤدب 4619 12
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ر/ع  ضثة انرفض ر ب ت و االضم و انهمة عدد الضبط 

  غير صانحح وانشهادج انمذرضيح غير مطاتمح نألصم3تطالح عذد  09464163 عثذ انمؤمه تىعهي 6244 13

 انمطتىي انذراضي فىق انمطهىب 09794215 رائف شعثان 6240 14

 ورد تعذ اآلجال 10806419 مروان انسغىذي 6241 15

 شارن في أكثر مه خطح 00999191 جمال ته خهف 5375 16

  و شارن في أكثر مه خطحتجاوز انطه انماوىوي 06254841 ضفيان صمىد 5547 17

 انشهادج انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 06446243 محمذ أيمه ته راتح 5049 18

 انمطتىي انذراضي دون انمطهىب 06413256 محمذ ته انمىجي تىرجة 5046 19

 غير كامممهف  06487150 ضيف انذيه انعىيىي 6026 20

 غير كامممهف  04534552 محمذ انهمامي 5051 21

 09804880 شاكر تىصانح 5466 22
 و  انذراضي فىق انمطهىبو انمطتىي غير مؤشرج مه مىذوتيح انتعهيم شهادج مذرضيح

 شارن في أكثر مه خطح
 غير كامممهف  06446716 مهذي انكحهي 6036 23

 انمطتىي انذراضي فىق انمطهىب 09791933 أيمه انممري  6033 24
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ر/ع  ضثة انرفض ر ب ت و االضم و انهمة عدد الضبط 

  غير صانحح3تطالح عذد  06403629 أحمذ تىمىصىر 5314 25

 انشهادج انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 06498713 حطيه تىعثمان 6032 26

 انشهادج انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 09784576 أحمذ حمذون 5646 27

 انشهادج انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 09790026 مروان شمرون 4750 28

  غير مطاتمح نألصم و  انمطتىي انذراضي فىق انمطهىبانشهادج انمذرضيح 06317121 مىير تىصانح 5296 29

 انشهادج  انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 09064041 محمذ عهي حيذري 4810 30

 انشهادج  انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 06470956 ونيذ انجىذوتي 5886 31

 انمطتىي فىق انمطهىب و انشهادج غير مؤشرج مه مىذوتيح انتعهيم 09802391 حمسج تىجذو 5888 32

 انشهادج  انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 06041133 وثيم انطعيذي 5378 33

 انشهادج  انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 06474561 نطفي انىفاتي 5885 34

 انمطتىي انذراضي فىق انمطهىب 06197498 محطه خاليفح 4899 35

 انشهادج  انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 09798977 رشاد انمطاوع 4897 36
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ر/ع  ضثة انرفض ر ب ت و االضم و انهمة عدد الضبط 

 انشهادج  انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 09792425 ميطر تاوي 5648 37

 انشهادج  انمذرضيح غير مطاتمح نألصم 06480939 ضهيم لثاتى 5650 38

 شارن في أكثر مه خطح 06490741 عمر كيالوي 4811 39

 انمطتىي ألم مه انمطهىب 06354220 ضامي واشي 6031 40

 تجاوز انطه انماوىوي 06331572 وجية ته عثذ هللا 6233 41

 انمطتىي انتعهيمي فىق انمطهىب 09780682 عمر انترهىوي 5543 42

 تجاوز انطه انماوىوي 00930669 عثذ انكريم انعيفح 6239 43

 غير كامممهف  06373207 أويص حطه 6232 44

 انمطتىي انتعهيمي فىق انمطهىب 06380960 محمذ ته انحاج كيالوي 5215 45

 شارن في أكثر مه خطح 06485781 خميص ته زايذ 5312 46

 انمطتىي انتعهيمي ألم مه انمطهىب 06411595 عثذ انمادر ته عطيح 5878 47

 انمطتىي انتعهيمي فىق انمطهىب 00965823 رائف انسحاف 5278 48
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ر/ع  ضثة انرفض ر ب ت و االضم و انهمة عدد الضبط 

 شارن في أكثر مه خطح 07619600 األضعذ انمخهىفي 5884 49

 شارن في أكثر مه خطح 06408646 أويص زهيىج 6106 50

  و شارن في أكثر مه خطحتجاوز انطه انماوىوي 06254686 وثيم انجثاني 4529 51

 انمطتىي انتعهيمي فىق انمطهىب 09838576 يىضف ته ضانم 4698 52

 


