
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٠ٕب٠و ّٙو ا١ٍٛٛ عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت

 

 اٌفٙوً* 

 ّٚووبد. أفواك ل١ٛك -1

 : كاافو اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد -2

 . اٌّؾٛ ٚاٌْٞت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْا٦ٌٕٛا 

 . ٛإٌْب 
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أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ث٤١ ٦ِوٗ ٥ٓ 113141 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 222222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٥ٍٟ فبّٝٗ -  1

٥ٍٟ ِؾّل ٍِٟٛ ٦ٍٝذ/  ثٍّه اٌَبكاد ؽٟ اٌزٛؽ١ل ثوط 4:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيح  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113152 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١٥بٛ ِؾّل ٕفبء -  2

اثٕٛة ّجبة ِووي/ثٍّه ا٦ٌْج١خ اٌَبؽخ ّبه٣ اثٕٛة ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113111 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ٦َِل ا٦ٌوثٝ ِؾّل -  3

ِؾّل ٥ٍٝ ٦َِل ا٦ٌوثٝ ِؾّل/  ثٍّه - ٍوؽبْ عوف:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113114 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ لٞت ٥جلا٦ٌُّٕ ٕبثو -  4

ؽبف٠ ٥ضّبْ هعت/  ثٍّه - اٌجبهٚكٜ ؽبهٖ  اٌى٠ٌٛ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 113121 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛا٦ٌَٛك ١٘جٗ ٥جلإٌجٝ هٙب -  5

١٘جٗ ٥جلإٌجٝ ٘جبد/   ثٍّه - ِّٛب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ رٛه٠ل  

 ر٠ٛل ِىزت ٥ٓ 113313 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبٌٝ وبًِ ا١ًِ افالٓ -  6

١٥بك ٚك٠ل ١ٍّو/  ثٍّه - ٍواط اٚالك:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد غنائ١ٗ  ِٛاك  

 ِٛاك ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113321 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ؽَٓ ِؾّل ٦ٍبك -  7

١ٍل صبثذ ٥ٍٝ اؽّل/ثٍّه-ا٦ٌٖبهح -اٌفزؼ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ( ثمبٌخ) غنائ١ٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 113321 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي اؽّل ا١ٌَل ٥جلاٌٍّٞت -  8

٥جلا٦ٌبي اؽّل ا١ٌَل ٔبك٠خ/ثٍّه-لولبهٓ:  ثغٙخ ،( ثمبٌخ) غنائ١ٗ ِٛاك  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 66253 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّبك ِؾّل -  9

اؽّل ١٥ل ٥ّوٚ/  ثٍّه - اٌغوث١خ اٌؾٛٝب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 66253 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّبك ِؾّل -  10

 هلُ 1221/1/5 فٝ افززؼ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ْٔبٛ ى٠ٓ ٔبكٜ اؽّل/  ٍِه اٌجؾوٜ اٌلٌغبٜٚ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

66253 

 ِْوٚثبد ث٤١ ٥ٓ 113343 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 1222222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ّف١ك ٔج١ً ١ِٕب -  11

االهٙٝ -١ٍّو ِّلٚػ ١ِٕب/ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ف١ٍفٗ ٔي٠ٗ ّبه٣ 3:  ثغٙخ ، ِبوٛالد ٚرمل٠ُ ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ  

 غ١به ل٤ٞ ث٤١ ٥ٓ 113261 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ ّٛوذ ِؾّل ١ٌٚل -  12

٦ٍّبْ ِٛه٠ٌ/  ثٍّه اٌفوكًٚ َِغل ثغٛاه اٌّالػ رو٥خ ّبه٣ 1:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ٥ٓ 113426 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو ِؾّل -  13

ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو ِؾّل/  ثٍّه ٥جلا٦ٌي٠ي ثٓ ٥ّو ّبه٣ ِٓ إٌٞبٛ ؽبهٖ ا١ٌٌٛل٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌٟ ٖٔف ثٍلٞ ِقجي  

 ع١٢وٖ ٥ٓ 121264 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ ٥ٍٝ -  14

ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  
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 ع١٢وٖ ٥ٓ 121264 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ ٥ٍٝ -  15

 أزبط َِزٍيِبد رٛه٠لاد ِىزت ْٚٔبٝٗ فوغٍٝ ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

121264ثولُ ِٚم١ل 2216/12/21َ فٝ افززؼ رمبٜٚ ىها١٥ٗ اٍّلٖ ِج١لاد ىها٥ٝ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111122 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾفٟٛ ف١ٍفٗ ٕ٘ل -  16

١٘ىً ٥ٍٝ هِٚبْ ِٖٞفٝ/ ثٍّه ِب٘و اؽّل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 111122 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾفٟٛ ف١ٍفٗ ٕ٘ل -  17

 افززؼ رغ١ًّ َِزؾٚواد ث٤١ ْٚٔبٝٗ ١٘ىً ٥ٍٝ هِٚبْ ِٖٞفٝ/ ثٍّه ِب٘و اؽّل ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

111122ثولُ ِٚم١ل 2211/1/32َفٝ  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 113221 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ؽ١َٓ ؽّلٞ ٘جٗ -  18

ِؾّٛك ؽ١َٕٓ ِؾّٛك/  ثٍّه ا١ٌٌٛل٠خ اٌمبٟٙ رم١َُ 12:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113222 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فوغٍٟ ى٠ُٕٙ وّبي -  19

ؽ١َٓ فوغٍٟ ى٠ُٕٙ/  ثٍّه اٌجؾو٠خ ا١ٞ٦ٌبد ٥وة:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113123 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لب٠ل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  20

لب٠ل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ/ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِقجي ٥ٓ 113265 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٥جلاٌّالن ّؾبرٗ ِوىق -  21

عوعٌ ٌٞفٝ ٍبِؼ/  ثٍّه ِىبهَ ٥ٍٝ ِؾّل ِٓ اٌّزفو٣ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ّبه٣ 25:  ثغٙخ ، ٥غ١ٓ ِٓ ٚؽٍٜٛ افؤغٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113261 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠َٝ ١ٖٔف فٛىٜ ٥ٍٝ -  22

ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ِؾّل ١٥ل/  ثٍّه اٌْٙبث١ٗ  ِؾّل٠بد ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِمبٚالد ٥ٓ 113261 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ِؾّل ١٥ل ثلهٜ -  23

ؽ١َٓ ِٖٞفٟ ِؾّل ١٥ل/  ثٍّه اٌْٙبث١خ ِؾّل ثٕٟ ِؾّل٠بد ثٕٟ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113161 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكا١ٌَل ؽج١ت ٕبثو هِٚبٔٝ -  24

عبكا١ٌَل ؽج١ت ٕبثو هِٚبٔٝ/  ثٍّه - ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113115 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ ّؾبرٗ -  25

ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ث٤١ ٥ٓ 113111 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍىٕله ٠ٕٟ ه١ٌَِ ٍبِٟ -  26

١ِقبئ١ً ٦َِل هٚٚفٗ/  ٚهصخ/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ِٓ اٌؾىّلاه ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚؽٍٛأٟ ِٞب٥ُ َِزٍيِبد  

 ٥ٓ 113211 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوىٚق ٥جلاٌواىق اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل -  27

هٍالْ ؽَٓ ع١ٍّخ/  ثٍّه ا١ٌّٕٙخ اٌّلهٍخ فٍف ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 113216 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ٥ٍٝ اؽّل -  28

 ِٓ ِزفو٣ إٌّٙل١ٍٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ك٠ىٛه ٌٚٛاىَ ثٕبء ِٚٛاك ِٕي١ٌٗ ٚاكٚاد وٙوثبئ١خ ٚاعٙيح ٚاكٚاد ٥ٚلك ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل

٥ٍٝ ١ٍل ١ٞ٥ٗ ٥بٝف/  ثٍّه - اٌّؾبف٢خ  

 ِىزت ٥ٓ 113222 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌبي ثب٘ٝ ٕبثو -  29

٥جلاٌٍّٞت ٥جلا٦ٌبي ؽَٓ/ ثٍّه ِّٛب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ رٛه٠لاد  

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 121142 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  30

٥ّو اؽّل ِؾّل اؽّل/  ٍِه - ا١ٍٛ١ٌف١ٗ ّبه٣ - إٌبٕو٠ٗ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ غنائ١خ  
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 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 121142 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  31

 2211/4/26 فٝ افززؼ اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك رٛى٤٠ ِىذ ْٔبٛ ِؾّٛك اؽّل ا١ِٓ ٍِه - إٌبٕو٠ٗ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ غنائ١خ

ا١ٍٛٛ 121142 هلُ  

 ِٞبؽٓ ٥ٓ 113342 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕجوٖ ٍِٛٝ ِؾّل ؽىّذ -  32

ِؾّل ِؾّٛك ِلؽذ/ثٍّه-اٌْٙبث١خ-ِؾّل٠بد ثٕٝ:  ثغٙخ ، غالي  

 ٥ٓ 113215 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، وكف ربعو ،  ٥جلاٌَالَ اثوا١ُ٘ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ -  33

٥جلاٌَالَ اثوا١ُ٘ فزؾٟ/  ثٍّه لجٍٟ إٌّلهٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 ثٍلٜ ِقي ٥ٓ 113421 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ى٠ل اثٛ ٦ّالْ ١ٍل ِؾّل -  34

اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ عٙبى/ثٍّه -2 ث١زه اثٕٝ اٍىبْ ٍٛق-اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف  

 رٛه٠لاد ِىزت ٥ٓ 113446 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  35

٥جلاٌّمٖٛك فزؾٝ ؽَٓ/ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 ٥ٓ 113452 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٥جلاٌجبلٝ اؽّل -  36

ؽَٓ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٥جلاٌجبلٝ/ ثٍّه-لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113465 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٛاْ ِؾّل ؽَٓ ٥ٍٝ -  37

٥ٍٛاْ ِؾّل ؽَٓ ٥ٛٗ/ثٍّه-االٖٔبه:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113461 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ه٠بْ ِؾّل -  38

ِؾّل ه٠بْ ِٖٞفٝ/ ثٍّه 21 إٌغبه ؽٛٗ إٌغبه ٥يثخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113211 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 55222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍّبْ ٥جلا٦ٌي٠ي ٦ٍّبْ ث١زو -  39

٦ٍّبْ ٥جلا٦ٌي٠ي ٦ٍّبْ ٚثب١ٌّالك ث١ٕب١ِٓ اٌمّٔ/ ثٍّه االفغبٔٝ اٌل٠ٓ عّبي ّبه٣ لٍزٗ ّووخ:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 113126 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽّبك ِؾّل ِٖٞفٝ -  40

اؽّل ١ٍ٥بْ ٠بٍو/ثٍّه اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ ّبه٣:  ثغٙخ ، فوكٚاد  

 االكٚاد رغبهح ٥ٓ 113121 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ج١ل عٍجٟ ؽٕب ٔبك٠ٗ -  41

غجو٠بي و١وٌٌ اٍىٕله ٔغبػ/  ثٍّه اٌزغبهح ِلهٍخ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌمٞب٥ٟ اٌّله١ٍٗ  

 ِٛاّٝ ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113133 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل وّبي ٔٙبي -  42

اثٛا١ٕ١٦ٌٓ اؽّل ِؾّل وّبي/  ثٍّه - ٦َِٛك ٥جلاهلل ّبه٣ - ا١ٌٌٛل٠ٗ:  ثغٙخ ،  

 ث٤١ ٥ٓ 112126 لُثو 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجو ِؾّل ١ٍل اٌل٠ٓ عّبي -  43

 فٝ افززؼ اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزوث١خ ؽ١٢وٖ ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل ١ٍل ٔج١ً/  ثٍّه ٦ّواْ ثٕٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ -1-ة:  ثغٙخ ، م٘ج١ٗ ِٖٛغبد

ا١ٍٛٛ 112126 ٍغً هلُ رؾذ ٚل١ل 2211/5/2  

 ث٤١ ٥ٓ 112126 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجو ِؾّل ١ٍل اٌل٠ٓ عّبي -  44

ِؾّٛك ١ٍل ٥ٍٝ/  ثٍّه - ا١ٌّضبق ّبه٣:  ثغٙخ ، م٘ج١ٗ ِٖٛغبد  

 ٥ٓ 113234 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ كٍٛلٝ ٍٞٛؽٝ ٥جلاٌّمَٜ -  45

ؽ١َٓ لبٍُ ِؾّل/  ثٍّه - ا٦ٌزبِٕخ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌخ  

 ، ٥بَ ٦ُِٞ ٥ٓ 113221 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽٍّٝ ؽّلٜ ِؾّل -  46

ؽَٓ ٥جلإٌبٕو ٚع١ٗ/  ثٍّه - إٌّبٍجبد كاه اِبَ االى٘و عب٦ِخ ّبه٣ 22:  ثغٙخ  

 113235 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌف١ًٚ ٥جلاٌوؽ١ُ ٘بٔٝ -  47

٥جلاٌف١ًٚ ٥جلاٌوؽ١ُ ٕجبػ/ ثٍّه اٌغو٠ت:  ثغٙخ ، ٍٕجٗ ِقٍفبد رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113156 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِؾّل فزؾٝ ٕفبء -  48

ؽ١َٓ ٥جلاٌٍّٞت ِؾّل ِؾّٛك/ ثٍّه ٥ٕبْ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 113111 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ّٛلٝ ؽَٕٝ  اٌل٠ٓ ٥الء -  49

ؽَٓ فوط ٥جلاٌؾ١ّل ر١زً/  ثٍّه  ٠ؾ١ٝ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 113211 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل ٠بٍو -  50

٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه  ١ِو:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٟ  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 113211 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل ٠بٍو -  51

 2212/1/21 فٝ افزؼ ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١/ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل/ ثٍّه ١ِو ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٟ

أ١ٍٛٛ 22232 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2216/12/22 فٝ ٚاغٍك  

 ِٛاّٝ ؽ١٢وح ٥ٓ 113314 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٝٗ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  52

اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ ِؾّل/  ثٍّه - اٌٛاٍٞٝ:  ثغٙخ ،  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113335 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فٍف اؽّل اهلل فٍف اؽّل -  53

ث١ِٛٝ ٥غ١ت ١ٍل ١ٍٔٗ/  ثٍّه - اال١ٍٛٝٝ اٌٛاكٜ ؽٛٗ - ثٖوٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113351 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ فبٌل -  54

ؽَٓ ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ/ثٍّه ِؾجٛة ٥جلاهلل ٥يثخ اٌؾٛارىخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 فٝ ل١ل ، 222222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍواط فإاك/  ٌٖبؽجٙب اٌّزىبٍِٗ اال٥ّبي ٌّمبٚالد اٌَوً -  55

 ٥جلاٌىو٠ُ ١ّّبء/  ثٍّه اٌجزوٚي ثوط اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 113216 ثولُ 22122122

٥جلاٌغٕٟ فٛىٞ  

 الّْٗ ث٤١ ٥ٓ 113226 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ياى ف١ًٍ ثلٚٞ ِؾّٛك -  56

٥جلاٌوؽ١ُ فزؾٟ ٥ٛاك/ ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٟ  

 113132 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌبٕو -  57

ّٚ٘بْ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّٛك/  ثٍّه - فياهٖ ٥وة - فياهٖ:  ثغٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ٥ٓ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113214 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِجبهن اؽّل هفب٥ٟ ؽَٓ -  58

هفب٥ٟ ِٖٞفٟ ١ٍل/  ثٍّه لوٖ ثٕٟ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ، ٥الفٗ ِؾً ٥ٓ 113424 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ٦ٍل هعت ا٠ٗ -  59

٥جبً ١٥ل ٕبثو/ثٍّه ٥ّواْ ّبه٣:  ثغٙخ  

 ِالثٌ ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113441 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ٦ٍل ؽ١ٍُ ا٠ّبْ -  60

هىق ٍّجٝ ٦َِٛك/ ثٍّه-اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ّبه٣-اٌم١ٕٛخ ثٕله:  ثغٙخ ، عب٘يٖ  

 رٛه٠لاد ِىزت ٥ٓ 113446 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  61

٥جلاٌّمٖٛك فزؾٝ ؽَٓ/ ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك  

 ث٤١ ٥ٓ 113464 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾى١ُ ِؾَٓ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  62

 طثو اٌَبكاد ؽٟ:  ثغٙخ ، ٚاٌؾواٍٗ االِٓ ٚفلِبد االٔزؤذ ٚفلِبد اٌالٍٍى١ٗ اٌىب١ِواد ٥لا ف١ّب ٚاٌىزو١ٔٚبد ِوالجٗ وب١ِواد

ِولٌ ؽى١ُ ٥لٌٟ/  ثٍّه إٌؾبي  

 ، فبوٙٗ ث٤١ ٥ٓ 113134 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك ِؾّٛك ٥ٕزو ١٦ٍل -  63

ٕل٠ك ِؾّٛك ٥ٕزو ّلاك/ ثٍّه ه٠فب:  ثغٙخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِىزت ٥ٓ 113142 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل عالي عّبي ٥ياَ -  64

ِبىْ اهلل فًٚ ٥جلاٌجل٤٠/  ثٍّه ٥جلاٌغٛاك ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ٚا٥ّبي ٥بِخ ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 113226 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 222222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ ٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ىوو٠ب -  65

٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ؽَٓ/ ثٍّه ّٞت:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 113233 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ صبثذ ٥ٞباٌىو٠ُ ٥جلإٌبٕو -  66

٥جلاٌؾبف٠ صبثذ ٥ٞباٌىو٠ُ/  ثٍّه اٌغوث١خ ا٦ٌّبثلٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ  

 اثٛاة ث٤١ ٥ٓ 113245 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٕبثو ؽَٓ -  67

ِؾّل ِؾّٛك ٕبثو ؽ١َٓ/  ثٍّه - اٌجؾو٠خ ٥لٜ ثٕٝ  - ٥ل٠بد ثٕٝ:  ثغٙخ ، ؽل٠ل ّٚجبث١ه  

 ِىزت ٥ٓ 113251 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هىق ٦ّجبْ فوػ اؽّل -  68

 ٦ّجبْ فوػ ٥ّبك/  ثٍّه ثٛه١٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ،( 6) اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ( 36) ٚاٌفموح( 12) اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك

 هىق

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113211 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل كٍٛلٝ ِٖٞفٝ -  69

اثوا١ُ٘ ١ٍل ٥ّبك ِؾّٛك/  ثٍّه - لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِيه٥ٗ ٥ٓ 23262 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍل اؽّل  ِؾّل -  70

 ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ١ٍل عالي فبّٝٗ/  ثٍّه   ط   ثوط ٥فبْ ثٓ ٥ضّبْ اثواط - اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ

ا١ٍٛٛ    23262 هلُ رؾذ ٚل١ل 2212/1/24 فٝ افززؼ  ثنٌه اٌّز٦ٍمٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ مواهادٌٍ ٝجمب ٚرٖل٠و اٍز١واك  

 ثبٌمٞب٥ٟ ثمبٌخ ٥ٓ 113121 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍل ّٛلٟ ٔبك٠ٗ -  71

صبثذ ِؾوًٚ ٥بٝف/  ثٍّه ا٦١ٌّٞٗ:  ثغٙخ ،  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113154 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل ٍٙبَ -  72

٘و٠لٜ ؽ١َٓ صبثذ/ثٍّه اٌقٛاٌل:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥وٗ ٥ٓ 113152 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥بُٕ ِؾفٟٛ عّبي ِؾّل -  73

 ّبه٣ ِٓ اٌٖؾٝ اٌزب١ِٓ ّبه٣ 12 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ٍز١ْٓ اٌجالٜ اعٙيٖ ٥ٍٚٝ االٔزؤذ ٝو٠ك ٥ٓ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد

1 هلُ ِؾً - ِؾّل ٥بُٕ ِؾفٟٛ عّبي/  ثٍّه - ه٠بٗ  

 

 ِىزت ٥ٓ 113111 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل اٍّبء -  74

/  ثٍّه اٌيها١٥ٗ االكاهٖ ّبه٣ اٌم١ٕٛٗ ثٕله:  ثغٙخ ،( 6) اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ( 36) ٚاٌفموح( 12) اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك

اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل  

 ِٛاّٟ ؽ١٢وح ٥ٓ 113121 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل ؽٕب ١٥َٟ ٥بِو -  75

ٚ٘جٗ ٕالػ ٔج١ٍٗ/  ثٍّه هٚفبئ١ً ٥يثخ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ٥ٓ 113213 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عجً اثٛ ١ٍٍّبْ اثٛى٠ل فٚو -  76

اثٛعجً ١ٍٍّبْ اثٛى٠ل/  ثٍّه - اٌْول١ٗ ا٦ٌّبثلح:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اكٚاد رٛى٤٠  

 ٥ٓ 113315 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّالن ٦ٌّٟ اٍٍّبْ هِٚبٟٔ -  77

اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ؽٕبْ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ ؽ١٢وح  

 ٥ٓ 113211 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 1222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلإٌٍّٞت ِؾّل ٥جلإٌٍّٞت اؽّل -  78

اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك/ثٍّه ٥جبكاٌوؽّٓ ّبه٣ ٥جلاٌالٖ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ٌٍّٕبىي ٍٝجبد ر١ًٕٛ فلِخ ِىزت  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِىزت ٥ٓ 122225 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي هّبك ١ٍل -  79

 فٝ افززؼ اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ ٥جلا٦ٌبي هّبك ٥ٍٝ ثٍّه االوواك ى٠ل ثٕٝ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد

122225ثولُ ِٚم١ل 2215/4/22َ  

 ِىزت ٥ٓ 122225 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي هّبك ١ٍل -  80

٥جلا٦ٌبي هّبك ثٍّه االوواك ى٠ل ثٕٝ - اٌفزؼ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113326 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ١ٍٍّبْ ٦َِٛك ِؾّل -  81

١ٍٍّبْ ٦َِٛك ِؾّل/  ثٍّه غبٌت ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ٥ٓ 113333 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ٥جلاٌْبفٝ ٥جلاٌوؽّٓ َِواد -  82

ه٠بٗ ثىو ٍبِؼ/  ثٍّه - اٌغوث١ٗ - اٌؾٛٝب:  ثغٙخ ، ِىزجٗ  

 ث٤١ ٥ٓ 113331 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ِؾّل فوغٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  83

ك٠بة ِؾّل فوغٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ/ثٍّه-االٝبٌٚخ ٥وة:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل  

 ٥ٓ 113436 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل ٥جلاٌٛ٘بة ِٖٞفٟ -  84

٥جلاهلل اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل ٥جلاٌٛ٘بة/  ثٍّه ا٦ٌمت ِؾّل٠بد ثٕٟ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥الفخ ث٤١ ٥ٓ 113461 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّل -  85

ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلٖ/ ثٍّه اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ٚغالي  

 ٔفـ ٥ٓ 113223 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ه١ّل ف١فٟ -  86

٥جلا١ٌَل ه١ّل ِٕٟ/ ثٍّه اثٛعجً رم١َُ:  ثغٙخ ، وبٚرِ ٌٚؾبَ  

 ِىزت ٥ٓ 113124 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَبْ وبًِ فٛىٜ اّوف -  87

١ٍٍّبْ ؽَبْ وبًِ فٛىٜ/ ثٍّه ٝٗ ٥يثخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113231 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل هعت -  88

عبك ٥جلا٦ٌي٠ي ١ٍل/  ثٍّه - اٌٙالٌٝ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ - فٚو ب٤ِع ّبه٣:  ثغٙخ ، ى٠ٕٗ ٚٔجبربد ى٘ٛه  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113241 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فوؽبْ ٥ٍٟ ِؾّل -  89

٥ٍٟ ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل/  ثٍّه ١ِٞو ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت ٥ٓ 113251 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ ١ٍل ٥جلاٌؾ١ّل ٥يٖ -  90

٥جلاهلل ٥ٍٝ اؽّل ٥يٖ/ ثٍّه( االِو٠ىبْ رم١َُ)  ٍوٜ ٔغ١ت ِؾّل ّبه٣ إٌّٙلً ٥ّبهح:  ثغٙخ ، ثْو٠خ ر١ّٕخ  

 ٥ٓ 113262 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽيل١بْ اٍؾك ٥جلا٦ٌّجٛك ّف١مٗ -  91

عجواْ اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ ع١ًّ/  ٍِه   ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ فٍف:  ثغٙخ ، ٔغبهح ٚهّخ  

 ؽجٛة ِلّخ ٥ٓ 113364 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ١ٍٍّبْ ف١ُٙ وّبي -  92

ف١ُٙ وبًِ فوط/ ثٍّه -لوٖ ثٕٝ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ٥ٓ 113313 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛفٝ اٌل٠ٓ ٥ٍُ فزؾٝ ٠بٍو -  93

رٛف١ك ثله ٥جلإٌجٝ/ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد رٛى٤٠  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٖٔو فٛىٞ ١ٍٍّبْ فٛىٞ -  94

١ٖٔو فٛىٞ ١ٍٍّبْ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 113162 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  95

ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل/  ثٍّه - اٌف١ّب:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِؾً ٥ٓ 113162 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ غٍّٝ ؽ١َٓ ٕفبء -  96

ؽَٓ ٍبٌُ ٥ٍٝ ِؾّل/  ثٍّه - ١ِٞو ٥وة:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ(  ثمبٌٗ)  غنائ١خ ِٛاك ث٤١  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113162 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل ١ِقبئ١ً ِقزبه ٔبكٜ -  97

١ِقبئ١ً ِقزبه ٔبكٜ/ثٍّه -ثؾوٜ ثٛ٘بَ وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113125 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عالي ١ٍل عالي -  98

٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل عالي ١ٍل/  ثٍّه ٥جلاٌالٖ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 11322 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌبي ثبٟ٘ ٕبثو -  99

٥جلاٌٍّٞت ٥جلا٦ٌبي ؽَٓ/  ثٍّه ِّٛب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ رٛه٠لاد  

 ث٤١ ٥ٓ 113221 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل هف١ك اؽّل -  100

٥جلاٌؾ١ّل اؽّل هف١ك/  ثٍّه ٠غٟ ثٕٟ:  ثغٙخ ، خوٙوثبئ١ اعٙيح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّٛكٖ ٥ٍٟ اؽّل اٍالَ -  101

اؽّل ؽّٛكٖ ٥ٍٟ اؽّل/  ٍِه اٌٍَقبٔٗ ّبه٣ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 113222 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ؽَٓ -  102

 افززؼ اٝبهاد ٌٚؾبَ ٔفـ ْٔبٛ ٥ٓ عبكاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ف١ٍفٗ/ ثٍّه إٌْبثٍخ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد

أ١ٍٛٛ 61165 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2223/1/11 ٚاغٍك 1221/12/1  

 ِىزت ٥ٓ 26556 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥ضّبْ ٕبثو فوط -  103

٥جلاٌَبرو ٥ضّبْ ِؾّل ٥ضّبْ/  ثٍّه - اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍبهاد ٥ٍٝ ٔمً فلِبد  

 ِىزت ٥ٓ 26556 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥ضّبْ ٕبثو فوط -  104

 فٝ افززؼ ٚإٍّذ ؽل٠ل ث٤١ ْٔبٝٗ اثوا١ُ٘ ٥ضّبْ ٕبثو - ثٍّه - اٌيا٠ٚخ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌغ١و ١ٍبهاد ٥ٍٝ ٔمً فلِبد

26556 ٍغً هلُ 2211/11/15  

 ث٤١ ٥ٓ 113345 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٕت ىوٝ ٥يِٝ ١ِالك -  105

١ٍٕت ىوٝ ٥يِٝ/ ثٍّه -ِغل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113425 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ١ٍّو ؽَٕٝ ا٠ٙبة -  106

فوط عوعٌ ١ٍّو ؽَٕٝ/ٍِه-ا٦ٌيثخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113442 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٠ٌٛٔ ؽ١َٓ ِٖٞفٟ -  107

ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ِٖٞفٟ/  ثٍّه االِبَ رم١َُ ّبه٣:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِزؾٚواد رٛى٤٠  

 ث٤١ ٥ٓ 113454 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥َىوٜ ِؾّٛك ؽَب١ٔٓ ٕفبء -  108

ؽ١َٓ ٥َىوٜ ِؾّٛك ؽَب١ٔٓ/ ثٍّه لولبهٓ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113455 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٕلٜ ٠ٍٛف ٚع١ٗ ِغلٜ -  109

٠ٍٛف ٚع١ٗ ِغلٜ/ٍِه-ا٦ٌيثخ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِىزت ٥ٓ 113222 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ؽَٓ -  110

ِؾّل ٥ٍٝ ؽَٓ ٥بٝف/  ثٍّه إٌْبثٍخ ٥وة:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِؾً ٥ٓ 113224 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل ِٕٟ -  111

٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل هِٚبْ/ثٍّه اٌغ١ِ ٥يثخ ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِأوٛالد ٚث٤١ رغ١ٙي  

 ٥ٓ 113125 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّالن ّؾبرٗ ٠ٛ٥ٚٗ ِالوٗ -  112

٥جلاٌّالن ّؾبرٗ ٠ٛ٥ٚٗ ِالوٗ/ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 113132 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلإٌجٝ ٥ٍٝ ؽبِل -  113

ِؾّل ٥جلإٌجٝ ٥ٍٝ/ ثٍّه-اٌغَو هاً- اٌٖؾواٜٚ اٌٞو٠ك ا٦ٌٛاِو ٥وة:  ثغٙخ ، ثمبٌخ غنائ١خ  

 ٥ٓ 113246 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  114

عبكاٌوة ٥جلا٤١ٌَّ ١ٍٕٗ/  ثٍّه - لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ل٤ٞ ث٤١ ٥ٓ 113264 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ؽبِل ٥بٝف ه١ٔب -  115

ؽّلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ِب٘و/  ثٍّه - ٚاٌل٠و ١ِو ٝو٠ك:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به  

 ِيه٥ٗ ٥ٓ 113212 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ٥يد ٥الء ا١ِٓ -  116

فوط ا١ِٓ ٥يد/  ثٍّه - ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113212 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل ٥جلإٌبٕو -  117

ِؾّل ١ٍل ؽّيٖ فٚو/ ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 222222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً اٌمٌ ٠ٛؽٕب اٌمٌ ِواك -  118

ا٠ٛة ٔبف٤ ١ٍٙو - ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ كٚاعٓ ٥ٍف ث٤١ ٥ٓ 62315  

 ث٤١ ٥ٓ 113114 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا٦ٌبي عبثو ٥جلا٦ٌبي -  119

٥جلا٦ٌبي عبثو ٥ىبّخ/ثٍّه اٌٞٛاث١خ:  ثغٙخ ، ٚاٌمٞب٥ٝ ثبٌغٍّخ( ثمبٌخ) غنائ١خ ِٛاك  

 ِؾً ٥ٓ 113112 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِغ٤ٍ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٔٝ -  120

غجو٠بي ٍِٛٝ ١ٍٍُ/  ثٍّه - ثٛه١٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، اد٢ٔبه ث٤١  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113254 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِه ١ٍٕت ثٌٌٛ ٥بِو -  121

ؽى١ُ ١ٍٍُ اٌٙبَ/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113223 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل ثلهٞ ٕفبء -  122

ٍبٌُ ع٦ّٗ ٔبٕو اؽّل/  ثٍّه اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113221 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلٖ اؽّل -  123

٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلٖ/  ثٍّه اٌقٛاٌل:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت ٥ٓ 113332 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ صبثذ اثوا١ُ٘ ٝٗ -  124

٥جلاٌؾ١ّل هِٚبْ اؽّل/  ثٍّه - لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٢ٔبهاد ث٤١ ٥ٓ 113344 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌبً كًٚ ِغلٜ ثٙبء -  125

ليِبْ ىوٝ ثٙبء/  ثٍّه - اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ ١ِوا ثوط - اٌَبكاد ؽٝ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ٥ٓ 113212 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاْ ِؾّٛك ِؾّل ٝبهق -  126

ؽّلاْ ِؾّٛك ِؾّل اثٛاٌفزٛػ/  ثٍّه اٌّواٚٔٗ ِؾّل٠بد ثٕٟ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 113112 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ٥جلإٌبٕو عّبي ِؾّل -  127

ؽبِل ٥جلإٌبٕو عّبي/  ٍِه ا٦١ٌّٞٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 113114 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ٞ٥ٗ ٕبثو اؽّل -  128

٥جلاٌزٛاة فواط ا٠ّٓ ٥ّو/  ثٍّه ثٛه١٦ٍل ّبه٣ اٌْو٠ف ك٠وٚٛ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِؾً ٥ٓ 113121 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ وبًِ ِؾّل ٦ٍٝذ -  129

٥جلاٌوٍٛي ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌوٍٛي/  ثٍّه - ه٠بٗ ّبه٣ ِٓ فٚو َِغل ّبه٣ 1:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ اعٙيح غ١به ل٤ٞ ث٤١  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚاٌل٘ب ثٛال٠خ اٌمبٕو اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ٥بٝف ٍٍّٝ -  130

٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ف٥بٝ/  ثٍّه - ا٦١ٌّٞخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 113224 ثولُ 22122115  

 ِىزت ٥ٓ 113434 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلٖ ِؾّل اؽّل -  131

٥جلاٌجبٍٜ ٥جلٖ ِؾّل/ ثٍّه - اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 113462 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغٛاك ٥بهف ِؾّٛك ٥ٖبَ -  132

٥جلاٌغٛاك ٥بهف ِؾّٛك فبٌل/ ثٍّه 1 هلُ ّبه٣ ا١ٍّ٦ٌّٓ 11هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥بَ ِمٙٝ ٥ٓ 113451 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘الي ٍٕبكٖ ٦ٍلاْ اكٚه -  133

٘الي ٍٕبكٖ ٦ٍلاْ/ثٍّه-غوة اٌغٕب٠ُ:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 113155 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ ٘و٠لٜ ٥جلا٤١ٌَّ ٥ٖبَ -  134

صبثذ ٘و٠لٜ ٥جلا٤١ٌَّ/ثٍّه اٌقٛاٌل:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 113263 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه ٥جلاٌؾ١ٍُ -  135

ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه ١٘ضُ/  ثٍّه  اٌو٠ٚغ١بد:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113213 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٌٕ ١٥بك هّبك ّو٠ف -  136

عوعٌ ؽٌٕ ١٥بك هّبك/ثٍّه -ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 113214 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 222222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌَالَ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ِؾّل -  137

٥جلاٌَالَ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي/  ثٍّه - اٌَالَ ٥يثخ  اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِىزت ٥ٓ 15243 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ ِؾّل -  138

 فٝ اففزؼ إٍّذ ٔمً ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل اثٛا٦ٌال اثوا١ُ٘/  ثٍّه  اٌغ١ِ ٥يثخ ِٕمجبك ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد

ا١ٍٛٛ 15243 لُ رؾذ ٚل١ل 2223/12/11  

 ِىزت ٥ٓ 15243 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ ِؾّل -  139

٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ اٍبِٗ/  ثٍّه اٌغ١ِ ٥يثخ - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِٛاّٝ ؽ١٢وح ٥ٓ 113351 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ١ٍل ٥ٍٝ -  140

٥ٍٝ ِؾّل ١ٍل/  ثٍّه - ّٞت:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  141

ِؾّل ٥ٍٟ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل/  ثٍّه اٌْول١خ ا٦ٌّبثلٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ّو اؽّل ِؾّل -  142

اؽّل ِؾّل ِؾّٛك/ثٍّه اٌم١ٖو ك٠و:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113414 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل فإاك ِؾّل اؽّل -  143

٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ثق١ذ ٥ٍٟ/  ثٍّه كهٔىٗ:  ثغٙخ ، الّْٗ  

 ٥ٓ 113141 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْبف٦ٟ ِؾّل ٥جلاٌَالَ ِؾّل اكُ٘ -  144

ّ٘بَ ؽَب١ٔٓ ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه االى٘و عب٦ِخ ّبه٣ ّ٘بَ ثوط اٌؾى١ُ ١ٍٍّبْ رم١َُ:  ثغٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غنائ١خ ِٛاك ث٤١  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 113153 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ثله ِؾّل -  145

1) هلُ ؽً ٥جلاٌواىق ٥ٍٟ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌضبٌش ا٦ٌبئٍٟ االٍىبْ( 5) ثبٌم٦ٞخ االٚي اٌؾٟ اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ ) 

 ٥ٓ 113111 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٠ٓ ٥بِو وبًِ عبكاٌىو٠ُ -  146

ِؾّل٠ٓ ٥بِو وبًِ/  ثٍّه - اٌْول١خ ا٦ٌّبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِىزت ٥ٓ 113112 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥ٍٝ ٔبكٜ ٥ٍٝ -  147

٥جلاٌؾ١ٍُ ١ٍل ٥ٍٝ هِٚبْ/ثٍّه هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 113221 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  الالك٠ًٛ ِٕٙٝ صبثذ ٕبثو -  148

الالك٠ًٛ ِٕٙٝ صبثذ ّىوٜ/ ثٍّه اٌٍّه ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ِقجيثٍلٜ ٥ٓ 113224 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِْوف ؽ١َٓ ٦ٍل -  149

٥ٕبْ ٥جلاٌوٍٛي هعت/ ثٍّه اٌو٠ٚغبد:  ثغٙخ ، آٌٝ ٖٔف  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113214 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ِؾّٛك ك٠بة ٦ٍبك -  150

لٕبٚٞ ١ٍل ٕجوٖ ِؾَٓ/  ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت ٥ٓ 113211 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٝٗ ٠ٍٛف اؽّل -  151

ٝٗ ١ٍٛ٠ف اؽّل ِؾّل/ ثٍّه ىهىٚه ٥يثٗ إٌبٕو٠خ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ثمبٌٗ ٥ٓ 113212 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وو٠ُ رٟٛٔ وّبي اِبي -  152

٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ٥جلا١٦ٌُٕ/  ثٍّه ثٛق:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٟ  

 وٟ ٥ٓ 113316 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٠ٍٛف ٥بٝف ا٠ّٓ -  153

٥ٍٟ اٌغب٦ِٟ ؽٕفٟ وّبي/  ٍِه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣:  ثغٙخ ، ِالثٌ  

 ِؾغو ٥ٓ 113331 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل ٠بٍو -  154

ا١ٍٛٛ ِؾبف٢خ/ثٍّه-اٌغو٠ت:  ثغٙخ ، هِبي  

 ٥ٓ 113341 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝوّبْ ِؾّٛك ٕجوٖ ِٕٖٛه -  155

ٝوّبْ ِؾّٛك ٕجوٖ ِٕٖٛه/ثٍّه-ّمٍم١ً:  ثغٙخ ، غالي ِٞؾٓ  

 ِىزت ٥ٓ 113444 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٠ٓ ؽّلاْ ؽَٓ ِؾّل -  156

ِؾّل٠ٓ ؽّلاْ ؽَٓ ِؾّٛك/ثٍّه -ا٦ٌّبثلٖ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 113432 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٖٔو ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ِإِٓ -  157

لّٛزٝ اؽّل لّٛزٝ ٔبك٠ٗ/ثٍّه-ؽ١َٓ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٍٚبفٕخ ثبهكح ِْوٚثبد ٚث٤١ رؾ١ٚو  

 ِىزت ٥ٓ 113453 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٝ ٥ٍٝ فوط اؽّل -  158

٥ٍٝ ٥ّبه هىق ِّلٚػ/ثٍّه ٝبٌت ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113252 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽَب١ٔٓ ١ٍل وؾ١ً -  159

ِؾّل ١ٍٍُ ِؾَٓ ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه عّو٠ٌ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 َِزٛك٣ ٥ٓ 113222 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ِؾّل ٥ٍٟ اؽّل -  160

ا١ٌْـ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ اؽّل/  ثٍّه اٌمج١ٍٗ ٥ل٠بد ثٕٟ:  ثغٙخ ، ثٛربعبى  

 ِىزت ٥ٓ 113212 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 322222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ ٝٗ -  161

 فٝ افززؼ ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ/ ثٍّه ٥ٍٛاْ ثٕبؽ١ٗ  ِؾً ٌٗ وبْ : ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد

121236ثولُ ِٚم١ل 2211/1/26َفٝ ٚاغٍك 2211/5/11  

 ِىزت ٥ٓ 113212 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 322222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ ٝٗ -  162

اؽّل ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ/ ٍِه - ٥ٍٛاْ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 113122 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ّٛلٝ وو٠ي هاِٝ -  163

عوعٌ ّٛلٝ وو٠ي ٍبِؼ/ ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ثمبٌخ ٥ٓ 113252 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل فواط فٛى٠خ -  164

٥ٍٝ ٠ٌٛٔ اؽّل ٥ٞب/ ثٍّه_ ا٦ٌيثخ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113242 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ع٦ّٗ اؽّل ٥لٌٟ اؽّل -  165

٥ّبه ع٦ّٗ اؽّل ٥لٌٟ/  ثٍّه ا٦ٌزبِٕخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113223 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرخ ١٦ٍل ّؾبرخ هٙب -  166

١٦ٍل ّؾبرخ ا٠ّٓ/ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 113221 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ٥لٌٝ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  167

 ٥لٌٝ اثوا١ُ٘ ِوٚاْ/  ٍِه - اٌّلاهً ّبه٣:  ثغٙخ ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموح 12 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت

 ٥جلاٌوؽّٓ

 ٦ِوٗ ٥ٓ 113152 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ ٥جلاهلل اؽّل ِؾّل -  168

٥جلاهلل اؽّل اٍبِٗ/  ثٍّه لجٍٟ اٌّْب٦٠ٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد  

 ِىزت ٥ٓ 113151 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ أٛه ١ٍل ِؾّل -  169

ِؾّل صبثذ ِؾّل/  ثٍّه - غياٌٝ ٥ضّبْ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 113151 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ أٛه ١ٍل ِؾّل -  170

 ا٥ّبي ِمبٚالد ْٔبٛ ٥ٓ ؽ١َٓ صبثذ ِؾّل/  ثٍّه - غياٌٝ ٥ضّبْ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد

ا١ٍٛٛ 126521 هلُ رؾذ ٚل١ل 2211/4/23 فٝ ٚاغٍك 2216/12/25 فٝ افززؼ ِزىبٍِخ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113164 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ّلٖ ؽ١َٕٓ ؽّلاْ ى٠ٕت -  171

عالي ِؾّل ٥الء/ثٍّه ٥جلاٌؾبف٠ ا١ٌْـ ّبه٣ اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113123 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل عّبي ٘جٗ -  172

اؽّل ٕالػ اؽّل/  ثٍّه اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 113226 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ٠ٍٛف فزؾٟ ٚهكٖ -  173

ِؾّل ٠ٍٛف عبك ١ٍل/  ثٍّه االٝبٌٚخ ٥وة:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113332 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽ١َٓ ف١ًٖ ِؾّل -  174

اثٛا٦ٌال ؽَٓ ؽ١َٓ ف١ًٖ/  ثٍّه - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113213 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٛهٞ فٛىٞ ٕالػ ٥جلإٌبٕو -  175

ٔٛهٞ فٛىٞ ٕالػ/  ثٍّه اٌْول١ٗ ا٦ٌّبثلٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 113213 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل ٝٗ -  176

ؽَب١ٔٓ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل اؽّل/  ثٍّه ٍواط اٚالك:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٥وثبد ٥ٍٟ ثٚبئ٤ ٔمً ِىزت  

 ٥ٓ 113124 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٜ موٝ ٔج١ً ِؾّل ِؾّٛك -  177

 ٚاغٍك 2223/3/11 افززؼ ثٍلٜ ِقجي ْٔبٝٗ وٝ< ٕبٌؼ ثٍّه عبٔٛة ٔياٌٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث٤١ ِؾً

أ١ٍٛٛ 11212 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2212/6/32 فٝ  

 ٥ٓ 113124 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٜ موٝ ٔج١ً ِؾّل ِؾّٛك -  178

ِٕٖٛه اؽّل ٥ٍٝ ٥ّو/ ثٍّه ٥ضّبْ ِؾّٛك ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث٤١ ِؾً  

 ث٤١ ٥ٓ 113423 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ و١الٔٝ فوغٍٝ ؽ١َٓ -  179

ؽ١َٓ و١الٔٝ فوغٍٝ ؽ١َٓ/  ثٍّه - ثله اٚالك:  ثغٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غنائ١خ ِٛاك  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113432 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل اؽّل ؽَٓ ٠بٍو -  180

٥جلاٌٙبكٜ ِؾّل/ ثٍّه اٌىجوٜ إٌّْبٖ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه  

 ِىزت ٥ٓ 113431 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ صبثذ ١ٍل ِؾّل -  181

ؽَٓ صبثذ ١ٍل/  ثٍّه اٌٙلٞ ّبه٣ ِٓ اٌجؾوٞ اٌم١ٖو ّبه٣:  ثغٙخ ، ٕ٘ل١ٍخ ٚا٥ّبي ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113466 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  182

ؽ١َٓ اؽّل ١ٍل اؽّل/ ثٍّه ا٦ٌٛاِو ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113111 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٞباهلل أٞٛاْ فىزٛه ١ٍٙو -  183

٥جلاٌّالن ّٔو ٥يد ١ِٕب/ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113122 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل هعت اٍالَ -  184

ِؾّل ١ٍل هعت/ثٍّه االٖٔبه:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113145 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽّلٞ ا٠ّٓ  ؽّلٞ -  185

ؽَٓ اؽّل ؽّلٞ ا٠ّٓ/  ثٍّه ِغل ثٕٟ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 113222 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ع١ًّ هؽبة -  186

٥جلاٌّبٌه ٥جلاٌّغ١ش اثٛاٌّىبهَ ِؾّل/  ثٍّه ٠ؾٟ ثٕٟ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 113232 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغٛاك ٕبثو ِؾّٛك -  187

/  ثٍّه - ا١ٌَٛفٝ ّووٗ - ّٕٛكٖ ؽبهٖ 15 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌٗ ٚاٌَّزؾٚواد االك٠ٚٗ ٥لا ف١ّب ٝج١ٗ َِزٍيِبد رٛه٠لاد

اٌواث٤ اٌلٚه ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل  

 ث٤١ ٥ٓ 11152 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٍّٛؼ ِي٠ْٛ ِىوَ وو٠ُ -  188

 ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ١٥َٝ ٥يد ِؾّل/  ثٍّه - ا١ٌب١ٍّٓ ثجوط اٌغّٙٛه٠خ ّب٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٢ِٕٚفبد رغ١ًّ َِزؾٚواد

ا١ٍٛٛ 11152 هلُ رؾذ ٚل١ل 2221/1/21 افززؼ ١ٍبهاد ربع١و  

 ث٤١ ٥ٓ 11152 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٍّٛؼ ِي٠ْٛ ِىوَ وو٠ُ -  189

ِي٠ْٛ ِىوَ ١ِٚالك هاغت ِف١ل ٥ٕزو/  ثٍّه - فو٠بي ّووٗ ا٦ٌبكٌٝ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٢ِٕٚفبد رغ١ًّ َِزؾٚواد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113222 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ١٦ٍل فإاك ٥ّبك -  190

١٦ٍل ّؾبرٗ ٔبٕو/  ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113321 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٤١ٌَّ اِجبهن ِؾّل ع١ٍّٗ -  191

٥جلاٌؾبف٠ فزؾٝ لٕبٜٚ/  ثٍّه - ٍواٖٚ:  ثغٙخ ، اٌّزىبٍِخ اال٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 113142 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ١ّّبء -  192

صبثذ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌىو٠ُ ٥ٖبَ/  ثٍّه اٌْجبة ١ٖ٥و ثغٛاه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌٗ  

 ٥ٓ 113163 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف ؽَٓ -  193

ِؾّل ؽَب١ٔٓ ٥جلا١٢٦ٌُ ١٦ّٔٗ/ثٍّه ا٦ٌله:  ثغٙخ ، فمٜ ثبهكح ِْوٚثبد ٚث٤١ رؾ١ٚو  

 ٥ٓ 113112 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٕٙٝ ٥جلا٦ٌّزّل ٥ٕزو اٌل٠ٓ ا٠ٙبة -  194

ِٕٙٝ ٥جلا٦ٌّزّل ٥ٕزو/ثٍّه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113122 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط ؽ١َٓ ؽَٓ فبٌل -  195

فواط ؽ١َٓ ؽَٓ ٔبٕو/  ثٍّه - ٘الي ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113215 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٟٛ ثمٞو ٥لٌٟ ْٔأد -  196

ثمٞو ٥لٌٟ ١ٍّو/  ثٍّه اٌل٠ٕٟ ا٦ٌّٙل فٍف اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ر٦جئٗ ٥ٓ 113222 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 152222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ١ٍٛ٠ف فزؾٟ ّوثبد -  197

فبٌل ٥ّو ١ٍل/  ثٍّه االٝبٌٚخ ٥وة:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚخ غنائ١ٗ ِٛاك  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113431 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  198

ِؾّل ٥جلاٌغٛاك هِٚبْ/ ثٍّه - اٌؾٛارىٗ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِٛاّٟ ؽ١٢وح ٥ٓ 113123 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّبِذ ؽٕب ؽٕب ٠ٛٔبْ -  199

ّبِذ ؽٕب ؽٕب ٠ٛٔبْ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 113111 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلا٦ٌٛاٗ اؽّل -  200

عالي ٥جلاهلل ِٕٖٛه/ ثٍّه ِجبهن ِل٠ٕخ اٌّغٌٍ ّبه٣ 141 ٥ّبهٖ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ رٛه٠ل ِىزت  

 ِقجي ٥ٓ 113121 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ٥ٍٝ رىوٚهٜ ٥ٖبَ -  201

ّؾبرٗ ٥ٍٝ رىوٚهٜ اٌل٠ٓ ٥الء/  ثٍّه - اٌزَّبؽ١خ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ  

 ِىزت ٥ٓ 113136 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل -  202

ٕبٌؼ ِؾّل ِؾّل فبٌل/ثٍّه ثٛه١٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ّٚؾَٛ ى٠ٛد رٛى٤٠  

 ٥ٓ 113223 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغٕٟ ٥جلٖ ٥جلاٌغٕٟ ؽ١ٍّٗ -  203

٥جلاٌغٕٟ ٥جلٖ ع٦ّٗ/  ثٍّه كِٕٙٛه:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 ِٛرٝ ٔمً ِىزت ٥ٓ 113262 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ١ٍل اؽّل رم١ٗ -  204

٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ؽ١َٓ/ثٍّه ِّٛب:  ثغٙخ ،  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113456 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٌٌٛ ١٢ٔو ٌٛىٖ ١٦ّٔٗ -  205

ثٌٌٛ ١٢ٔو ٌٛىٖ ١٦ّٔخ/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113462 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّب١٘ٓ ١ٍٍُ ؽ١َٓ اؽّل -  206

ّب١٘ٓ ١ٍٍُ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ/ ثٍّه ا١ًٌٕ ثَزبْ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 113231 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ -  207

٥ٍٝ ؽٍّٝ غياٌٝ/ثٍّه اٌٙالٌٝ ّبه٣ 34:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 113211 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٟ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  208

١٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ف١ٌّ ِؾّل/  ثٍّه اٌلوزٛه ٦ِوٗ اِبَ ا٦ٌِّٟٛ ١ٍزٟ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِأوٛالد ٚث٤١ رغ١ٙي  

 ٥ٓ 113216 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ّٕٛئ١ً ١ٍّو ثوٍٍٟٚ -  209

ؽٕب ّٕٛئ١ً هف٦ذ/ثٍّه ثٍٛٛ:  ثغٙخ ، ٔغبهح ٚهّخ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113225 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٥بكي ٍبهٖ -  210

1 هلُ ِؾً عبك ؽَٓ عالي أزٖبه/ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 26 ّبه٣:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ٥ٓ 113326 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّبٌه ٥جلاهلل ٔج١ٗ ِؾّٛك -  211

جلاٌّبٌه٥ ٥جلاهلل ٔج١ٗ/ثٍّه-اٌْول١خ اٌؾٛٝب-اٌؾٛٝب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ث٤١ ٥ٓ 113322 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌٙبكٜ ١ٍل ِٖٞفٝ اؽّل -  212

ؽٕفٝ ٥جبً ف١ٍفٗ اؽّل - ثٍّه - اٌزغبهٖ ِلهٍخ ّبه٣:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113122 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ؽٕب ا١ٌٔ أٛه -  213

ؽٕب ا١ٌٔ أٛه/  ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِىزت ٥ٓ 113161 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَٓ ؽ١َٓ ٥ٖبَ -  214

اؽّل ؽَٓ ؽ١َٓ/  ثٍّه - اٌْول١خ ا٦ٌّبكح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ث٤١ ٥ٓ 113161 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِزٌٛٝ ف١ٌّ ٥جلاٌوؽّٓ -  215

٥ٍٝ ِزٌٛٝ ف١ٌّ ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه - اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ 1 ّبه٣ 22:  ثغٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غنائ١خ ِٛاك  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113116 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل فٍف ١ٍل ِؾّل -  216

ِؾّل فٍف ٥جلاٌواٙٝ/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113126 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٞ٥ٗ ٥جلاٌغٛاك ىوو٠ب ِؾّٛك -  217

١ٞ٥ٗ ٥جلاٌغٛاك ىوو٠ب/ ثٍّه االٍالَ وٛك٠خ:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚخ غنائ١خ ِٛاك ٚرٛى٤٠ ر٦جئخ  

 ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل هِٚبْ -  218

فواط ِؾّل ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌمٞب٥ٟ ٚفبوٙٗ فٚبه ث٤١ ِؾً  

 ِىزت ٥ٓ 113445 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غو٠ت ؽ١َٓ غو٠ت ٥بُٕ -  219

غو٠ت ؽَب١ٔٓ اؽّل ١ٍّو/ثٍّه-ّوق:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 113211 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ؽ١َٓ ؽَٕٟ ِؾّل -  220

/  ثٍّه ١ٍل ٤ِٕٖ فٍف ل١ٌ فبهٚق ّبه٣ اٌج١َوٞ:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌٗ ٚاٌَّزؾٚواد االك٠ٚٗ ٥لا ف١ّب ٝج١ٗ َِزٍيِبد رٛه٠لاد

٥ٍٟ ِؾّل كهك٠وٞ هث٤١  

 ِؾً ٥ٓ 113221 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِه اٍؾك ٥بٝف ّبكٜ -  221

هاٍىٕل لوأذ ٘بٔٝ/ثٍّه ا١ٌٕٝٛخ ِٛي اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣:  ثغٙخ ، اؽن٠خ  

 ِىزت ٥ٓ 113225 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل وبًِ ١٦ٍل ٥جلا٦ٌُّٕ -  222

ِؾّل ٥ٍٟ ِب٘و ٔبك٠خ/  ثٍّه اٌغٕب٠ٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٥وثبد ٥ٍٟ ثٚبئ٤ ٔمً ِمبٚي  

 ٥ٓ 113236 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل -  223

ِؾّل فوؽبْ ٥ٍٝ ِؾّل/ثٍّه -١ِٞو ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113242 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٞ اٍؾك وبًِ ١ٍٙو -  224

ثْبٞ ٍلهٖ ٠ٍٛف ِؾَٓ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 113253 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّٛك ٥ٍٟ ١ٌّبء -  225

22 ّمخ ؽَٓ ٥ٍٟ ِغلٞ ِؾّل/ اٚالك/  ثٍّه اٌمجٍٟ اٌز١ٍّه ِجبهن ِل٠ٕخ 23 هلُ ٥ّبهح:  ثغٙخ ، ا٢ٌٕبفخ ٚاكٚاد ٝج١خ َِزٍيِبد  

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 113261 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّو ِؾّل -  226

ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّو/  ٍِه - ثٖوٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي  

 ٥ٓ 113216 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ِلٔٝ ٥جلا٦ٌي٠ي اثٛثىو -  227

٥جلا٦ٌي٠ي فبهٚق/ثٍّه اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 ٌؾَٛ ث٤١ ٥ٓ 113212 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوعبْ ثمٞو ١ٍلُ٘ ّبك٠ٗ -  228

عوعٌ ١ِٕب ١ٌٔٚ ل١ٖو/ ثٍّه اٌؾّبَ:  ثغٙخ ، ِغّلٖ ١ٝٚٛه  

 ٥ٓ 113323 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَّؼ ّؾبرٗ ٖٔو هِٚبٔٝ -  229

عوعٌ ١ٍٕت عوعٌ/  ٍِه - اٌجؾو٠خ ٥ل٠بد ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ١ٕل١ٌَٗ  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ اؽّل ؽَٓ أٛه -  230

فوغٍٝ ٥جلاٌَبرو ٘بُٔ/  ثٍّه - ا٦ٌٖبهح:  ثغٙخ ، ّٚجبن ثبة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٦ِوٗ ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ اؽّل ؽَٓ أٛه -  231

 فٝ افززؼ عب٘يح ّٚجبن ثبة ٦ِوٗ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌَزبه ٘بُٔ/  ثٍّه ا٦ٌٖبهح ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ّٚجبن ثبة

ا١ٍٛٛ 66446 هلُ رؾذ ٚل١ل 2211/3/22 فٝ ٚاغٍك 1221/5/1  

 ِقجي ٥ٓ 113352 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٠ٍٛف ا٠ّٓ -  232

اؽّل ٦ٍل ٦ٍبك/  ثٍّه - اٌٛوب٠ً ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113362 ثولُ 22122123 فٝ لل١ ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ٔبعٟ ٥وفٗ -  233

اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ٔبعٟ ٥الء/  ثٍّه ربٍب:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ث٤١ ٥ٓ 113363 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ١ٍل فوغٍٟ ٥ّوٚ -  234

٥جلاٌوؽّٓ لٞت ِؾّل فبهٚق/  ثٍّه ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚرمبٚٞ ٚهل١ٗ ٚاٍّلٖ ِج١لاد  

 ٥ٓ 113322 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ٥ٍٝ ٘بُّ ٥جلإٌجٝ -  235

٥جلاٌؾبف٠ ٥ٍٝ ٘بُّ ٔبٕو/ثٍّه ٥جبً ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِىزت ٥ٓ 113324 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ي ِؾّل -  236

اثو١ُ٘ ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ي/  ثٍّه اٌىالثٛح ّبه٣:  ثغٙخ ، صم١ٍخ ٦ِلاد ٚربع١و ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 113354 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ ِؾّٛك -  237

صبثذ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥ٍٝ/ثٍّه اٌؾٛارىخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113356 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ضّبْ ِؾّٛك ٥ّبه -  238

٥ضّبْ ِؾّٛك ٦ّجبْ/  ثٍّه لوٖ ثٕٟ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113362 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ٥ّوٞ -  239

ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ٥ّو/  ثٍّه اٌملاك٠ؼ ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113325 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽّبك فقوٜ ثٞٗ -  240

٥جلاٌٛاهس اثٛا١٦ٌْٛ هثبػ/  ثٍّه - اِْٛي:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 غالي ث٤١ ٥ٓ 113324 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٞٛؽٝ ٥ٍٝ ؽَٓ ٥وفٗ -  241

٥ٍٝ ؽَٓ ٥ٍٝ/  ثٍّه - ٥واثٝ اؽّل ّبه٣ - اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأٝ ٥ٍٚف  

 ٥ٓ 113314 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ٦ّجبْ ١ٍل ٦ّجبْ -  242

٥جلاٌوؽّٓ ٦ّجبْ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ/ ثٍّه اثِٕٛل٠ً عَو ّبه٣:  ثغٙخ ، عجٌ فوَ رٛه٠ل ِىزت  

 ِىزت ٥ٓ 113313 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛفٟ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ ١ٍل -  243

٥جلاٌجبهٞ ٥جلاٌىو٠ُ ٔغبػ/  ثٍّه ًاث١ّٛ وَٛ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113131 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ٛاٝف -  244

ثٍٙٛي ِغبىٜ ٥يرٍٝ ِؾّل/  ثٍّه - اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113151 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥ضّبْ ِؾّل عالي -  245

/ ثٍّه - االفٚو ٥ّو ٔيٌٗ - ربٍب:  ثغٙخ ،(  6) اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ( 36)  ٚاٌفموح(  12)  اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك

١ٍل ٥ضّبْ ِؾّل ٥جلاٌؾى١ُ  

 ث٤١ ٥ٓ 113113 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 21222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل عّبي ووَ -  246

٥جلاٌؾى١ُ اؽّل ِقزبه/  ثٍّه - االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل  

 ٥ٍف ث٤١ ٥ٓ 113112 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٕالػ ٍٙبَ -  247

ِؾّل ؽَٓ ٥ٛاٝف/ثٍّه ه٠فب:  ثغٙخ ، ؽ١ٛاْ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٥ٓ 13535 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  248

ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ ِغٌٍ/  ثٍّه - اٌيها٥ٗ ِلهٍخ ٍٛه فٍف اٌغب٦ِٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، وْوٜ ث٤١ ِؾً  

 ٥ٓ 13535 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  249

 2222/11/1 فٝ افززؼ ثمبٌٗ ْٔبٛ ٥ٓ  ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه اٌج١َوٜ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، وْوٜ ث٤١ ِؾً

ا١ٍٛٛ 13535 هلُ رؾذ ِٚم١ل  

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 113213 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ فّٙٝ فٛىٜ ؽٕب -  250

عوعٌ فّٙٝ فٛىٜ ّٕٛكٖ/ثٍّه لوٖ ثٕٝ هٚفبئ١ً ٥يثخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ  

 ٥ٓ 13535 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  251

 ؽَب١ٔٓ رٙبِٝ ِؾّٛك اٌغ١ًّ/  ثٍّه - فو٠بي وّٗو - اٌقٍفبء اِزلاك ّبه٣   21ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، وْوٜ ث٤١ ِؾً

13535 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2214/4/1 فٝ افززؼ  

 ٥ٓ 13535 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  252

 ْٔبٛ ٥ٓ ثمٞو رِٛبً ٥ٛٔٝ ِبه٠بْ/  ثٍّه - اٌجزوٚي رم١َُ - إٌٖو ّبه51٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، وْوٜ ث٤١ ِؾً

2214/4/1 فٝ افززؼ لٖت ١ٖ٥و  

 ثمبٌخ ٥ٓ 113332 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي اؽّل ٥جلا٦ٌبي ثٍٛٝ -  253

141) هلُ ِؾً-ثق١ذ ٠ٍٛفٝ ٥ٛاٝف/ثٍّه 125 ٥ّبهح-ِجبهن ِل٠ٕخ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ ) 

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 113341 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥الء -  254

ٕبٌؼ ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍل/  ثٍّه - اٌجٍٛزٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ غنائ١خ  

 ث٤١ ٥ٓ 113422 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٚفبئ١ً ١ٖٔو ِىوَ ١ِالك -  255

اؽّل ٥ٕزو اؽّل ِؾّل/ ثٍّه اٌجؾوٜ اٌغَو ّبه٣ ِّٛب:  ثغٙخ ،( ثبٌمٞب٥ٝ وٙوثبئ١ٗ ٚاالد)  ٚٔؾب١ٍٗ ؽل٠ل٠ٗ اكٚاد  

 ٚهّخ ٥ٓ 113443 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك١ِبْ ؽ١ٍُ ٕالػ ٍب١ِٗ -  256

ٚافٛارٗ ؽ١ٕٓ ىوٝ ؽ١ٕٓ/ثٍّه-اٌؾّبَ:  ثغٙخ ، ثبٌىٙوثبء ٦ِبكْ ٌؾبَ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113433 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط عوعٌ ١ٍّو غٕٝ -  257

فوط عوعٌ ١ٍّو غٕٝ/ ثٍّه عؾلَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 113461 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل كه٠ِٚ ِؾّل ِٕٝ -  258

اٌئبرٝ ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍل ِؾّل/ ثٍّه اٌٞبثٛٔخ ّبه٣ ِو ثٕٝ:  ثغٙخ ، عب٘يح  

 ٥ٓ 113261 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ ِٖٞفٝ -  259

 ىها١٥ٗ ِٚقٖجبد اٍّلٖ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ/ ثٍّه اٌّؾّٛك٠ٗ ثٕبؽ١ٗ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وٖ

122112ثولُ ِٚم١ل2214/3/12فٝ ٚاغٍك2214/3/12 فٝ افززؼ  

 ٥ٓ 113261 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ ِٖٞفٝ -  260

٥جلاهلل ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ/  ثٍّه ٗاٌّؾّٛك٠:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وٖ  

 ِىزت ٥ٓ 113215 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽ١َٓ وبًِ عّبي -  261

 وبًِ هعت/ ثٍّه اٌزغبهٖ ِلهٍخ ّبه٣:  ثغٙخ ، 2( 6) اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ(  36) اٌفموٖ ٚ( 12) اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب رٖل٠و ٚ اٍز١واك

ؽَٓ ؽ١َٓ  

 رؾ١ٚو ٥ٓ 113132 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو ؽَٓ ِؾّٛك فبّٝٗ -  262

عبثو ؽَٓ ٥ٍٝ عّبي/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ٍٚبفٕخ ثبهكٖ ِْوٚثبد ٚث٤١  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ث٤١ ٥ٓ 113262 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ِؾّٛك ِقزبه ٥ٖبَ -  263

اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاٌؾف٠١/  ثٍّه  ِّٛب:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ اكٚاد  

 ٥ٓ 113266 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربٚٙوًٚ ىوٝ ٥ّبهٖ ثبكٜ -  264

وبًِ ِوىق ٔج١ً/  ثٍّه فبهفخ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ ِيه٥ٗ  

 ِىزت ٥ٓ 113322 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٕٝ ٥بكي ا٠ّٓ -  265

ِؾّل فٛىٜ ِؾّل/  ثٍّه - اٌْب١ِخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113362 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١٥َٝ اؽّل ١٥َٝ -  266

١٥َٝ اؽّل ِؾّٛك/ ثٍّه اٌّلٚه:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ اؽّل -  267

اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّٛك/ثٍّه ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥بثل٠ٓ ِؾّل اٍالَ -  268

ِٙلٜ اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اِبي/ثٍّه إٌٙٚخ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ اكٚاد ث٤١  

 ِقجي ٥ٓ 113315 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغً وّبي اٌجبًٍ ٕجؾٝ -  269

فوغً وّبي اٌجبًٍ/ثٍّه ثؾوٜ اٌّْب٦٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌٟ ٖٔف ٞثٍل  

 ٌزوث١خ ؽ١٢و ٥ٓ 113214 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ٔبّل ٚع١ٗ ٥ّبك -  270

٥ي٠ي ٔغ١ت ِب٘و/  ثٍّه ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ  

 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل -  271

٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ِٖٞفٟ/  ثٍّه اٌجؾوٞ اٌلٌغبٚٞ ّبه٣:  ثغٙخ ، فٛاوٗ ٚ فٚوٚاد رٛه٠لاد ِىزت ٥ٓ 113122  

 ِىزت ٥ٓ 113221 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ وبًِ ؽ١َٓ اؽّل -  272

 ٥ّٚبي ٦ِٚبع١ٓ ١ٍٚوا١ِه وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد ٍجبوخ ٚاكٚاد ٚىٌٜ ٚهًِ إٍّذ اٌجٕبء اكٚاد ع٤١ّ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد

ؽ١َٓ وبًِ ؽ١َٓ ِؾّل/ثٍّه اٌغوث١خ - اثٕٛة ثٕله:  ثغٙخ ، ثبٔٛا٥ٙب ٚفف١فخ صم١ٍخ ٦ِلاد ٚربع١و ٦ِٚلاد  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113122 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔب٠ً ك٠بة ثلهاٜٚ ِؾّٛك -  273

ك٠بة ١ٍل عّبي ٢ِٙو/  ثٍّه - عؾلَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 رغبهٖ ٥ٓ 12146 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ٥جلهلل ِؾّٛك ٠بٍو -  274

 ٔبك٠ٗ/  ثٍّه ف١ًٖ اٌٍّه ّبه٣ 53:  ثغٙخ ، اٌٞج١ٗ اال٥ْبة ٥لا ف١ّب رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ِغٍمٗ ٥جٛاد فٝ اال٥ْبة ٚرٛى٤٠

االهٙٝ اٌلٚه - ٥جلاهلل ِؾّٛك ١ٍّٚٗ ٥جلاهلل ِؾّٛك ١٘ضُ ، ِؾّٛك ا٦ٌّزُٖ ،اؽّل ٥لاهلل ١ٍل  

 رغبهٖ ٥ٓ 12146 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ٥جلهلل ِؾّٛك ٠بٍو -  275

 ف١ًٖ اٌٍّه ّبه٣ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌٞج١ٗ اال٥ْبة ٥لا ف١ّب رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ِغٍمٗ ٥جٛاد فٝ اال٥ْبة ٚرٛى٤٠

 ثنٌه اٌّز٦ٍمٗ ٚاٌمواهاد ٌٍمٛا١ٔٓ ٝجمب ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٥ّو ٥جلاهلل ِؾّٛك - ثٍّه - اٌمو١ّٗ

ا١ٍٛٛ 12146 هلُ رؾذ ٚل١ل 2221/12/4 فٝ افززؼ  

 ٥ٓ 113112 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥جلاٌوٍٛي اؽّل ِٖٞفٝ -  276

ؽَٓ ٥جلاٌوٍٛي اؽّل/ ثٍّه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِىزت ٥ٓ 113144 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل وبًِ ِؾّل ِٖٞفٝ -  277

٥جلإٌٍّٞت عّبي ِٖٞفٝ/ثٍّه ا٦ٌّٖوح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113221 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو اؽّل ٕالػ ٚهكٖ -  278

اثٛا٦ٌال ؽَٓ ِؾّل/  ثٍّه - اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113242 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥ضّبْ اؽّل ١ٍل ١ّّبء -  279

فزؾٝ ؽَٓ اؽّل/  ثٍّه -ِغل ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ  

 ِٛاّٟ ؽ١٢وح ٥ٓ 113212 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ١٘ٚت ؽٕب ِبعل -  280

٦ٍل ١٘ٚت ؽٕب ٥ّبك/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 113211 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلإٌٛه ٥جلاٌّالن ف١ٕبه ١ِٕب -  281

ؽٕب غجو٠بي فو٠ل ٕجبػ/  ثٍّه فو٠ل ِؾّل ّبه٣ اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113226 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥ل ىا٠ل فوؽبد َٔو٠ٓ -  282

ّلٜ ٚع١ٗ ِإِٓ/  ثٍّه - ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113322 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 1222222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ِٛٗ ف١ٍفخ فزؾٟ ِٖٞفٟ -  283

ف١ٍفخ فزؾٟ ٥ّو/  ثٍّه اٌؾّب:  ثغٙخ ، ِياكاد ٚكفٛي ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 113361 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ١٦ّت -  284

ٕبثو ٥جلاٌّؾَٓ ٕبثو/  ثٍّه اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113151 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٚو ؽَٓ ف١ٌّ ا٠ّٓ -  285

فٚو ؽَٓ ف١ٌّ/ثٍّه ا٦ٌّبثلح عي٠وح:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 113111 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌجبلٝ ٥جلاهلل اؽّل ِؾّل -  286

٥جلاهلل اؽّل ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه - االٍالَ وٛك٠خ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ؽلا٠ل ث٤١ ٥ٓ 113112 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥بىه ف١و ٥ب٠ل ١ِٕب -  287

 ِؾّل ٥جلاٌّغ١ل اؽّل/ثٍّه 2 ِؾً رغبهٜ ٍىٕٝ 21 ثبٌم٦ٞخ صبٌش ٥بئٍٝ اٍىبْ االٚي اٌؾٝ اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد

اهلل ٥ٛٗ  

 ٥ٓ 113112 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَٞٛهًٚ ىوو٠ب ٍِٛٝ ٘بٔٝ -  288

٥جلاٌؾ١ٍُ عبك ىوٝ/  ثٍّه -ا٠ٌَٛمٗ ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ ا١ًٕ ؽبهٖ:  ثغٙخ ، م٘ج١ٗ ِٖٛغبد  

 ث٤١ ٥ٓ 113115 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ ِؾّل -  289

٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ِلثٌٛٝ ِٕٝ/  ثٍّه فو٠ؾٗ ٥يثٗ  اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك  

 ث٤١ ٥ٓ 113121 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ّبك٠ٗ -  290

ؽغبىٜ ٦ٍل هِٚبْ/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113124 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ اؽّل -  291

٥جلا٦ٌي٠ي اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ/ ثٍّه اثٛثىو اؽّل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113222 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛى٠ل ِؾّل ١ٍّؼ ِٖٞفٟ -  292

اثٛى٠ل ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه ثٛق:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113211 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦َِل اٍؾك ثواْٚ ١٥َٟ -  293

٦َِل اٍؾك ثواْٚ/  ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 113212 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ٍبٌُ ٥ٍٝ ووَ -  294

٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ اثٛا١ٌَو/  ثٍّه - اٌْول١خ ا٦ٌّبثلح:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 ٥ٓ 113111 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 252222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ٥جلاٌؾبف٠ ِٕٗا -  295

اثٛى٠ل ِؾّل اثٛى٠ل ِؾّل/  ثٍّه اٌٍٟٛٞ:  ثغٙخ ،(  اٝفبي ؽٚبٔخ)  اٝفبي ه٠بٗ لب٥خ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٥ٓ 113115 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِلثٌٟٛ ٥جلاٌىو٠ُ ٥الء -  296

عجبٌٟ ٥ّو ٥جلاٌؾف٠١ ٥ّو/  ثٍّه اٌّؾّٛك٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ روث١خ ؽ١٢وح  

 اٍزل٠ٛ ٥ٓ 113125 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ هاغت ِؾّل ٕبثو٠ٓ -  297

اؽّل ِؾّل ِؾّل فبٌل/ثٍّه ا٦ٌِّٛٝ ّبه٣ 46 اٌجٍل غوة:  ثغٙخ ،( فمٜ ر٠ٖٛو٠ٗ ِٕب١و افن) ر٠ٖٛو  

 ث٤١ ٥ٓ 113122 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 121222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ؽ١َٓ ٖٔو ؽ١َٓ -  298

ٔفبكٜ ٘بُّ ٘ٛاهٜ/  ثٍّه - ١ٌٛ٠ٛ 23ّبه٣:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ  

 ٚث٤١ رؾ١ٚو ٥ٓ 113135 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٝٗ اؽّل رٛؽٗ -  299

اثوا١ُ٘ اؽّل فٍف ِؾّل/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113252 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥غجبْ ٔبْ رمٜٛ هِٚبٔٝ -  300

٥جلاٌٖبٌؾ١ٓ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلإٌبٕو/  ٍِه - ا٦ٌٛٔٗ عي٠وٖ - ا٦ٌٛٔخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113214 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ١ٌُٚ ِىبهَ اثوا١ُ٘ -  301

اثوا١ُ٘ ١ٌُٚ ِىبهَ اثوا١ُ٘/ثٍّه رٕبغخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 113215 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هىق ٦ّجبْ ٥جلاٌواىق ِؾّٛك -  302

هىق ٦ّجبْ ٕبثو/ثٍّه اٌمّٔ ّبه٣ 1:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113221 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٍِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل -  303

 ٍِٛٝ اؽّل ١ٍل/  ثٍّه اٌَّزمجً اٍىبْ اٌزغبهٜ اٌَٛق - اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ ٚفوكٚاد عب٘يٖ ِالثٌ

16 هلُ ِؾً ٚافو٠ٓ  

 ِىزت ٥ٓ 113222 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽٕفٝ اّوف ِؾّل -  304

اثوا١ُ٘ ؽٕفٝ ٥ٕزو/ثٍّه ؾو٠واٌز ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚرفو٠غ ّؾٓ ِمبٚالد  

 ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ ١ٕبك -  305

ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ/  ثٍّه - ا١ٌٖبك ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 113322 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾىُ ِؾّل -  306

اؽّل ٥جلاٌواىق اٌل٠ٓ ؽَبَ/  ثٍّه - ٥ّوٚ رم١َُ - ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٥بِخ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113365 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِب٘و ٔبك٠ٗ -  307

اؽّل وبًِ ١٦ٍل/ثٍّه ١ِٚو اٌل٠و ٝو٠ك اٌم١ٕٛخ ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 126315 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٍل اٍّبء -  308

ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥الء/ ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيٖ اٌزى١١ف رٛى٤٠ ِىزت  

 ٥ٓ 126315 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٍل اٍّبء -  309

 ث٤١ ْٚٔبٝٗ ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥الء/ ثٍّه ٥ل٠بد ثٕٝ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيٖ اٌزى١١ف رٛى٤٠ ِىزت

126315ثولُ ِٚم١ل 2216/2/22َ فٝ افززؼ اٌىٙوثبئ١ٗ االعٙيٖ ٚرجو٠ل رى١١ف اعٙيٖ ١ٕٚبٔٗ  

 ِىزت ٥ٓ 113225 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل اؽّل ٥الء -  310

ِؾّل اؽّل اؽّل/ ثٍّه اٌزغبهح ِلهٍخ ّبه٣:  ثغٙخ ، 6 اٌّغ٥ّٛخ ِٓ 36ٚاٌفموح 12 اٌّغ٥ّٛخ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك  

 ِقجي ٥ٓ 113212 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلاٌؾف٠١ ١ٍل بهقٝ -  311

١ٍل ٥جلاٌؾف٠١ ووَ/  ثٍّه اٌغوث١خ ا٦ٌّبثلٖ:  ثغٙخ ، اٌٟ ٖٔف ثٍلٞ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113251 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِه ١ٍٕت ثٌٌٛ ؽبهً -  312

ٕللٝ ٦ُِٕ ؽٕبْ/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ اؽّل عبكاٌىو٠ُ ّو٠ف -  313

٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه اٌٍٖجٗ إٌفب٠بد ٤ِٕٖ عٛاه اٌغوثٟ اٌٖؾواٚٞ اٌٞو٠ك غبٌت ثٕٟ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وح  

 113331 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌزٛاة ٥جلا٦ٌّزّل هِٚبْ ٔغالء -  314

١ٍل اؽّل ِؾّل ١ٍٍُ/  ثٍّه ه٠فب:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ  

 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ٙبؽٝ فوط ؽَٓ ِؾّل/ اٌمبٕو -  315

ٙبؽٝ فوط اثٛفٕغو/ ثٍّه ٍبٚ:  ثغٙخ ، َِٚزٍيِبرٙب افبد ِىبفؾٗ ِىزت ٥ٓ 113312  

 ٥ٓ 113321 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلا٢ٌب٘و ِؾّل ٥جلا٢ٌب٘و -  316

٥جلا٢ٌب٘و ١ٍٍّبْ اؽّل/ ثٍّه - ٍج٤ ٔغ٤:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ٚا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ِىزت ٥ٓ 113314 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٞت ٥ٍٝ ِؾّل ٥بٝف -  317

لٞت ِؾّل٥ٍٝ اؽّل/ ثٍّه اٌمجٍٝ اٌز١ٍّه فٍف ٥فبْ ثٓ ٥ضّبْ ّبه٣ 6ِجبهن ِل٠ٕخ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاك رٛه٠لاد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113421 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ٔج١ٗ ع١ًّ اٍبِٗ -  318

فوط ٔج١ٗ فوط/  ثٍّه ا١ٌٌّٕ 12 ّبه٣:  ثغٙخ ، فوكٚاد  

 ِىزت ٥ٓ 113415 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ موو٠ب ٠بٍو -  319

ؽ١َٓ ؽَٓ ؽ١َٓ/ثٍّه ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ ّبه٣ اٌي٘واء:  ثغٙخ ، ؽى١ِٛخ ٚرٛه٠لاد َِٚزٍيِبرٙب وّج١ٛرو اعٙيح رٛه٠ل  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113211 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّل ١ٍل عّبي -  320

1 هلُ ِؾً ِؾّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ/ثٍّه ٔبٕو ّجبة ِووي ٍٛه ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

 ث٤١ ٥ٓ 113211 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ ١٘ٚت ٥ٛٗ ٍف١ٓ -  321

١ٍؾٗ هارت ِالوٗ عوعٌ/ثٍّه ٌٍز٠ٖٛو وو٠ُ ٍزل٠ٛ ثغٛاه اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلٖ ّبه٣ اٌؾّبَ:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 14214 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك بعور ،  ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  322

 رغبهح ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّٛك اٌؾبهً ٥جل ثٙغذ/  ٍِه اٌْو٠ف ك٠وٚٛ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٕيٌٝ ٚاصبس وٙوثبئ١خ اعٙيح

ا١ٍٛٛ 14214 هلُ رؾذ ٚل١ل 2221/3/25 فٝ افززؼ اٌغب٘يح ٚاٌّالثٌ اٌقوكٚاد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 14214 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  323

ِٖٞفٝ اؽّل ؽَٓ/  ثٍّه - اٌججالٜٚ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕيٌٝ ٚاصبس وٙوثبئ١خ اعٙيح  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 113222 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل عّبي ِؾّل -  324

ؽَٓ ١ٍٍّبْ ؽَٓ/ ثٍّه 26ٛ١ٌٛ٠ ّبه٣ ِٓ اٌؾّبَ ١ٙو ّبه٣:  ثغٙخ ، ث٠ٛبد  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113323 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ٕبثو ؽَٓ -  325

٥ٍٝ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ٥جلإٌجٝ/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ  

 ٥ٓ 113341 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛا١ّ١ٌٓ اثوا١ُ٘ ١ٍّو ا٠ّبْ -  326

١ٍؾٗ ٔقٍٗ ١٦ِٓ/  ثٍّه - اٌغٕبكٌخ ك٠و:  ثغٙخ ، رغبهحغالي  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ صبثذ ١ٍل ِٖٞفٝ -  327

ؽ١َٓ صبثذ ١ٍل ٥جلا٦ٌُّٕ/ثٍّه-ّٞت:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ث٤١ ٥ٓ 113422 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِٖٞفٟ ِقزبه ِؾّٛك -  328

ؽَٓ اؽّل ِٖٞفٟ ِقزبه/  ثٍّه اٌمٛٝخ:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ) غنائ١خ ِٛاك  

 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 222222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً اٌمٌ ٠ٛؽٕب اٌمٌ ِواك -  329

 ٦ًِّ ْٔبٛ ١ِقبئ١ً اٌمٌ ٠ٛؽٕب اٌمٌ/  ثٍّه - ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ - ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ كٚاعٓ ٥ٍف ث٤١ ٥ٓ 62315

62315 هلُ رؾذ 1221/5/4 فٝ افززؼ رفو٠غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٥ٓ 113321 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٕبٜٚ ٥جلاٌلا٠ُ ِٞب٣ٚ لٕبٜٚ -  330

٥جلاٌلا٠ُ ِٞب٣ٚ لٕبٜٚ/ثٍّه-ٍولٕب ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 113321 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٠بٍو ّٙبة -  331

ؽَٓ فٍف ٠بٍو/  ثٍّه - اٌغوث١خ ا٦ٌّبثلح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ يا٥ّب ِمبٚالد  

 ر٤١ٕٖ ٥ٓ 12132 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ى٘لٞ هّبك اثزَبَ -  332

اٌّزٍٛٞٗ اٌّْو٥ٚبد ر١ّٕخ عٙبى/  ثٍّه - اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ٢ِٕفبد  

 ر٤١ٕٖ ٥ٓ 12132 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ى٘لٞ هّبك اثزَبَ -  333

 افززؼ اٌَج٣ٛ ٌٛاىَ َِزٍيِبد ْٔبٛ اٌّٖو٠ٗ االٚلبف ١٘ئٗ ٍِه االى٘و ٥ّبهح ١ٌٛ٠ٛ 26 ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٢ِٕفبد

ا١ٍٛٛ 12132 هلُ 2223/11/11 فٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113361 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٠ٌٛٔ ٔبعؼ اثوا١ُ٘ -  334

ؽَٓ ٠ٌٛٔ ٔبعؼ/ ثٍّه -٦ٍل ٥يثخ اٌؾٛارىٗ عي٠وح:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٔ ِؾّل ِؾّٛك فبّٝخ -  335

ٕل٠ك ِؾّل ؽّبكٖ/ثٍّه اٌّووي ّبه٣:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِزؾٚواد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113316 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥بثل ؽَٓ فٚو ٥جلاٌىو٠ُ -  336

٥بثل ؽَٓ فٚو/  ثٍّه اٚالكاثوا١ُ٘:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113322 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ِؾّل ؽَب١ٔٓ ١ٍل -  337

ِؾّل صبثذ ٥بٝف/ ثٍّه اٌجٕب ؽَٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ اكٚاد  

 ِىزت ٥ٓ 113321 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ ِٖٞفٟ -  338

١ٍل اؽّل ِؾّل/  ثٍّه كهٔىخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك ٚرٛى٤٠ رٛه٠ل  

 ث٤١ ٥ٓ 113416 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ّو اؽّل ِٖٞفٟ -  339

٥جلاٌّغ١ل ِوىٚق فوغً/  ثٍّه اٌغالء ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ا٦ٌبٓ ثٓ ٥ّوٚ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113165 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّبه اؽّل ٥ٍٝ ّبك٠ٗ -  340

ٍبٌُ ع٦ّٗ ِؾّل/  ثٍّه - اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ث٤١ ٥ٓ 113166 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌقبٌك ِؾّل ٥بِو ٕفبء -  341

١٥َٟ فو٠ل ىوٝ ِٖٞفٝ/ ٍهثّ اٌغٕبكٌٗ ك٠و:  ثغٙخ ، ِٕٚي١ٌٗ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ  

 ث٤١ ٥ٓ 113166 ثولُ 22122112 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌقبٌك ِؾّل ٥بِو ٕفبء -  342

 فٝ افززؼ ا٥الف ث٤١ ِؾً ْٚٔبٝٗ فو٠ل ىوٝ ِٖٞفٝ/ثٍّه اٌغٕبكٌٗ ك٠و ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ِٕٚي١ٌٗ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ

61452ثولُ ِٚم١ل2224/6/22فٝ ٚاغٍك 1221/1/11  

 ِقيْ ٥ٓ 112221 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل عالي ٥جلاٌوؽّٓ -  343

ِؾّل ؽَب١ٔٓ هاٙٝ وّبي/  ثٍّه - ا٠ٛة عٕب٠ٓ ّبه٣:  ثغٙخ ، ر٠ٖٛو االد  

 ِقيْ ٥ٓ 112221 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل عالي ٥جلاٌوؽّٓ -  344

 فٝ افززؼ ر٠ٖٛو االد رٛه٠ل ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل هاٙٝ وّبي/  ثٍّه ا٠ٛة عٕب٠ٓ ّبه٣ ثٕبؽ١خ  ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ر٠ٖٛو االد

ا١ٍٛٛ 112221 هلُ رؾذ ٚل١ل 2211/5/14  

 ِىزت ٥ٓ 113122 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ِؾّل ى٠بْ ؽَبَ -  345

ِؾّٛك ِؾّل ى٠بْ ىٔبرٟ/  ثٍّه اٌٛهك ٥يثخ:  ثغٙخ ،( ٣.َ.ط) كافً ىها١٥ٗ ٥ّبٌٗ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِقجي ٥ٓ 113212 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل فٛىٜ ِؾّل -  346

ؽبِل ٥ٍٝ عّبي/  ثٍّه - اٌٞفً ه٥ب٠ٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٥غ١ٓ ِٓ ٚؽٍٜٛ افؤغٝ  

 ث٤١ ٥ٓ 113225 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌٛ٘بة ؽ١َٓ -  347

لٞت ١ٞ٥ٗ ِؾّل/ ٍِه اٌّغب٘ل٠ٓ ّبه٣ - اٌجووبٜٚ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل  

 رغبهح ٥ٓ 113121 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ِؾّل اؽّل ِٕٝ -  348

٥ضّبْ ِٖٞفٝ فزؾٝ ّولبٜٚ/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌٛهل١ٗ ٚإٌّزغبد ٚاٌى١ّب٠ٚبد ا٢ٌّٕفبد  

 ٥ٓ 121433 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْو٠ف ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  349

 ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه اٌٙالٌٝ ّبه٣ 2  اٌؾمٛل١ٓ ثوط:  ثغٙخ ، االٔزؤذ ٝو٠ك ٥ٓ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد ٥وٗ

 ٥جلاٌوؽ١ُ

 ٥ٓ 121433 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْو٠ف ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  350

 هأٝ/  ثٍّه - ٍبثمب اٌٙالٌٝ ٕالػ ّبه٣  45 ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، االٔزؤذ ٝو٠ك ٥ٓ االٌٝ اٌؾبٍت ٕفبدِٖ ٥وٗ

121433 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2211/1/11 فٝ افززؼ ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ اثَقوْٚ ؽٕب  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113346 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٍبٌُ لبٍُ اّوف -  351

ؽَٓ اؽّل ؽٍّٝ ١ٍل/  ثٍّه - اٌؾّبَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113342 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٥جلاٌّٛعٛك ٥ٖبَ ِؾّل -  352

2 هلُ ِؾً ٥جلا٦ٌبي ١ٍٛ٠ف ٦ّجبْ/  ثٍّه ٥جبً وَٛ:  ثغٙخ ، ٍز١ْٓ اٌجالٞ اعٙيح ٥ٍٟ االٌٟ اٌؾبٍت ِٖٕفبد ٥وٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113452 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ِؾّل ِؾّٛك ٥ضّبْ -  353

ِؾّل ١ٍل اؽّل ؽَٕٝ/ثٍّه االوواك عي٠وح االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113462 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك٠بة ٍِٛٝ ٦ٍل ؽٕبْ -  354

ٍِٛٝ ٦ٍل ٥ضّبْ/ ثٍّه ى٠لاالوواك ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ  

 ِىزت ٥ٓ 113241 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ّف١ك اّوف ٝب٘و -  355

ِؾّل ّف١ك اّوف/  ثٍّه اٌٖؾبثخ ّبه٣ ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، ٥بَ ٢ٔبفخ  

 ِٛاّٝ ؽ١٢وح ٥ٓ 113256 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ثق١ذ فً هّبك -  356

ؽٕب ثق١ذ فً هّبك/ ثٍّه - ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ،  

 ٥ٓ 113321 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 1222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  357

ِؾّل ٕل٠ك اٍّب١٥ً/ ثٍّه فو٠بي ّووخ- اٌّىوِخ ِىٗ ّبه34٣:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ( ثمبٌٗ) غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ِؾً  

 ِٛاّٝ ؽ١٢وح ٥ٓ 113353 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٜ ؽٕب موب ٔبٕو -  358

ثْبٜ ؽٕب موب ٔبٕو/  ثٍّه - ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ٥ٓ 113355 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕل٠ك وبًِ ١ٌٞف عٛى٠ف -  359

ٕل٠ك وبًِ ١ٌٞف/  ثٍّه ا١ٌّْبء ّبه٣ ا١ٍّ٦ٌّٓ 121:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِٚمبٚالد ٕ٘لٍٝ  

 ٚهّخ ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٟ ٠ٌٛٔ عالي -  360

٥جلاٌَزبه ِؾوًٚ اؽّل/  ثٍّه االَٔبْ ّبه٣ االوواك ى٠ل ثٕٟ:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ ر٤١ٕٖ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113411 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ وّبي ع١ٙبْ -  361

٥ٞباهلل اثٛا١ّ١ٌٓ اثوا١ُ٘/ثٍّه-اٌْب١ِخ : ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت ٥ٓ 113422 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ه٠بٗ ٥ٍٝ ثالي -  362

اٌْو٠ف ثل٠وٚٛ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح/ثٍّه اٌْو٠ف ك٠وٚٛ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 113262 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٥ٛٗ ٥ٍٝ ٦ٍبك -  363

٥جلا١ٌٍٞف ٘و٠لٜ ِؾّل ٕالػ/  ثٍّه  اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111224 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو كهك٠و ٥جلاٌؾ١ٍُ ِٕٝ -  364

فوغٍٝ هاّل ِٚبْ عّبي/  ثٍّه - اثٕٛة ٍٛاٌُ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 111224 ثولُ 22122111 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو كهك٠و ٥جلاٌؾ١ٍُ ِٕٝ -  365

 افززؼ ٚرى١١ف فالرو ٌج٤ ْٔبٝٗ ٥جلا٦ٌبي اؽّل ِٖٞفٝ ِؾّل  ثٍّه ا٦ٌْج١خ اٌَبؽخ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

111224 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2211/2/12 فٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113211 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو ؽ١َٓ ١٥َٝ ِٕب -  366

ؽَب١ٔٓ ثىو ِؾّٛك ٥جلإٌبٕو/ ثٍّه ّٞت:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت ٥ٓ 113224 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ -  367

ؽّلهلل ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل/ثٍّه ١ِٚو اٌل٠و ٝو٠ك:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ٥ٓ 112622 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ ِؾّل -  368

اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ - ثٍّه ا٦ٌٖبهٖ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اوََٛاه رٛى٤٠  

 ِىزت ٥ٓ 112622 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ ِؾّل -  369

 ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد ْٔبٝٗ اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ  ثٍّه ا٦ٌٖبهح ثٕبؽ١ٗ  ِؾً ٌٗ -1-ة:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اوََٛاه رٛى٤٠

112622 هلُ 2211/11/21 فٝ افززؼ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 26526 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ وبًِ اٌجلهٜ اؽّل -  370

 ِياكاد ٚكفٛي ٚاعٙيٖ وزبث١ٗ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  ْٔبٛ ٥ٓ - اٌيا٠ٚٗ افو هئ١َٝ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ

26526 هلُ 2211/12/31 فٝ افززؼ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 26526 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ وبًِ اٌجلهٜ اؽّل -  371

ِؾّل ِٖٞفٝ ٕجوٖ/  ثٍّه - اٌيا٠ٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113352 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّّْْٛ هّلٜ ّّْْٛ اثبٔٛة -  372

ا١ٍٛٛ ِؾبف٢ٗ/  ثٍّه - ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ىٌٜ ِؾغو  

 ث٤١ ٥ٓ 113352 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 21222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فواط اؽّل ٥ٍٝ ٥ٍٝ -  373

٥واثٝ ٥جلاٌغبثو ِؾبٍٓ/ ثٍّه ا٠ٛة عٕب٠ٓ ّبه٣-ِٕفٍٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاهاد  

 ِؾً ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربٚٙوًٚ ؽٕب ف١ُٙ ٕبثو -  374

ِؾّٛك ِؾّل اٍبِٗ/  ثٍّه اٌّْزً ّبه٣ ا١ٌٌٛل٠خ:  ثغٙخ ، فمٜ ٚكٚاعٓ ِغّلٖ ٌؾَٛ ث٤١  

 ِؾً ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربٚٙوًٚ ؽٕب ف١ُٙ ٕبثو -  375

 ٌؾَٛ ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّٛك ِؾّل اٍبِٗ/ ثٍّه اٌّْزً اثواط ثٕبؽ١خا١ٌٌٛل٠خ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، فمٜ ٚكٚاعٓ ِغّلٖ ٌؾَٛ ث٤١

أ١ٍٛٛ 14252 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2216/1/22 فٝ ٚاغٍك 2221/1/24 افززؼ ِغّلح ١ٝٚٛه ِغّلح  

 ِىزت ٥ٓ 113326 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل فبٌل -  376

 رم١َُ 4:  ثغٙخ ،( ٣.َ.ط) كافً ٚرٛه٠ل٥ّبٌٗ ٕٕب١٥خ ٚروو١جبد ٚك٘بٔبد ٚوّج١ٛرو وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد وٙوثبئ١خ اعٙيٖ رٛه٠لاد

اثوا١ُ٘ ٝٗ وٛصو/  ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ ِٓ ثالُ ا١ٌبً  

 ث٤١ ٥ٓ 113412 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبثو ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  377

اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌفزبػ/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ع١ٕٕخ ّبه٣ - اٌي٘واء فبّٝٗ َِغل ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚفبوٙخ فٚبه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٥ٓ 113412 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌالٖ اثٛاٌفًٚ ٥جلاٌوؽ١ُ فبٌل -  378

ؽّلاْ ؽَٓ ٥ٍٟ ِٖٞفٟ/  ثٍّه ا١ٌٌٛل٠خ عب٦ِخاالى٘و ٍٛه ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌخ  

 ث٤١ ٥ٓ 12611 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل فبهٚق ِؾّٛك -  379

ثق١ذ ٥بّٛه ِؾّل/ ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ِٓ ا٢ٌب٘و ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ  

 ث٤١ ٥ٓ 12611 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل فبهٚق ِؾّٛك -  380

 اٌلٚه ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل فبهٚق ثٍّه اٌَبكاد - ِبٌه االِبَ ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ

12611ثولُ ِٚم١ل 2225/12/13َفٝ افززؼ ٚرٖل٠و اٍز١واك ْٚٔبٝٗ االهٙٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113325 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ٕالػ -  381

٥جلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍل/ثٍّه ا٦١ٌّٞخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٥ٓ 113421 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ٥جلاهلل ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك -  382

 صم١ٍخ ٦ِٚلاد ه١ٍِخ ٚٝفٍخ غيائ١خ ِٚٛاك ٚاصبس ِىزج١خ َِٚزٍيِبد وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد اعٙيٖ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت

 1:  ثغٙخ ، صم١ٍخ ٦ِلاد ٚربع١و ا١ٌٖل١ٌخ ٚاٌَّزؾٚواد االك٠ٚخ ٥لا ف١ّب ٝج١خ َِٚزٍيِبد ا١ٌَبهاد غ١به ٚل٤ٞ غ١به٘ب ٚل٤ٞ

٥ضّبْ ٥جلاٌالٖ ٥ّو/ ثٍّه ِٕٞبُ ا١ٌْـ ّبه٣  

 ٥ٓ 113412 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوؽبد ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌزٛاة وٛصو -  383

١٦ٍل اؽّل ١٦ٍل ٥يد/ثٍّه اٌزَّبؽ١خ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113413 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٗ ّؾبد ف١ُٙ ٥بكي -  384

عبكاهلل فّٙٝ اٌىَبْ آِبي/ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٥ٓ 113435 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌزٛاة ٥جلاٌالٖ ِؾّل فٚو -  385

٥جلاٌزٛاة ٥جلاٌالٖ ١٦ٍل/ ثٍّه اٌل٠ٛاْ ٥وا١ِٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ ؽ١٢وٖ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113451 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبثذ فٛىٜ ٔبعؼ ث١زو -  386

صبثذ فٛىٜ ٔبعؼ ؽبف٠/ ثٍّه - ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 رٛه٠ل ٥ٓ 113451 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍل اٌوؤٚف ٥جل ٔبك٠ٗ -  387

 وبًِ/ ثٍّه ثب١ٌٌٛل٠ٗ اٌجٍٛزٗ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اٌيا٠ٚٗ:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌٗ ٚاٌَّزؾٚواد االك٠ٚٗ ٥لا ف١ّب ٝج١ٗ َِٚزٍيِبد اعٙيٖ

ِؾّل ١ٍل أٛه  

 ث٤١ ٥ٓ 113211 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ثله٠ٗ -  388

٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ ؽّل٠خ/  ثٍّه صبٌش ٥بئٍٟ اٍىبْ رغبهٞ ٍىٕٟ( 5) اٌم٦ٞٗ اٌغل٠لٖ ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113325 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّيٖ ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  389

ؽّيٖ ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه-ا١ٍٛٛ ِووي-لولبٓ:  ثغٙخ ، ثبٌمٞب٥ٝ( ثمبٌخ) غنائ١ٗ ِٛاك  

 ، ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 113312 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌجٟ ٥ٍٟ ٥ٕزو ١ٍ٥بء -  390

٥جلاٌؾبف٠ ِؾّٛك ٔغبٖ/  ثٍّه عبكاٌوة ثبّب اؽّل ٍواٞ ّبه٣:  ثغٙخ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥ل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّبْ -  391

٥ٍٟ ١ٍل اؽّل ٥جلا٦ٌبي/ثٍّه-لولبهٓ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113424 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٗ ١٥ل ٦ٍّبْ ثب٘ٝ -  392

فٍٗ ١٥ل ٦ٍّبْ/ ٍِه - اٌّلاهً ّبه٣ - ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِٛاّٝ ؽ١٢وح ٥ٓ 113425 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٗ ١٥ل ىا٠ل اٌّب١ٗ -  393

عٕلٜ ٦َِل ٥ب٠ل/ثٍّه-اٌجٍل لجٍٝ-ا٦ٌيثخ:  ثغٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113421 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَّؼ عوعٌ موب عبثو -  394

٥لا١ٌَّؼ عوعٌ موب عبثو/ثٍّه- ِٕفٍٛٛ ِووي-ا٦ٌيثخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 113442 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هِٚبْ ١ٞ٥ٗ اؽّل ِؾّل -  395

هِٚبْ ١ٞ٥ٗ اؽّل ؽّبكٖ/ ثٍّه ٦ّواْ ثٕٟ:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ) غنائ١خ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 122111 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  396

اثوا١ُ٘ فوؽبْ ِؾفٟٛ/ ثٍّه ١ِٞو ٥وة:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وٖ ٥ٓ 122111 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  397

 فٝ افززؼ ِٛاّٟ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ ٥ج١ل ِؾّل ٥جلا٤١ٌَّ/ ثٍّه اال١ٍٛٝٝ ٥وثٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ

122111ثولُ ِٚم١ل 2214/3/11َ  

 ٥ٓ 113452 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌىو٠ُ ف١ٍفٗ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك -  398

ِفزبػ ٥جلاٌىو٠ُ ف١ٍفخ اؽّل/ ثٍّه اٌغل٠ل اٌْبه٣-ِٕفٍٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113463 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ١ٖٔف ٔبكه ىوو٠ب -  399

ِوعبْ ؽٕب ١ٖٔف ٔبكه/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113212 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٞوً فإاك اكَ ثب٘ٝ -  400

٥جلا١ٌْٙل ثٞوً فإاك اكَ/ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ِىزت ٥ٓ 113116 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 252222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ِؾّل اٌَواط -  401

فوط ِؾّل ؽَٓ ٥ٍٝ/  ثٍّه - اٌيا٠ٚخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113255 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّج١ت ؽ١ٍُ ١٦ُٔ ٥بٝف -  402

ّج١ت ؽ١ٍُ ١٦ُٔ ٥ٟٛٔ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ٢ِٕفبد ث٤١ ٥ٓ 113222 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥بِو ِؾّل اؽّل ِٕٟ -  403

٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلٖ ِغلٞ/  ثٍّه ا١ًٌٕ ٝواك ؽبهح اٌغيي ٤ِٕٖ فٍف ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ ٚاكٚاد  

 ٥ٓ 113322 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ؽَٓ ٥الءاٌل٠ٓ -  404

اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ؽَٓ ٥جلإٌبٕو/  ثٍّه اٌو٠ٚغ١بد:  ثغٙخ ، ثالٍز١ه وَبهٖ  

 ٥ٓ 113336 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اِجبثٟ ٥جلاٌؾ١ّل هِٚبْ اؽّل -  405

ٝٗ صبثذ اثوا١ُ٘ ٝٗ/  ثٍّه لواه ٖٔي:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 113221 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  406

اهلل هىق غجو٠بي/  ثٍّه -  اٌجٍل غوة - ثٍٛٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ث٤١ ٥ٓ 113266 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلا٦ٌبي ثله وّبي -  407

االٚلبف/ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ االٚلبف ٥ّبهح:  ثغٙخ ، ه٠ب١ٙخ ٚاكٚاد عب٘يح ِالثٌ  

 اؽن٠ٗ إالػ ٥ٓ 113212 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ىوٟ وبًِ ٔبك٠ٗ -  408

ِولٔ ىوٟ ؽَٕٟ/ ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ ِٕفٍٛٛ ثٕله:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ٥ٓ 113142 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ١ٍل ِؾّل ٥ّو -  409

اٍّب١٥ً ١ٍل ِؾّل/  ثٍّه - ِجبهن ا١ٌْـ ّبه٣ - ا٦١ٌّٞخ:  ثغٙخ ، ثب١٦ٌّٕٖٗ ٚهكَ ٚؽفو ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ٚهّخ ٥ٓ 113231 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ٥جلاٌغ١ًٍ ٥ضّبْ ؽَٓ -  410

٥ضّبْ ِؾّل ِؾّل اثوا١ُ٘/ ثٍّه كهٔىٗ:  ثغٙخ ، ٢ِٕفبد ر٤١ٕٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113244 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ٔبّل ٚ٘جٗ فبكٜ -  411

و١وٌٌ ىافو ١ٌٍٝ/  ثٍّه - ٕٕجٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113241 ثولُ 22122116 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ فٛىٞ ٥جلاٌوؽّٓ -  412

ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ فٛىٞ/  ثٍّه ٘الي ٥يثخ:  ثغٙخ ، ٥ّبٌٗ ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 113221 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  413

113221 هلُ ل١ل 2212/1/22 فٝ افززؼ ٔغبهٖ ٚهّٗ ْٔبٛ اهلل هىق غجو٠بي ٍِه ثٍٛٛ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 113441 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِمبه٠ًٛ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌّالن هِٚبٔٝ -  414

ِمبه٠ًٛ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌّالن/ثٍّه ثبفَٛ ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ر٠ٖٛو ِٚبو١ٕبد ِىبرت ِّٙبد رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ  

 ٥ٓ 113324 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اثٛا٦ٌال ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل -  415

ؽَٓ اثٛا٦ٌال ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل/ ثٍّه-ِٕمجبك:  ثغٙخ ، غالي ؾِٓٞ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113361 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عالي ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل ٥ٖبَ -  416

عالي ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل/ثٍّه-اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113361 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عالي ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل ٥ٖبَ -  417

عالي ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل/ثٍّه-اٌمٖٛه اَ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ث٤١ ٥ٓ 113321 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ اؽّل -  418

٥جلاٌمبكه ٥ٍٝ ٠ٍٛف/ ثٍّه - ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ٚثٞبه٠بد اٝبهاد  

 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 113411 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 15222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّٛك ١ٍل ِٖٞفٟ -  419

ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه اٌجٍل ثؾوٞ ا٦ٌله ١ٍٕجٗ ِٕمجبك:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ) غنائ١خ  

 ٥ٓ 113421 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ٥جلا٢ٌب٘و ِوٍٝ ٌٍَّٛ -  420

٥جلا٢ٌب٘و ع٦ّٗ ٦ّجبْ/ ٍِه - ثٍٛٛ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١ٗ ؽ١٢وح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113212 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٞ٥ٗ ِوىٚق ّٛلٟ ٔبٕو -  421

١ٞ٥ٗ ِوىٚق ّٛلٟ ٔبٕو/ ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٟ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113216 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِٖٞفٟ ؽَٓ اؽّل -  422

اؽّل ِٖٞفٟ ؽَٓ/  ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١ٗ  

 ٦ِوٗ ٥ٓ 113211 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾك ٥ٍٟ ١ٍل ٥ٍٟ -  423

ثق١ذ ٥جلاٌؾك ٥ٍٟ ١ٍل/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍبد  

 ل٤ٞ ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113112 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 3222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل ا١ِو ٍبِؼ ٍبئؼ -  424

ليِبْ ِوىٚق ٍب١ِخ/  ثٍّه فوط ىفبهٞ ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚوّج١ٛرو ِؾّٛي اعٙيح غ١به  

 ث٤١ ٥ٓ 113126 ثولُ 22122126 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل ٥جلا١٢٦ٌُ ؽَٓ -  425

١٦ٍل ٥جلا١٢٦ٌُ ا١٦ٌَل ِؾّل/ ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ا٦ٌَل ثوط:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ  

 ، ثمبٌٗ ِؾً ٥ٓ 113131 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ٥جلٖ ٥ّو ى٠ٓ -  426

٥جلٖ ٥ّو ى٠ٓ/  ثٍّه ث١ٙظ:  ثغٙخ  

 رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ 113232 ثولُ 22122115 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عبك ؽَٓ اؽّل -  427

اثٛى٠ل ِؾّل عبك ؽَٓ/ ثٍّه ا٦ٌجٛه ّبه21٣ اٌَبكاد ؽٝ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ ٚا٢ّٔخ ِٚؾووبد ٦ِٚلاد اعٙيح ع٤١ّ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٥ٓ 113143 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِٖٞفٟ -  428

ٚافوْٚ ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌّغ١ل ٥جلاٌّٛعٛك/  ثٍّه ا٦ٌغّٟ ّبه٣ ِٓ اٌجبّب ؽبهح:  ثغٙخ ، ؽلا٠ل َِزٛك٣  

 ٥ٓ 113113 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ١ٌٚل -  429

ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ٍٝ/  ٍِه لواه ٔيٖ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 113215 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 322222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌبي ٙبؽٟ ٥ٍٟ -  430

٥جلاهلل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌبي ٙبؽٟ/  ثٍّه اٌؾٛارىٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٥ٓ 113311 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ رٙبِٝ -  431

ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ ثٙبء/  ثٍّه - ا١ٌٖبك ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113351 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ثلٜٚ ١ٍل ِٖٞفٝ -  432

١ٍل ثلٜٚ ١ٍل/  ثٍّه - ثٛه١٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِىزت ٥ٓ 113316 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْبٞ ٥جلا١ٌَل ِواك ٦٠مٛة -  433

ا٠ٛة ثْبٞ ٥جلا١ٌَل ِواك/  ثٍّه اٌْب١ِخ:  ثغٙخ ، ِغّلاد رٛه٠ل  

 ٥ٓ 113323 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌٛٔ ِؾّل اٌل٠ٓ وّبي ِٖٞفٝ -  434

٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ/ثٍّه ه٠بٗ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ع١٦ٔ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِٚمبٚالد ٕ٘لٍٟ ِىزت  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113423 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فٍٗ ّؾبرٗ فٍٗ هِٚبٔٝ -  435

ث١ٕب١ِٓ ثٕب ١ِوفذ/ثٍّه-اٌجٍل لجٍٝ-ا٦ٌيثخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٥ٓ 113122 ثولُ 22122113 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌؾف٠١ ١ٍل ٥جلاٌؾف٠١ -  436

٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل اّوف/  ثٍّه -ثالي ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽ١٢وح  

 ِىزت ٥ٓ 113221 ثولُ 22122114 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوغٍٟ اؽّل ؽّلاْ ٍبِٟ -  437

اؽّل ؽّلاْ وبًِ/  ثٍّه ربٍب ك٠و:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113322 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 62222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ف١ٌّ ى٘واْ -  438

٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ف١ٌّ ى٘واْ/ثٍّه-ٍولٕب:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ِؾّل/  ٚاٌل٘ب ثو٥ب٠ٗ اٌمبٕو ٦ٍل ِؾّل هٔب -  439

 ثوط - اٌّغبهٜ ِؾٞٗ فٍف اٌغل٠لٖ ا١ٍّ٦ٌّٓ:  ثغٙخ ، ا١ٌٖل١ٌٗ اٌَّزؾٚواد ٥لا ف١ّب ث١ٞو٠ٗ اك٠ٚٗ رٛى٤٠ ِىزت ٥ٓ 113334

١ٍل اؽّل ٔغبػ ٥الء/  ٍِه - اٌٖفٖٛ  

 ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 112446 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ اثوا١ُ٘ فواط اثزَبَ -  440

ِٙواْ ا١ِٓ ا٠ّٓ/  ثٍّه - ّؾبرٗ ا١ٌْـ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف  

 ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ 112446 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ اثوا١ُ٘ فواط اثزَبَ -  441

 هلُ 2211/11/4 فٝ افززؼ ثمبٌٗ ْٔبٛ ؽَٓ ِٙواْ ا١ِٓ ٥بُٕ/  ثٍّه - ّؾبرٗ ا١ٌْـ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف

112446 

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113422 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كثٌ ٥لٌٝ ٥ٕزو ٠بٍو -  442

ؽٕب كثٌ ٥لٌٝ ٥ٕزو/  ٍِه - ا٦ٌي٠خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ث٤١ ٥ٓ 113431 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جٛك ٍٍٛٓ -  443

ِؾّٛك ٥جلاٌّغ١ل ٕبٌؼ ِؾّل/ ثٍّه اٌغ١ِ ٥يثٗ ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اوََٛاه  

 ٌٚؾبَ ٔفـ ٥ٓ 113432 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٥ّو ٝٗ ِؾّل -  444

ٍِٟٛ ٠ٍٛف ٥ّو ٝٗ/  ثٍّه اٌغٕبكٌٗ ك٠و:  ثغٙخ ، وبٚرِ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٥ٓ 113442 ثولُ 22122131 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٠ٓ اؽّل ٥جلاٌزٛاة اٍّب١٥ً -  445

٥ّبه ِؾّل اؽّل ِؾّل/ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣-١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد ٦ِوٗ  

 ِيه٥ٗ ٥ٓ 23262 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍل اؽّل  ِؾّل -  446

٥ٍٝ ٥ضّبْ فو٠ل ِؾّل/  ثٍّه - اٌٖؾواٜٚ اٌٞو٠ك غبٌت ثٕٝ:  ثغٙخ ، كٚاعٓ  

 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 113212 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛٔٝ ٥ٍٝ ٕالػ ٥ٍٝ -  447

اؽّل ِؾّل ٕالػ هاِٝ/  ثٍّه - اٌغل٠ل ا٦ٌّلٖ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ اكٚاد  

 ٥ٓ 113221 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  448

اهلل هىق غجو٠بي/ثٍّه ثٍٛٛ:  ثغٙخ ، ٔغبهح ٚهّخ  

 ث٤١ ٥ٓ 113342 ثولُ 22122123 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل وبًِ ٕالػ اّوف -  449

٥جلاٌفزبػ اٌل٠ٓ ٍواط/ ثٍّه - ثٕيا٠ْٛ ثغٛاه ثٛه١٦ٍل ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد  

 ث٤١ ٥ٓ 113366 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِزٌٛٝ اثٛاٌمبٍُ اؽّل ا١ِو اؽّل -  450

ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ٥جلاٌواٙٝ ٥جلاٌغبثو/ ثٍّه -ِغل ثٕٝ:  ثغٙخ ،( ثمبٌٗ)  غنائ١ٗ ِٛاك  

 ٚهّخ ٥ٓ 113315 ثولُ 22122121 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ِؾّل ؽّلٜ -  451

ؽ١َٓ اؽّل ؽّيٖ فبٌل/ ثٍّه -االوواك ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، اؽن٠ٗ  

 ؽ١٢وح ٥ٓ 113426 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 51222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ِؾّل ٠ٌٛٔ ِٖٞفٝ -  452

ٍبٌُ ِؾّل ٠ٌٛٔ ِٖٞفٝ/ثٍّه-ى٠ل ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٌزوث١خ  

 ِىزت ٥ٓ 113422 ثولُ 22122132 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عالي ِؾّل ٥الء -  453

هِٚبْ ِؾّل عالي ِؾّل/  ٍِه - اٌغ١ِ ّبه٣ - اٌّلاثغ ٥وة:  ثغٙخ ، ٍٕجٗ ِقٍفبد رٛه٠ل  

 ِىزت ٥ٓ 113422 ثولُ 22122122 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ٔبّل ٍِٛٝ ؽبهً -  454

ؽٕب ٥ي٠ي ١٦ٍل ك١ِبٔٗ/ ثٍّه - ا٦ٌي٠ٗ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ عب٘يٖ ِالثٌ رٛى٤٠  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 22122123 فٝ ،ل١لد 12222.222   ِبٌٙب ،هأً  آٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّٚووبؤٖ ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاهلل ِؾّل -  1

ِؾّل ؽ١َٓ ٥جلاهلل ٚهصخ/ ثٍّه ؽ١َٓ ثٕٝ:  ثغٙخ ، آٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ ، 113113 ثولُ  

 فٝ ،ل١لد 12222.222   ِبٌٙب ،هأً  اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّٚووب٘ب ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ ؽ١ٍّخ -  2

اؽّل ِؾّل فبّٝخ/ثٍّه االٝبٌٚخ ٥وة:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ ، 113212 ثولُ 22122122  

 فٝ ،ل١لد 5222.222   ِبٌٙب ،هأً  آٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ ٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ِؾّٛك ؽَٓ -  3

اؽّل ِؾّٛك ؽَٓ/ ثٍّه اٌمج١ٍخ ٥لٜ ثٕٝ:  ثغٙخ ، آٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ٥ٓ ، 113322 ثولُ 22122121  

 فٝ ،ل١لد 6222.222   ِبٌٙب ،هأً  ٚاؽن٠ٗ عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ِؾً  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ٘و٠لٜ ١ٍل ف١ٌّ ّووٗ -  4

 اؽّل أٌ/ ثٍّه اٌق١بَ ٥ّو اِبَ صبثذ ّبه٣ 12:  ثغٙخ ، ٚاؽن٠ٗ عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ِؾً ٥ٓ ، 113116 ثولُ 22122123

 ٥جلاٌوؽ١ُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

  ؽواهٜ ٥ٚيي ٚوٙوثبئ١خ ١ِىب١ٔى١خ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّٛك -  5

 ٚوٙوثبئ١خ ١ِىب١ٔى١خ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ٥ٓ ، 113232 ثولُ 22122115 فٝ ،ل١لد 52222.222   ِبٌٙب ،هأً

ؽَٓ ِؾّل ٥جلاهلل ِؾّل/ ثٍّه اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح ّبه٣ ِٕمجبك:  ثغٙخ ، ؽواهٜ ٥ٚيي  

  ِبٌٙب ،هأً(  ٣.َ.ط) كافً ٥ّٚبي وٙوثبئ١خ ٚاعٙيٖ ٍجبوٗ الكٚاد رٛه٠ل ِىزت   ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِٖٞفٝ رٛف١ك ٔغبػ -  6

 كافً ٥ّٚبي وٙوثبئ١خ ٚاعٙيٖ ٍجبوٗ الكٚاد رٛه٠ل ِىزت ٥ٓ ، 113421 ثولُ 22122122 فٝ ،ل١لد 122222.222 

٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ٦ٍبك/  ثٍّه اٌغيٌٝ ٥ضّبْ ّبه٣ - اثٕٛة ثٕله:  ثغٙخ ،( ٣.َ.ط)  

 22122123 فٝ ،ل١لد 52222.222   ِبٌٙب ،هأً  ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد   ،  ّووخ   ّٚووبٖ ثبّب اؽّل ٥ٖبَ ّووٗ -  7

ثبّب اؽّل ِؾّل/ ثٍّه اٌْول١ٗ اٌزٕبغٗ:  ثغٙخ ، زىبٍِِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ٥ٓ ، 113121 ثولُ  

  ا٦ٌمبهٜ ٚاالٍزضّبه ٚاٌز١ّ٦و ٚاالْٔبء ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ؽّٛكٖ ٥ٍٝ اؽّل ؽّبكٖ -  8

 ٚاالْٔبء ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ ، 113131 ثولُ 22122121 فٝ ،ل١لد 252222.222   ِبٌٙب ،هأً   ٚاٌزٛه٠لاد

ٍٕغبة ٥جلاٌوؽّٓ اثوا١ُ٘/ ثٍّه - إٌٖو اثواط:  ثغٙخ ، ٚاٌزٛه٠لاد  ا٦ٌمبهٜ ٚاالٍزضّبه ٚاٌز١ّ٦و  

  ا٦ٌمبهٜ ٚاالٍزضّبه ٚاٌز١ّ٦و ٚاالْٔبء ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ؽّٛكٖ ٥ٍٝ اؽّل ؽّبكٖ -  9

 ٚاالْٔبء ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ ، 113131 ثولُ 22122121 فٝ ،ل١لد 252222.222   ِبٌٙب ،هأً   ٚاٌزٛه٠لاد

ٍٕغبة ٥جلاٌوؽّٓ اثوا١ُ٘/ ثٍّه - إٌٖو اثواط:  ثغٙخ ، ٚاٌزٛه٠لاد  ا٦ٌمبهٜ ٚاالٍزضّبه ٚاٌز١ّ٦و  

 اٌغ١و ١ٍبهاد ٥ٍٝ ٚٔمً ١ٕٚبٔٗ ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي ؽ١َٓ ّووٗ -  10

 فٝ ،ل١لد 222222.222   ِبٌٙب ،هأً   ثٕبء ِٚٛاك ٚافْبة ِىبرت ِّٚٙبد وٙوثبئ١ٗ ٚاعٙيٖ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ٚرٛه٠ل

 ٚاعٙيٖ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ٚرٛه٠ل اٌغ١و ١ٍبهاد ٥ٍٝ ٚٔمً ١ٕٚبٔٗ ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ ، 113411 ثولُ 22122122

 عّبالد/ ثٍّه ا١ٍّ٦ٌّٓ َِزْفٝ ثغٛاه 322 هلُ ل٦ٞٗ ا١ٍّ٦ٌّٓ ِل٠ٕٗ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٚٛاك ةٚافْب ِىبرت ِّٚٙبد وٙوثبئ١ٗ

ٕبٌؼ اؽّل  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111224:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١٢ٔف ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌزٛاة هِٚبْ   - 1

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   112533:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥جلاٌغفبه ٥جلاٌزٛاة ِوفذ   - 2

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12215:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌْـ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ اؽّل   - 3

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111222:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١٢ٔف ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌزٛاة اٍالَ   - 4

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14256:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥ٍٝ ٥ٍٝ ىغٍٛي   - 5

٥ٕٗ ٌٚالٍزغٕبء ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   123221:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٍٙٛي ى٠لاْ ٥ٍٝ ّبك٠خ   - 6

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13354:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٦َِٛك ٍوثبٔٗ لبكًٚ ٥ب٠لٖ   - 7

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء   

 رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   121411:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌوؽّٓ ثىو ٥جلاٌوؽّٓ ِٖٞفٝ   - 8

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِوعبْ ٦٠مٛة ث١َٜ ا٠ّٓ   - 9

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   24555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عٛهعٝ ٥جلا١ٌْٙل ِٛه٠ٌ ٍٕبء   - 10

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25116:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل فواط ١٥ل ِؾّل ٥جلا٦ٌبي   - 11

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66112:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ع٦فو ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ   - 12

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52225:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٦َِل ى٘غو ىا٘و ٥بكي   - 13

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52225:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٦َِل ى٘غو ىا٘و ٥بكي   - 14

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   122564:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍٕل فإاك ٦ٍل ١ِٕب   - 15

اإٌْبٛ ٌزون ااٌم١ل  

 اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25125:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍُ فإاك اؽّل َّٔٗ   - 16

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف   - 17

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ   

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   121615:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلا٦ٌبي اهلل فٍف ٥جبً ٥ٍٝ   - 18

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11155:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤   - 19

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبٛ ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11155:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤   - 20

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11155:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤   - 21

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبٛ ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11155:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤   - 22

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبٛ ٌزووٗ اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   124223:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ّو ٥جلٖ ٥ّو ِٕبي   - 23

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  َِبن  ثٌٌٛ  اٌمّٔ  ١ْ١ًِ   - 24

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   122411:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ا١ٌَل ِؾّل ٥ٍٝ ى٠ٕت   - 25

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   111221:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ىفبهٜ ١٢ٔو ٥ب٠ل ِإِٓ   - 26

إٌْبٛ ٌزون ٌم١ل اٌغبء   

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66641:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ٍِٛٝ ّؾبرٗ اؽّل   - 27

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   121562:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ١ٍل ٥ٍٝ اٍّبء   - 28

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61232:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌٙالٌٝ ِؾّٛك اٌوؽّٓ ٥جل عالي   - 29

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21224:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِولٌ ٥ي٠ي ٕالػ ٥جلا١ٌَّؼ   - 30

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 رُ   22122113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   121111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌوؽّٓ ّؾبرٗ ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل   - 31

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   22122113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56341:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ث١ِٛٝ ِؾّل هٙب   - 32

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   124441:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ّبه اٍّب١٥ً ٥ٛاك ِؾّل ا٠ٙبة   - 33

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  
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إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21611:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ّٕلٜ ٥جلاٌج١ٖو ٥بكي   - 73
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إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء رُ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   122565:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٠ٍٛف عّبي ِؾّل   - 102
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إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62113:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل هِٚبْ اثوا١ُ٘   - 105
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ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112522 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلإٌبٕو ٥جلاٌغٕٝ ٥يد ِؾّل ٥يٖ -  26

ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11361 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕٖٛه ٥ّو ٠ٍٛفٝ اؽّل -  27

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112241 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل هّلٜ ١ٍٙو -  28

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113266 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلا٦ٌبي ثله وّبي -  29

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جبً ِؾّل ٥ٍٝ اًِ -  30

ع١ٕٗ  45222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41636 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كه٠ُٙ ؽٌٕ ٔقٍٗ ٥جبً -  31

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  125134 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔقٍخ صبثذ ٥غب٠جٝ ّؾبرٗ -  32

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25242 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ١ٙف اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ -  33

ع١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122524 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اؽّل ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ -  34

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  123613 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثق١ذ ِؾّل اؽّل ِؾّل ِإِٓ -  35

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  126132 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٝ ِٙلٜ ٔف١َٗ -  36

ع١ٕٗ  322222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ٍُ ؽَٓ -  37

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لبٍُ اؽّل ؽبِل صٕبء -  38

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝبثٝ ؽَٓ ّؾبد ِؾّل -  39

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَٓ ّؾبد ِؾّل -  40

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24263 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦ّواٜٚ صبثذ ٦ٍٝذ ِؾّٛك -  41

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  124411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو فوغٍٝ ِؾّل ٥جلاٌمٜٛ -  42

ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122126 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122422 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ى٠ل ِؾّل عّبي ِؾّل -  43

ع١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔبكٜ ِؾّل اؽّل ا٠ٙبة -  44

ع١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12223 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٙواْ ٠َٓ ِؾّل اؽّل -  45

ع١ٕٗ  55222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121515 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثلهاْ ٥جلاٌجل٤٠ ِؾّل ٥ٍٝ -  46

ع١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111226 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌَالَ ِٖٞفٝ -  47

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلا٦ٌّٞٝ ٥ٍٝ ٥بكي -  48

ع١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍىٕله ّٕٛئ١ً ف١و و١وٍز١ٓ -  49

ع١ٕٗ  15222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي أًه ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل هف٦ذ -  50

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  51

ع١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21661 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثق١ذ ٥ٍٝ ثق١ذ ٥ٍٝ -  52

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فواط ِوىٚق ؽ١بٖ -  53

ع١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121132 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛعجً ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ -  54

ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  126222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّٚ٘بْ ِؾوَ ِؾّل ٥جلاٌزٛاة -  55

ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لٞت اؽّل ِواك ْ٘بَ -  56

ع١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  126222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبي رٛف١ك ِٖٞفٝ َّٔخ -  57

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٝ ثىو ٥ٍٝ -  58

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٥ل اثٛؽ١َٓ ٙبؽٝ ٕفبء -  59

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23311 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦َِٛك ٠بهك ٔبعٝ ١ِقبئ١ً -  60

ع١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121614 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌَج١زٝ ٥جلاهلل ٍٍٞبْ ٘لٜ -  61

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  62

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22216 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اثوا١ُ٘ فٌٛٝ عّبي -  63

ع١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21156 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ٍِه ٥جلاٌّالن ٥يد -  64

ع١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ أٛه اٌل٠ٓ ؽَبَ -  65

ع١ٕٗ  65222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121123 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦َِٛك ٕبكق فٛىٜ ها١ٔب -  66

ع١ٕٗ  61222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍالَ ١ٍل ٥ٍٝ ِٕٝ -  67

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112223 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٞ٥ٗ ثٌٌٛ ٠َوٜ ث١زو -  68

ع١ٕٗ  35222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112152 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌّالن ٦َِل ِٛه٠ٌ عّبي -  69

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16311 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٍٛف ثمٞو اثوا١ُ٘ ثبٍُ/ ك -  70

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111541 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٚواٜٚ ِؾّل اٌل٠ٓ وّبي ِؾّل -  71

ع١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٕبٌؼ اثوا١ُ٘ ٔبك٠ٗ -  72

ع١ٕٗ  322222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  124151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٛ٥ٚٗ ِؾّٛك صبثذ ٝب٘و اؽّل -  73

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112646 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  74

ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  22122114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15414 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔبًِٛ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌّغ١ل ِٖٞفٟ -  75

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65521 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  َِب٥ل ٕبٌؼ ع٦ّٗ ِٖٞفٝ -  76

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112646 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  77

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٞ٥ٗ ١ٍل فزؾٝ ٥ّو -  78

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  22122115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113216 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلإٌّغٝ ٥جلاٌوؽ١ُ -  79

ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122163 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل هىق اه١ِب ٘بٔٝ -  80

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112635 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٌِٛٔ اٍؾك ِّلٚػ ثبٍُ -  81

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112414 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّٛك ِؾّل -  82

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هٙٛاْ ِؾّل ِٖٞفٝ اؽّل -  83

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ي٠ي ٥جلاهلل ٥جلاٌىو٠ُ ِٖٞفٝ -  84

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فوغٍٝ ٥ضّبْ ِؾّل ٦َِلٖ -  85

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13614 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌٛاؽل ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلإٌبٕو -  86

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽي٠ٓ ٥ّو اؽّل ؽَٓ -  87

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112441 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اِجبهن ِؾوٚٓ ف١ٌّ ا٠ّٓ -  88

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13245 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّٚ٘بْ ِؾوَ ٕبٜٚ ١ٍّؾٗ -  89

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو فٕٚ   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111422 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ًٍ ٥جلاٌوؽّٓ ؽبِل ١٘ضُ -  90

ع١ٕٗ  55222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122112 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ -  91

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اؽّل ٥جلاٌٖجٛه فٛى٠ٗ -  92

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112131 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلاٌَالَ ٥جلا٦ٌبي عّبي -  93

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ي٠ي ٥جلاهلل ٥جلاٌىو٠ُ ِٖٞفٝ -  94

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122214 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ٍفخ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  95

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122312 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ١ٞ٥ٗ رمبٜٚ ٍِىٗ -  96

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21152 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عجو ٍالِخ ٥جلا٦ٌُّٕ اثٛا١٦ٌْٛ -  97

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11315 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ -  98

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فٚواٜٚ ِؾّل اؽّل ١ٌٚل -  99

ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هثٗ ٥جل ٥ٍٝ فوغٍٝ ِؾّٛك -  100

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٟ اؽّل ٥جلاٌواٟٙ ٔغبػ -  101

ع١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111512 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚك٤٠ ٕللٝ وو٠ي ٍبِؼ -  102

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111641 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٝٗ ٥جلا١٢٦ٌُ فبٌل ٥جلاهلل -  103

ع١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62421 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ربكهً ١ِٕب ّٕٛئ١ً ِلؽذ -  104

ع١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22242 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  وجه ِٖٞفٝ ٥جلاٌفزبػ اؽّل -  105

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٖجؼٌ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  126132 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٕت هىق ١ِالك ا٠ّٓ -  106

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  126261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌؾف٠١ ٥جلاٌالٖ ٥جلاٌؾف٠١ -  107

ع١ٕٗ  322222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  123426 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ١ٍٍّبْ ٥ضّبْ ٘بٌخ -  108

ع١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15263 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌالٖ ٥جلا١٦ٌُٕ ٠ٍٛف -  109

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ ٥ّو ِؾّل -  110

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111132 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ اؽّل ِؾّل اؽّل -  111

ع١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  123562 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ّؾبد اؽّل -  112

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  125116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هىق ١ًٖف ِؾّٛك اؽّل -  113

ع١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112332 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥جلاٌواىق ٥جلإٌجٝ ٍِٛٗ -  114

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22242 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عالة ٕبكق ِغلٜ هٚثود -  115

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122351 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ اؽّل ِؾّل عّبي -  116

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  غجو٠بي عالة ٕبكق ِغلٜ -  117

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121265 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ١٥بٛ ٦ٍلاٌل٠ٓ ١ٌٚل -  118

ع١ٕٗ  41222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121621 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ىوٝ رٛف١ك ٥لٌٝ وّبي -  119

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ٥ٍٝ فبهٚق ِؾّٛك -  120

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121241 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  غياٌٝ ٥جلاٌؾ١ٍُ ّؾبرٗ ِؾّل -  121

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21461 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثبّب هِيٜ هٍّٝ اِٝه -  122

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌق١ٞت ٥ٍٝ اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاٌغجبه فبٌل -  123

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122213 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ١ٍل ٥جبً اؽّل -  124

ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16322 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ّىوٞ ِؾّل -  125

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113335 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل فٍف اؽّل اهلل فٍف اؽّل -  126

ع١ٕٗ  322222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ١ٍل ِؾّل ف١ًٖ -  127

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  125212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك فوغٍٝ عبثو ٘ٛأُ -  128

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  126524 ثولُ لٖل١ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل اؽّل -  129

ع١ٕٗ  2222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ١ٍل ِؾّل ف١ًٖ -  130

ع١ٕٗ  1222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22421 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ِؾّل اثوا١ُ٘ اؽّل -  131

ع١ٕٗ  35222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113332 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ؽ١َٓ ف١ًٖ ِؾّل -  132

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّلاهلل ِؾّل ٥ٍٟ ٥جلاٌمبكه -  133

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  124421 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٞ٥ٗ ِؾّل اؽّل اثٛثىو -  134

ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122222 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ع٠ٛل عبكا١ٌَل ٥لٌٝ ع١ّٝ -  135

ع١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12263 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٘ل٠ٗ ٥ٞب وبًِ ف١ٍفخ -  136

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111313 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثَٞب ٠ٍٛف هِيٜ هٙب -  137

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122546 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽ١َٓ ؾّلِ ٥جلاٌلا٠ُ ٥جلاٌؾ١ّل -  138

ع١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21263 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَب١ٔٓ اؽّل ١ٍل ٠ب١ٍٓ -  139

ع١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113251 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ ١ٍل ٥جلاٌؾ١ّل ٥يٖ -  140

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112336 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلٖ ِؾّل اؽّل -  141

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍف ٦ِزّل اؽّل ١٘ضُ -  142

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121422 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ٝبهق -  143

ع١ٕٗ  5222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ٥جلاٌجبٍٜ -  144

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24113 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٦ٍل اٌلٍٛلٝ ١٦ٍل ِؾّٛك -  145

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  123513 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل فوغٍٝ ٔغ١ت اٍبِخ -  146

ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍبٌُ اؽّل ٕللٝ فٕغوٜ -  147

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥جلاٌواىق رٛف١ك عبثو -  148

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23612 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٕبكق ِىوَ ٥بِو -  149

ع١ٕٗ  1522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ٥ٍٝ ؽَٓ ِؾّل -  150

ع١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  124511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٞباهلل أْٞٛ فىزٛه ِب٠ىً -  151

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥جلا٤١ٌَّ ٥جلا٦ٌُّٕ ٥جلاٌوؽّٓ -  152

ع١ٕٗ  15222.222، ِبٌٗ هأً ١ٖجؼٌ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَب١ٔٓ ٕالػ ثَّٗ -  153

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16512 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾَت ِؾّل٠ٓ ١٥بٛ ٍؾو -  154

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111245 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّبك ؽبِل ف١ٌّ ١ٍٍّٗ -  155

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121425 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌؾبف٠ ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ٍٔٙخ -  156

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12522 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌغ١ل ِؾّٛك ِؾّل ؽبِل ِؾّٛك -  157

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21612 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌَالَ كهك٠و ٥جلاٌؾ١ّل ٥بئْٗ -  158

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23264 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦ّجبْ ١ٍل رٛٔٝ ٥ٛاٝف -  159

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٌؾف٥٠١جلا ِغب٘ل عّبي اٌفذ -  160

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثٛثىو ٥جلاهلل ٔغبػ ١ٍٍّٗ -  161

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13364 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١٦ٍل ٤ْ١ٌ اٍؾك اٍبِٗ -  162

ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاهلل ١٦ٍل ؽَٓ ٕف١ٗ -  163

ع١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  112241 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل هّلٜ ١ٍٙو -  164

ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  122331 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّٛكٖ هٙٛاْ ِؾّٛك أْوػ -  165

ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِمبه ٕبٌؼ اهلل هىق ِؾَٓ -  166

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63244 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ٥جلاهلل ٔٛهاٌل٠ٓ ٕفبء -  167

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  126436 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ِؾّل ِؾّل ّو٠ف -  168

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122132 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111434 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ وْىً ٍو٠ٗ -  169

ع١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43231 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦ٍل اؽّل ٥ٍٝ ١ٍل -  170

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21462 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ثىو ٘لٜ -  171

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  113361 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ١٦ّت -  172

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  111541 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوٍٛي ٥جلاٌوؽّٓ ٚفبء -  173

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  16132 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٟ ِؾّٛك ٠ب١ٍٓ ِؾّٛك -  174

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12123 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕــب ٔبهٚى ١ِٕوٖ -  175

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  125212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ىٔبرٝ ك٠بة عبثو ك٠بة -  176

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  22122131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  121516 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثق١ذ ِؾّل ّؾبرٗ ٥ٍٝ -  177

ع١ٕٗ  121222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ِوىٚق ّٛلٟ ٔبٕو -  1

١ٞ٥ٗ ِوىٚق ّٛلٟ ٔبٕو/ ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ىوٟ وبًِ ٔبك٠ٗ -  2

ِولٔ ىوٟ ؽَٕٟ/ ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ ِٕفٍٛٛ ثٕله ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِل اٍؾك ثواْٚ ١٥َٟ -  3

٦َِل اٍؾك ثواْٚ/  ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ اثوا١ُ٘ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ -  4

٥جلاٌَالَ اثوا١ُ٘ فزؾٟ/  ثٍّه لجٍٟ إٌّلهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍت٥جلإٌّٞ ِؾّل ٥جلإٌٍّٞت اؽّل -  5

اؽّل ِؾّل اؽّل ِؾّٛك/ثٍّه ٥جبكاٌوؽّٓ ّبه٣ ٥جلاٌالٖ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 21243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل -  6

 ٚرغ١ٍف ر٦جئٗ ْٚٔبٝٗ اٌٍٛاء اهٗ االث١٘ اٌٞو٠ك ِٓ ا٠ٌََٟٛ وّبي ّبه٣ 12 هلُ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

اٌغ١و ٌلٜ ٚاٌز٤١ٕٖ اال٥ْبة اٌزغ١ًّ َِزؾٚواد  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 112622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٟ ٥جلٖ ١٦ٍل ألهٚ -  7

غبٌٝ ٥جلٖ ١٦ٍل/ثٍّه)ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽ١َٓ ؽَٕٟ ِؾّل -  8

٥ٍٟ ِؾّل كهك٠وٞ هث٤١/  ثٍّه ١ٍل ٤ِٕٖ فٍف ل١ٌ فبهٚق ّبه٣ اٌج١َوٞ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلا٦ٌبي ثله وّبي -  9

االٚلبف/ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ االٚلبف ٥ّبهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٝٗ ٠ٍٛف اؽّل -  10

ٝٗ ١ٍٛ٠ف اؽّل ِؾّل/ ثٍّه ىهىٚه ٥يثٗ إٌبٕو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 21644    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٍٛزخ ربِو ف١ٖؼ ٔز٦ٝ -  11

 ٔز٦ٝ- ربِو ف١ٖؼ ِوىق-ربِو ف١ٖؼ ١ٍّؼ ٚثب١ٌّالك ٍٍٛأٌ اٌمٌ- ربِو ف١ٖؼ ٥بٝف/  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو

اثٍٛزخ ربِو ف١ٖؼ ٤١ِٞ- اثٍٛزخ ربِو ف١ٖؼ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖٞفٟ ؽَٓ اؽّل -  12

اؽّل ِٖٞفٟ ؽَٓ/  ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً فإاك اكَ ثب٘ٝ -  13

٥جلا١ٌْٙل ثٞوً فإاك اكَ/ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍل اؽّل رم١ٗ -  14

٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ؽ١َٓ/ثٍّه ِّٛب ،    

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهٞ فٛىٞ ٕالػ ٥جلإٌبٕو -  15

ٔٛهٞ فٛىٞ ٕالػ/  ثٍّه اٌْول١ٗ ا٦ٌّبثلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 125422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ؽَٓ ِٝ -  16

٦٠مٛة ٥ٞباهلل ٍٕل ٕ٘بء/ ثٍّه( 43)هلُ ِؾً ا١ٌٕٝٛخ اثواط)ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،   ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ ِؾّٛك ِؾّل ٝبهق -  17

ؽّلاْ ِؾّٛك ِؾّل اثٛاٌفزٛػ/  ثٍّه اٌّواٚٔٗ ِؾّل٠بد ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن اؽّل هفب٥ٟ ؽَٓ -  18

هفب٥ٟ ِٖٞفٟ ١ٍل/  ثٍّه لوٖ ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 11221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ع١ٕلٜ رٛٔٝ -  19

ؽّلاْ عبثو ٦ّٔبد ثٍّه اٌّبمْٚ ّبه٣ ِٕمجبك/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 11221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾوٚٓ ٥ٍٝ ع١ٕلٜ رٛٔٝ -  20

ؽّلاْ عبثو ٦ّٔبد ثٍّه اٌّبمْٚ ّبه٣ ِٕمجبك/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ّٛوذ ِؾّل ١ٌٚل -  21

٦ٍّبْ ِٛه٠ٌ/  ثٍّه اٌفوكًٚ َِغل ثغٛاه اٌّالػ رو٥خ ّبه٣ 1 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 14256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ٥ٍٟ ىغٍٛي -  22

 اٌّب١ّخ ٚث٤١ ٌزوث١خ ؽ١٢وح ْٔبٛ ٥ٓ ٚمٌه ٥ٍٝ ٥ٍٝ ِؾّل/ ثٍّه ٥جلاٌوٍٛي ٔغ٤ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ ِٖٞفٝ -  23

٥جلاهلل ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ/  ثٍّه اٌّؾّٛك٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ ِٖٞفٝ -  24

 افززؼ ىها١٥ٗ ِٚقٖجبد اٍّلٖ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ/ ثٍّه اٌّؾّٛك٠ٗ ثٕبؽ١ٗ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

122112ثولُ ِٚم١ل2214/3/12فٝ ٚاغٍك2214/3/12 فٝ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٍبٌُ ٥ٍٝ ووَ -  25

٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ اثٛا١ٌَو/  ثٍّه - اٌْول١خ ا٦ٌّبثلح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ه١ّل ف١فٟ -  26

٥جلا١ٌَل ه١ّل ِٕٟ/ ثٍّه اثٛعجً رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ وبًِ عّبي -  27

ؽَٓ ؽ١َٓ وبًِ هعت/ ثٍّه اٌزغبهٖ ِلهٍخ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ه٠ـرب ٚفٟ 113225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌٛ٘بة ؽ١َٓ -  28

لٞت ١ٞ٥ٗ ِؾّل/ ٍِه اٌّغب٘ل٠ٓ ّبه٣ - اٌجووبٜٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 121121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَّؼ ىوب ثٞوً -  29

١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَّؼ ىوب ثٞوً/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ٥ٍٟ اؽّل -  30

ا١ٌْـ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ اؽّل/  ثٍّه اٌمج١ٍٗ ٥ل٠بد ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل ِٕٟ -  31

٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل هِٚبْ/ثٍّه اٌغ١ِ ٥يثخ ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  32

ِؾّل ِٖٞفٝ ِبعلٖ ثٍّه اٌؾّل اٍّبن ثغٛاه االٚي ١ٍزٝ ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل ٝٗ -  33

ؽَب١ٔٓ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل اؽّل/  ثٍّه ٍواط اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 122225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي هّبك ١ٍل -  34

 2215/4/22َ فٝ افززؼ اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٚٔبٝٗ ٥جلا٦ٌبي هّبك ٥ٍٝ ثٍّه االوواك ى٠ل ثٕٝ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

122225ثولُ ِٚم١ل  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 122225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي هّبك ١ٍل -  35

٥جلا٦ٌبي هّبك ثٍّه االوواك ى٠ل ثٕٝ - اٌفزؼ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِه اٍؾك ٥بٝف ّبكٜ -  36

اٍىٕله لوأذ ٘بٔٝ/ثٍّه ا١ٌٕٝٛخ ِٛي اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  37

ِؾّل ِٖٞفٝ ِبعلٖ ثٍّه اٌؾّل اٍّبن ثغٛاه االٚي ١ٍزٝ ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍّبْ ٥جلا٦ٌي٠ي ٦ٍّبْ ث١زو -  38

٦ٍّبْ ٥جلا٦ٌي٠ي ٦ٍّبْ ٚثب١ٌّالك ث١ٕب١ِٓ اٌمّٔ/ ثٍّه االفغبٔٝ اٌل٠ٓ عّبي ّبه٣ لٍزٗ ّووخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 111122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾفٟٛ ف١ٍفٗ ٕ٘ل -  39

١٘ىً ٥ٍٝ هِٚبْ ِٖٞفٝ/ ثٍّه ِب٘و اؽّل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 111122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾفٟٛ ف١ٍفٗ ٕ٘ل -  40

 افززؼ رغ١ًّ َِزؾٚواد ث٤١ ْٚٔبٝٗ ١٘ىً ٥ٍٝ هِٚبْ ِٖٞفٝ/ ثٍّه ِب٘و اؽّل ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

111122ثولُ ِٚم١ل 2211/1/32َفٝ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽ١َٓ ؽّلٞ ٘جٗ -  41

ِؾّٛك ؽ١َٕٓ ِؾّٛك/  ثٍّه ا١ٌٌٛل٠خ اٌمبٟٙ رم١َُ 12 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 122225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي هّبك ١ٍل -  42

 ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي هّبك ٥جلا٦ٌبي/  ثٍّه االوواك عي٠وٖ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ِزىبٍِٗ ا٥ّبي  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٔبّل ٚع١ٗ ٥ّبك -  43

٥ي٠ي ٔغ١ت ِب٘و/  ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾك ٥ٍٟ ١ٍل ٥ٍٟ -  44

ثق١ذ ٥جلاٌؾك ٥ٍٟ ١ٍل/ ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  45

فْجٗ ٥جلا١ٌٍٞف ١ٌٍٟ/ ثٍّه ا١ٌلان ٥ٍٝ ثغٛاه اٌّؾٞٗ ١ِلاْ ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ 51/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  46

 ِٖٞفٝ ِبعلٖ ثٍّه اٌؾّل اٍّبن ثغٛاه االٚي ١ٍزٝ ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ 2221ٌَٕٗ 1223ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو

 ِؾّل

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  47

ِؾّل ِٖٞفٝ ِبعلٖ ثٍّه اٌؾّل اٍّبن ثغٛاه االٚي ١ٍزٝ ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  48

فْجٗ ٥جلا١ٌٍٞف ١ٌٍٟ/ ثٍّه ا١ٌلان ثغٛاه اٌّؾٞٗ ١ِلاْ ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ 51ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ؽَٓ -  49

ِؾّل ٥ٍٝ ؽَٓ ٥بٝف/  ثٍّه إٌْبثٍخ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ؽَٓ -  50

 ٚاغٍك 1221/12/1 ززؼاف اٝبهاد ٌٚؾبَ ٔفـ ْٔبٛ ٥ٓ عبكاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ف١ٍفٗ/ ثٍّه إٌْبثٍخ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

أ١ٍٛٛ 61165 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2223/1/11  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  51

ِؾّل ِٖٞفٝ ِبعلٖ ثٍّه اٌؾّل اٍّبن ثغٛاه االٚي ١ٍزٝ ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ ٝٗ -  52

 ٚاغٍك 2211/5/11 فٝ افززؼ ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ/ ثٍّه ٥ٍٛاْ ثٕبؽ١ٗ  ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

121236ثولُ ِٚم١ل 2211/1/26َفٝ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ ٝٗ -  53

اؽّل ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ/ ٍِه - ٥ٍٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ربه٠ـ ٚفٟ 113216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط فإاك/  ٌٖبؽجٙب اٌّزىبٍِٗ اال٥ّبي ٌّمبٚالد اٌَوً -  54

٥جلاٌغٕٟ فٛىٞ ٥جلاٌىو٠ُ ١ّّبء/  ثٍّه اٌجزوٚي ثوط اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ياى ف١ًٍ ثلٚٞ ِؾّٛك -  55

٥جلاٌوؽ١ُ فزؾٟ ٥ٛاك/ ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽٕب ا١ٌٔ أٛه -  56

ؽٕب ا١ٌٔ أٛه/  ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ٠ًر٦ل رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ّٛلٝ وو٠ي هاِٝ -  57

عوعٌ ّٛلٝ وو٠ي ٍبِؼ/ ثٍّه ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ّٛلٟ ٔبك٠ٗ -  58

صبثذ ِؾوًٚ ٥بٝف/  ثٍّه ا٦١ٌّٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ موٝ ٔج١ً ِؾّل ِؾّٛك -  59

ِٕٖٛه اؽّل ٥ٍٝ ٥ّو/ ثٍّه ٥ضّبْ ِؾّٛك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ موٝ ٔج١ً ِؾّل ِؾّٛك -  60

 فٝ ٚاغٍك 2223/3/11 افززؼ ثٍلٜ ِقجي ْٔبٝٗ وٝ< ٕبٌؼ ثٍّه عبٔٛة ٔياٌٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

أ١ٍٛٛ 11212 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2212/6/32  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبِذ ؽٕب ؽٕب ٠ٛٔبْ -  61

ّبِذ ؽٕب ؽٕب ٠ٛٔبْ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ٥جلاٌؾبف٠ إِٗ -  62

اثٛى٠ل ِؾّل اثٛى٠ل ِؾّل/  ثٍّه اٌٍٟٛٞ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّبك ِؾّل ِٖٞفٝ -  63

اؽّل ١ٍ٥بْ ٠بٍو/ثٍّه اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل -  64

٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ِٖٞفٟ/  ٍّهث اٌجؾوٞ اٌلٌغبٚٞ ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٞ٥ٗ ٕبثو اؽّل -  65

٥جلاٌزٛاة فواط ا٠ّٓ ٥ّو/  ثٍّه ثٛه١٦ٍل ّبه٣ اٌْو٠ف ك٠وٚٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فوغٍٟ ى٠ُٕٙ وّبي -  66

ؽ١َٓ فوغٍٟ ى٠ُٕٙ/  ثٍّه اٌجؾو٠خ ا١ٞ٦ٌبد ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل عٍجٟ ؽٕب ٔبك٠ٗ -  67

غجو٠بي و١وٌٌ اٍىٕله ٔغبػ/  ثٍّه اٌزغبهح ِلهٍخ ّبه٣ ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 23614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ٕبثو ١ٍل ؽ١َٓ -  68

فوغٍٝ ٕبثو ١ٍل ؽ١َٓ - ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٥جلإٌبٕو عّبي ِؾّل -  69

ؽبِل ٥جلإٌبٕو عّبي/  ٍِه ا٦١ٌّٞٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِلثٌٟٛ ٥جلاٌىو٠ُ ٥الء -  70

عجبٌٟ ٥ّو ٥جلاٌؾف٠١ ٥ّو/  ثٍّه اٌّؾّٛك٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ وبًِ ؽ١َٓ اؽّل -  71

ؽ١َٓ وبًِ ؽ١َٓ ِؾّل/ثٍّه اٌغوث١خ - اثٕٛة ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ا١ِو ٍبِؼ ٍبئؼ -  72

ليِبْ ِوىٚق ٍب١ِخ/  ثٍّه فوط ىفبهٞ ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 112215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٝٗ ِؾّٛك ؽبىَ -  73

عبثو ا١ِٓ ٝٗ ِؾّٛك)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  )  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ّؾبرٗ ٠ٛ٥ٚٗ ِالوٗ -  74

٥جلاٌّالن ّؾبرٗ ٠ٛ٥ٚٗ ِالوٗ/ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ هاغت ِؾّل ٕبثو٠ٓ -  75

اؽّل ِؾّل ِؾّل فبٌل/ثٍّه ا٦ٌِّٛٝ ّبه٣ 46 اٌجٍل غوة ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 12221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ اؽّل ؽبِل صٕبء -  76

لبٍُ اؽّل ؽبِل صٕبء/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّل اؽّل ِٕٝ -  77

٥ضّبْ ِٖٞفٝ فزؾٝ ّولبٜٚ/ ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل هعت اٍالَ -  78

ِؾّل ١ٍل هعت/ثٍّه االٖٔبه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لب٠ل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  79

لب٠ل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ/ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌوٍٛي اؽّل ِٖٞفٝ -  80

ؽَٓ ٥جلاٌوٍٛي اؽّل/ ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥ٍٝ رىوٚهٜ ٥ٖبَ -  81

ّؾبرٗ ٥ٍٝ رىوٚهٜ اٌل٠ٓ ٥الء/  ثٍّه - خاٌزَّبؽ١ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔب٠ً ك٠بة ثلهاٜٚ ِؾّٛك -  82

ك٠بة ١ٍل عّبي ٢ِٙو/  ثٍّه - عؾلَ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 12146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥جلاهلل ِؾّٛك ٠بٍو -  83

 ١٘ضُ ، ِؾّٛك ا٦ٌّزُٖ اؽّل ، ٥جلاهلل ١ٍل ٔبك٠ٗ/  ثٍّه - ف١ًٖ اٌٍّه ّبه٣ 53 ثٕبؽ١ٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

 رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ِغٍمٗ ٥جٛاد فٝ اال٥ْبة ٚرٛى٤٠ رغبهٖ ْٔبٛ ٥ٓ  االهٙٝ اٌلٚه - ٥جلاهلل ِؾّٛك ١ٍّٚٗ ٥جلاهلل ِؾّٛك

٥لا ف١ّب  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلا٦ٌٛاٗ اؽّل -  84

عالي ٥جلاهلل ِٕٖٛه/ ثٍّه ِجبهن ِل٠ٕخ اٌّغٌٍ ّبه٣ 141 ٥ّبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 112411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽٕب ّف١ك ٔبكٜ -  85

عوعٌ ؽٕب ّف١ك ٔبكٜ)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 12146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥جلهلل ِؾّٛك ٠بٍو -  86

 - ٥جلاهلل ِؾّٛك ١ٍّٚٗ ٥جلاهلل ِؾّٛك ١٘ضُ ، ِؾّٛك ا٦ٌّزُٖ ،اؽّل ٥لاهلل ١ٍل ٔبك٠ٗ/  ثٍّه ف١ًٖ اٌٍّه ّبه٣ 53 ،:   اٌـزأ١ّو

االهٙٝ اٌلٚه   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 12146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥جلهلل ِؾّٛك ٠بٍو -  87

 ٚاٍز١واك ٚرٛه٠لاد ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٥ّو ٥جلاهلل ِؾّٛك - ثٍّه - اٌمو١ّٗ ف١ًٖ اٌٍّه ّبه٣ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 12146 هلُ رؾذ ٚل١ل 2221/12/4 فٝ افززؼ ثنٌه اٌّز٦ٍمٗ ٚاٌمواهاد ٌٍمٛا١ٔٓ ٝجمب ٚرٖل٠و  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  88

 ٚللاٌغٝ ثبٌمٞب٥ٝ ِؾّٛي اوََٛاه ْٔبٛ ٥ٓ ِٖٞفٝ ثوا١ُ٘ ِىوَ ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  89

 ث٤١ ِؾً الٍزغالي وو٠ُ لٞت ٥ضّبْ/ ثٍّه اٌّؾٞخ ١ِلاْ اٌغ١ِ ّبه٣ اٌْو٠ف ٥ٖبَ ثٕبؽ١خثوط ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل   2211 ٌَٕخ 1163 ثولُ اٚك٣ ِؾّٛي اوََٛاه  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  90

 ث٤١ ْٚٔبٝٗ اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔٛهاٌل٠ٓ/ ثٍّه اٌٖبثٛٔغٝ ثغٛاه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ ثٕبؽ١خ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل ِؾّٛي اوََٛاهاد  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 11155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  91

 ٚلل ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ِٖٞفٝ ِبعلح/ ثٍّه اٌؾّل اٍّبن ثغٛاه االٚي ١ٍزٝ ّبه٣ ثٕبؽ١خ فو٣ ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ وبًِ فٛىٜ اّوف -  92

١ٍٍّبْ ؽَبْ وبًِ فٛىٜ/ ثٍّه ٝٗ ٥يثخ  ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اْا٦ٌٕٛ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل ٥جلا١٢٦ٌُ ؽَٓ -  93

١٦ٍل ٥جلا١٢٦ٌُ ا١٦ٌَل ِؾّل/ ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ا٦ٌَل ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122126 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞباهلل أٞٛاْ فىزٛه ١ٍٙو -  94

٥جلاٌّالن ّٔو ٥يد ١ِٕب/ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل وّبي ٔٙبي -  95

اثٛا١ٕ١٦ٌٓ اؽّل ِؾّل وّبي/  ثٍّه - ٦َِٛك ٥جلاهلل ّبه٣ - ا١ٌٌٛل٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ِؾّٛك ٥ٕزو ١٦ٍل -  96

ٕل٠ك ِؾّٛك ٥ٕزو ّلاك/ ثٍّه ه٠فب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 22421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٛٗ ١ٍٍّبْ فبٌل -  97

اثٛا١٦ٌْٛ اثوا١ُ٘ ٘جٗ/  ثٍّه 2 اٌؾمٛل١ٓ ثوط اٌضبٔٝ ثبٌلٚه 126 ّمخ - اٌٙالٌٝ ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ وبًِ ِؾّل ٦ٍٝذ -  98

٥جلاٌوٍٛي ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌوٍٛي/  ثٍّه - ه٠بٗ ّبه٣ ِٓ فٚو َِغل ّبه٣ 1 ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥ٍٟ فبّٝٗ -  99

٥ٍٟ ِؾّل ٍِٟٛ ٦ٍٝذ/  ثٍّه اٌَبكاد ؽٟ اٌزٛؽ١ل ثوط 4 ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ٛاٝف -  100

ثٍٙٛي ِغبىٜ ٥يرٍٝ ِؾّل/  ثٍّه - اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٝٗ اؽّل رٛؽٗ -  101

اثوا١ُ٘ اؽّل فٍف ِؾّل/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 121142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ف١ٍفٗ ٥جلاٌؾبف٠ عّبي -  102

ف١ٍفخ ٥جلاٌجبٍٜ ٕبثو٠ٓ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥جلٖ ٥ّو ى٠ٓ -  103

٥جلٖ ٥ّو ى٠ٓ/  ثٍّه ث١ٙظ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلإٌجٝ ٥ٍٝ ؽبِل -  104

ِؾّل ٥جلإٌجٝ ٥ٍٝ/ ثٍّه-اٌغَو هاً- اٌٖؾواٜٚ اٌٞو٠ك ا٦ٌٛاِو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ؽَٓ ِؾّٛك فبّٝٗ -  105

عبثو ؽَٓ ٥ٍٝ عّبي/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ؽ١َٓ ٖٔو ؽ١َٓ -  106

ٔفبكٜ ٘بُّ ٘ٛاهٜ/  ثٍّه - ١ٌٛ٠ٛ 23ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 16222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثّٛٗ ثبّب ِىوَ ّٕٛكٖ -  107

٦َِبي صوٚد عبو١ٍٓ - ثٍّه هاغت ٠َوٜ ّبه٣ 3)  ثغ٦ٍٗ - اٌٍّه ٕٚبؽت  ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل -  108

ٕبٌؼ ِؾّل ِؾّل فبٌل/ثٍّه ثٛه١٦ٍل ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل ٍٙبَ -  109

٘و٠لٜ ؽ١َٓ صبثذ/هثٍّ اٌقٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ١ٍل ِؾّل ٥ّو -  110

اٍّب١٥ً ١ٍل ِؾّل/  ثٍّه - ِجبهن ا١ٌْـ ّبه٣ - ا٦١ٌّٞخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو ِؾّل ١ٍل اٌل٠ٓ عّبي -  111

 2211/5/2 فٝ افززؼ اٌّٛاّٝ ٚث٤١ ٌزوث١خ ؽ١٢وٖ ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّل ١ٍل ٔج١ً/  ثٍّه ٦ّواْ ثٕٝ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ -1-ة ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 112126 ٍغً هلُ رؾذ ٚل١ل  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو ِؾّل ١ٍل اٌل٠ٓ عّبي -  112

ِؾّٛك ١ٍل ٥ٍٝ/  ثٍّه - ا١ٌّضبق ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّلٞ ا٠ّٓ  ؽّلٞ -  113

ؽَٓ اؽّل ؽّلٞ ا٠ّٓ/  ثٍّه ِغل ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل فزؾٝ ٕفبء -  114

ؽ١َٓ ٥جلاٌٍّٞت ِؾّل ِؾّٛك/ ثٍّه ٥ٕبْ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٚو ؽَٓ ف١ٌّ ا٠ّٓ -  115

فٚو ؽَٓ ف١ٌّ/ثٍّه ا٦ٌّبثلح عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ١ّّبء -  116

صبثذ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌىو٠ُ ٥ٖبَ/  ثٍّه اٌْجبة ١ٖ٥و ثغٛاه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبف٦ٟ ِؾّل ٥جلاٌَالَ ِؾّل اكُ٘ -  117

ّ٘بَ ؽَب١ٔٓ ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه االى٘و عب٦ِخ ّبه٣ ّ٘بَ ثوط اٌؾى١ُ ١ٍٍّبْ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١٥بٛ ِؾّل ٕفبء -  118

اثٕٛة ّجبة ِووي/ثٍّه ا٦ٌْج١خ اٌَبؽخ ّبه٣ اثٕٛة ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥جلاهلل اؽّل ِؾّل -  119

٥جلاهلل اؽّل اٍبِٗ/  ثٍّه لجٍٟ اٌّْب٦٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِٖٞفٟ -  120

ٚافوْٚ ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌّغ١ل ٥جلاٌّٛعٛك/  ثٍّه ا٦ٌغّٟ ّبه٣ ِٓ اٌجبّب ؽبهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو ِؾّل ١ٍل اٌل٠ٓ عّبي -  121

م٘ج١خ ِٖٛغبد ث٤١)  ْٔبٛ  ٥ٓ ٚمٌه ِؾّٛك ١ٍل ٥ٍٝ/  ٍِه - ا١ٌّضبق ّبه٣ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ِؾّل ِٖٞفٝ -  122

٥جلإٌٍّٞت عّبي ِٖٞفٝ/ثٍّه ا٦ٌّٖوح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ٘و٠لٜ ٥جلا٤١ٌَّ ٥ٖبَ -  123

صبثذ ٘و٠لٜ ٥جلا٤١ٌَّ/ثٍّه اٌقٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل عالي عّبي ٥ياَ -  124

ِبىْ اهلل فًٚ ٥جلاٌجل٤٠/  ثٍّه ٥جلاٌغٛاك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ثله ِؾّل -  125

1) هلُ ؽً ٥جلاٌواىق ٥ٍٟ ِؾّٛك/  ثٍّه اٌضبٌش ا٦ٌبئٍٟ االٍىبْ( 5) ثبٌم٦ٞخ االٚي اٌؾٟ اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ أٛه ١ٍل ِؾّل -  126

ِؾّل صبثذ ِؾّل/  ثٍّه - غياٌٝ ٥ضّبْ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ أٛه ١ٍل ِؾّل -  127

 فٝ افززؼ ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ْٔبٛ ٥ٓ ؽ١َٓ صبثذ ِؾّل/  ثٍّه - غياٌٝ ٥ضّبْ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 126521 هلُ رؾذ ٚل١ل 2211/4/23 فٝ ٚاغٍك 2216/12/25   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌبٕو -  128

ّٚ٘بْ ٥جلاٌىو٠ُ ِؾّٛك/  ثٍّه - فياهٖ ٥وة - فياهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٦َِل ا٦ٌوثٝ ِؾّل -  129

ِؾّل ٥ٍٝ ٦َِل ا٦ٌوثٝ ِؾّل/  ثٍّه - ٍوؽبْ عوف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّلٖ ؽ١َٕٓ ؽّلاْ ى٠ٕت -  130

عالي ِؾّل ٥الء/ثٍّه ٥جلاٌؾبف٠ ا١ٌْـ ّبه٣ اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥ضّبْ ِؾّل عالي -  131

١ٍل ٥ضّبْ ِؾّل ٥جلاٌؾى١ُ/ ثٍّه - االفٚو ٥ّو ٔيٌٗ - ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بُٕ ِؾفٟٛ عّبي ِؾّل -  132

1 هلُ ِؾً - ِؾّل ٥بُٕ ِؾفٟٛ عّبي/  ثٍّه - ه٠بٗ ّبه٣ ِٓ اٌٖؾٝ اٌزب١ِٓ ّبه٣ 12 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ غٍّٝ ؽ١َٓ ٕفبء -  133

ؽَٓ ٍبٌُ ٥ٍٝ ِؾّل/  ثٍّه - ١ِٞو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ٥بِو وبًِ عبكاٌىو٠ُ -  134

ِؾّل٠ٓ ٥بِو وبًِ/  ثٍّه - اٌْول١خ ا٦ٌّبثلح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌجبلٝ ٥جلاهلل اؽّل ِؾّل -  135

٥جلاهلل اؽّل ِؾّل ِٖٞفٝ/  ثٍّه - االٍالَ وٛك٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّبه اؽّل ٥ٍٝ ّبك٠ٗ -  136

ٍبٌُ ع٦ّٗ ِؾّل/  ثٍّه - اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ؽ١َٓ ٥ٖبَ -  137

اؽّل ؽَٓ ؽ١َٓ/  ثٍّه - اٌْول١خ ا٦ٌّبكح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 111631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ٥ٍٝ ِؾّل ٘بٔٝ -  138

١ٞ٥فٝ ٥ٍٝ ٥جلا٤١ٌَّ ٥ّو ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لاٌوؽ٥ّٓج اؽّل عّبي ووَ -  139

٥جلاٌؾى١ُ اؽّل ِقزبه/  ثٍّه - االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٙٝ ٥جلا٦ٌّزّل ٥ٕزو اٌل٠ٓ ا٠ٙبة -  140

ِٕٙٝ ٥جلا٦ٌّزّل ٥ٕزو/ثٍّه ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  141

ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل/  ثٍّه - اٌف١ّب ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌبي عبثو ٥جلا٦ٌبي -  142

٥جلا٦ٌبي عبثو ٥ىبّخ/ثٍّه اٌٞٛاث١خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ١ِقبئ١ً ِقزبه ٔبكٜ -  143

١ِقبئ١ً ِقزبه ٔبكٜ/ثٍّه -ثؾوٜ ثٛ٘بَ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌقبٌك ِؾّل ٥بِو ٕفبء -  144

١٥َٟ فو٠ل ىوٝ ِٖٞفٝ/ ثٍّه اٌغٕبكٌٗ ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌقبٌك ِؾّل ٥بِو ٕفبء -  145

 1221/1/11 فٝ افززؼ ا٥الف ث٤١ ِؾً ْٚٔبٝٗ فو٠ل ىوٝ ِٖٞفٝ/ثٍّه اٌغٕبكٌٗ ك٠و ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

61452ثولُ ِٚم١ل2224/6/22فٝ ٚاغٍك  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 12216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ٘بُّ ىا٠ل ووَ -  146

٥جلاٌؾبف٠ ِؾّٛك ِٖٞفٝ/  ثٍّه - اال٘واَ ثوط - هاغت ٠َوٜ اِزلاك ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِزٌٛٝ ف١ٌّ ٥جلاٌوؽّٓ -  147

٥ٍٝ ِزٌٛٝ ف١ٌّ ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه - اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ 1 ّبه٣ 22 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ ّؾبرٗ -  148

ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍف ١ٍل ِؾّل -  149

ِؾّل فٍف ٥جلاٌواٙٝ/ ثٍّه لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف ؽَٓ -  150

ِؾّل ؽَب١ٔٓ ٥جلا١٢٦ٌُ ١٦ّٔٗ/ثٍّه ا٦ٌله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 12216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ٘بُّ ىا٠ل ووَ -  151

 ِؾً ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّٛك ِٖٞفٝ/  ثٍّه - اال٘واَ ثوط هاغت ٠َوٜ اِزلاك ّبه٣ ثٕبؽ١خ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١   

 ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 12216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ٘بُّ ىا٠ل ووَ/  ٌٖبؽجٗ اٌّزقٖٔ -  152

 ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّٛك ِٖٞفٝ/  ثٍّه - اال٘واَ ثوط هاغت ٠َوٜ اِزلاك ّبه٣ ثٕبؽ١خ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١ ِؾً ْٔبٛ ٥ٓ   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بىه ف١و ٥ب٠ل ١ِٕب -  153

 ٥ٛٗ ِؾّل ٥جلاٌّغ١ل اؽّل/ثٍّه 2 ِؾً رغبهٜ ٍىٕٝ 21 ثبٌم٦ٞخ صبٌش ٥بئٍٝ اٍىبْ االٚي اٌؾٝ اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو

 اهلل

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122112 ربه٠ـ ٚفٟ 113161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل ؽج١ت وٕبث هِٚبٔٝ -  154

عبكا١ٌَل ؽج١ت ٕبثو هِٚبٔٝ/  ثٍّه - ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل اٌَواط -  155

فوط ِؾّل ؽَٓ ٥ٍٝ/  ثٍّه - اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٔٝ -  156

غجو٠بي ٍِٛٝ ١ٍٍُ/  ثٍّه - ثٛه١٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل عّبي ٘جٗ -  157

اؽّل ٕالػ اؽّل/  ثٍّه اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ لٞت ٥جلا٦ٌُّٕ ٕبثو -  158

ؽبف٠ ٥ضّبْ هعت/  ثٍّه - اٌجبهٚكٜ ؽبهٖ  اٌى٠ٌٛ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّٛلٝ ؽَٕٝ  اٌل٠ٓ ٥الء -  159

ؽَٓ فوط ٥جلاٌؾ١ّل ر١زً/  ثٍّه  ٠ؾ١ٝ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 126315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٍل اٍّبء -  160

 ٚرجو٠ل رى١١ف اعٙيٖ ١ٕٚبٔٗ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥الء/ ثٍّه ٥ل٠بد ثٕٝ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

126315ثولُ ِٚم١ل 2216/2/22َ فٝ افززؼ اٌىٙوثبئ١ٗ االعٙيٖ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 126315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ٥ُ١جل ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٍل اٍّبء -  161

ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥الء/ ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ١ّّبء -  162

صبثذ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌىو٠ُ ٥ٖبَ/ثٍّه إٌبؽ١خ كا٠و ّبه٣ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل اٍّبء -  163

اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه اٌيها١٥ٗ االكاهٖ ّبه٣ اٌم١ٕٛٗ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ٠ٕٟ ه١ٌَِ ٍبِٟ -  164

١ِقبئ١ً ٦َِل هٚٚفٗ/  ٚهصخ/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ِٓ اٌؾىّلاه ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ١ٌٚل -  165

ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ٍٝ/  ٍِه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾف٠١ ١ٍل ٥جلاٌؾف٠١ -  166

٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل اّوف/  ثٍّه -ثالي ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٕالػ ٍٙبَ -  167

ِؾّل ؽَٓ ٥ٛاٝف/ثٍّه ه٠فب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ فٟٚ 126315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٍل اٍّبء -  168

 رٛى٤٠ ِىزت ْٚٔبٝٗ ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥الء/ ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيٖ اٌزى١١ف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَٞٛهًٚ ىوو٠ب ٍِٛٝ ٘بٔٝ -  169

٥جلاٌؾ١ٍُ عبك ىوٝ/  ثٍّه -ا٠ٌَٛمٗ ّبه٣ ِٓ اٌّزفو٣ ا١ًٕ ؽبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 124441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّبه اٍّب١٥ً ٥ٛاك ِؾّل ا٠ٙبة -  170

 ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلا٦ٌي٠ي ٕالػ ِؾّل/  ثٍّه 3 هلُ ِؾً ا١ٌٌٛل٠ٗ اٌؾمٛف١ٓ رم١َُ 13 ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕبء ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ ٚرغ١ًّ ٦ّٚو لٔ ٕبٌْٛ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 112221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عالي ٥جلاٌوؽّٓ -  171

ر٠ٖٛو االد ِقيْ ْٔبٛ ٥ٓ ؽَب١ٔٓ هاٙٝ وّبي ثٍّه ا٠ٛة عٕب٠ٓ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ّبك٠ٗ -  172

ؽغبىٜ ٦ٍل هِٚبْ/  ثٍّه - هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥ٍٝ ٔبكٜ ٥ٍٝ -  173

٥جلاٌؾ١ٍُ ١ٍل ٥ٍٝ هِٚبْ/ثٍّه هاف٤ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ؽ١َٓ ؽَٓ فبٌل -  174

فواط ؽ١َٓ ؽَٓ ٔبٕو/  ثٍّه - ٘الي ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 112221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عالي ٥جلاٌوؽّٓ -  175

ِؾّل ؽَب١ٔٓ هاٙٝ وّبي/  ثٍّه - ا٠ٛة عٕب٠ٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 112221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عالي ٥جلاٌوؽّٓ -  176

 فٝ افززؼ ر٠ٖٛو االد رٛه٠ل ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل هاٙٝ وّبي/  ثٍّه ا٠ٛة عٕب٠ٓ ّبه٣ ثٕبؽ١خ  ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ا١ٍٛٛ 112221 هلُ رؾذ ٚل١ل 2211/5/14   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122113 ربه٠ـ ٚفٟ 113115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ ِؾّل -  177

٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ِلثٌٛٝ ِٕٝ/  ثٍّه فو٠ؾٗ ٥يثٗ  اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ى٠بْ ؽَبَ -  178

ِؾّٛك ِؾّل ى٠بْ ىٔبرٟ/  ثٍّه اٌٛهك ٥يثخ  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ اؽّل -  179

٥جلا٦ٌي٠ي اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ/ ثٍّه اثٛثىو اؽّل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ثلهٞ ٕفبء -  180

ٍبٌُ ع٦ّٗ ٔبٕو اؽّل/  ثٍّه اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق ٥جلاٌواىق اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل -  181

هٍالْ ؽَٓ ع١ٍّخ/  ثٍّه ا١ٌّٕٙخ اٌّلهٍخ فٍف ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عالي ١ٍل عالي -  182

٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل عالي ١ٍل/  ثٍّه ٥جلاٌالٖ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ًٛالالك٠ ِٕٙٝ صبثذ ٕبثو -  183

الالك٠ًٛ ِٕٙٝ صبثذ ّىوٜ/ ثٍّه اٌٍّه ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اؽّل ٥الء -  184

ِؾّل اؽّل اؽّل/ ثٍّه اٌزغبهح ِلهٍخ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌؾف٠١ ١ٍل ٝبهق -  185

١ٍل ٥جلاٌؾف٠١ ووَ/  ثٍّه اٌغوث١خ ا٦ٌّبثلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ِؾّل ١ٍّؼ ِٖٞفٟ -  186

اثٛى٠ل ِؾّل ِؾّٛك/  ثٍّه ثٛق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٟ اؽّل ؽّلاْ ٍبِٟ -  187

اؽّل ؽّلاْ وبًِ/  ثٍّه ربٍب ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجً اثٛ ١ٍٍّبْ اثٛى٠ل فٚو -  188

اثٛعجً ١ٍٍّبْ اثٛى٠ل/  ثٍّه - اٌْول١ٗ ا٦ٌّبثلح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 11322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌبي ثبٟ٘ ٕبثو -  189

٥جلاٌٍّٞت ٥جلا٦ٌبي ؽَٓ/  ثٍّه ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٠ٍٛف فزؾٟ ٚهكٖ -  190

ِؾّل ٠ٍٛف عبك ١ٍل/  ثٍّه االٝبٌٚخ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلٖ اؽّل -  191

٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلٖ/  ثٍّه اٌقٛاٌل ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 112646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  192

اؽّل ِؾّل ِؾّٛك - ثٍّه - ٍج٤ ٔغ٤)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  )  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 112646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  193

ثق١ذ ٠ٍٛفٝ ٥ٛاٝف/  ٚثٍّه 141هلُ ِؾ125ً ٥ّبهٖ ِجبهن ِل٠ٕخ)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 13535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  194

 ْٔبٛ ٥ٓ ا١ٍٛٛ اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ٍِه اٌيها٥ٗ ِلهٍٗ ٍٛه فٍفو اٌغب٦ِٗ ّبه٣ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

وْوٜ ث٤١   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ِؾّٛك ٕالػ -  195

هّٛاْ ِؾّل ٖٔبه ِٕٖٛه/  ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّٛك ك٠بة ٦ٍبك -  196

لٕبٚٞ ١ٍل ٕجوٖ ِؾَٓ/  ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌَٛك ١٘جٗ ٥جلإٌجٝ هٙب -  197

١٘جٗ ٥جلإٌجٝ ٘جبد/   ثٍّه - ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ٥جلاٌغٛاك ىوو٠ب ِؾّٛك -  198

١ٞ٥ٗ ٥جلاٌغٛاك ىوو٠ب/ ثٍّه االٍالَ وٛك٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ؽٕب ١٥َٟ ٥بِو -  199

ٚ٘جٗ ٕالػ ٔج١ٍٗ/  ثٍّه هٚفبئ١ً ٥يثخ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌبي ثب٘ٝ ٕبثو -  200

٥جلاٌٍّٞت ٥جلا٦ٌبي ؽَٓ/ ثٍّه ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 13535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  201

 ْٔبٛ ٥ٓ ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ ِغٌٍ ٍِه اٌيها٥ٗ ِلهٍخ ٍٛه فٍف اٌغب٦ِٗ ّبه٣ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

وْوٜ ث٤١  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 13535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  202

ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ ِغٌٍ/  ثٍّه - اٌيها٥ٗ ِلهٍخ ٍٛه فٍف اٌغب٦ِٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 13535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  203

 ِٚم١ل 2222/11/1 فٝ افززؼ ثمبٌٗ ْٔبٛ ٥ٓ  ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه اٌج١َوٜ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ا١ٍٛٛ 13535 هلُ رؾذ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 13535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  204

 فٝ افززؼ ؽَب١ٔٓ رٙبِٝ ِؾّٛك اٌغ١ًّ/  ثٍّه - فو٠بي ّووٗ - اٌقٍفبء اِزلاك ّبه٣   21ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

13535 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2214/4/1  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 13535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  205

 ١ٖ٥و ْٔبٛ ٥ٓ ثمٞو رِٛبً ٥ٛٔٝ ِبه٠بْ/  ثٍّه - اٌجزوٚي رم١َُ - إٌٖو ّبه51٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

2214/4/1 فٝ افززؼ لٖت  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 13535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  206

 ْٔبٛ ٥ٓ ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ ِغٌٍ ٍِه اٌيها٥ٗ ِلهٍخ ٍٛه فٍف اٌغب٦ِٗ ّبه٣ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

وْوٜ ث٤١  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِْوف ؽ١َٓ ٦ٍل -  207

٥ٕبْ ٥جلاٌوٍٛي هعت/ ثٍّه اٌو٠ٚغبد ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل فٛىٜ ِؾّل -  208

ؽبِل ٥ٍٝ عّبي/  ثٍّه - اٌٞفً ه٥ب٠ٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122114 ربه٠ـ ٚفٟ 113215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ثمٞو ٥لٌٟ ْٔأد -  209

ثمٞو ٥لٌٟ ١ٍّو/  ثٍّه اٌل٠ٕٟ ا٦ٌّٙل فٍف اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ىوو٠ب -  210

٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ؽَٓ/ ثٍّه ّٞت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بِو ِؾّل اؽّل ِٕٟ -  211

٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلٖ ِغلٞ/  ثٍّه ا١ًٌٕ ٝواك ؽبهح اٌغيي ٤ِٕٖ فٍف ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ -  212

٥ٍٝ ؽٍّٝ غياٌٝ/ثٍّه اٌٙالٌٝ ّبه٣ 34 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ كٍٛلٝ ٍٞٛؽٝ ٥جلاٌّمَٜ -  213

ؽ١َٓ لبٍُ ِؾّل/  ثٍّه - ا٦ٌزبِٕخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وو٠ُ رٟٛٔ وّبي اِبي -  214

٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ٥جلا١٦ٌُٕ/  ثٍّه ثٛق ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ربه٠ـ ٚفٟ 113224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاٌل٘ب ثٛال٠خ اٌمبٕو اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ٥بٝف ٍٍّٝ -  215

٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ٥بٝف/  ثٍّه - ا٦١ٌّٞخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ع١ًّ هؽبة -  216

٥جلاٌّبٌه ٥جلاٌّغ١ش اثٛاٌّىبهَ ِؾّل/  ثٍّه ٠ؾٟ ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ١ٍٛ٠ف فزؾٟ ّوثبد -  217

فبٌل ٥ّو ١ٍل/  ثٍّه االٝبٌٚخ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبك ؽَٓ اؽّل -  218

اثٛى٠ل ِؾّل عبك ؽَٓ/ ثٍّه ا٦ٌجٛه ّبه21٣ اٌَبكاد ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌغ١ًٍ ٥ضّبْ ؽَٓ -  219

٥ضّبْ لِؾّ ِؾّل اثوا١ُ٘/ ثٍّه كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ثله٠ٗ -  220

٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ ؽّل٠خ/  ثٍّه صبٌش ٥بئٍٟ اٍىبْ رغبهٞ ٍىٕٟ( 5) اٌم٦ٞٗ اٌغل٠لٖ ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113236    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل -  221

ِؾّل فوؽبْ ٥ٍٝ ِؾّل/ثٍّه -١ِٞو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل هف١ك اؽّل -  222

٥جلاٌؾ١ّل اؽّل هف١ك/  ثٍّه ٠غٟ ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل وبًِ ١٦ٍل ٥جلا٦ٌُّٕ -  223

ِؾّل ٥ٍٟ ِب٘و ٔبك٠خ/  ثٍّه اٌغٕب٠ٓ ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اؽّل ٕالػ ٚهكٖ -  224

اثٛا٦ٌال ؽَٓ ِؾّل/  ثٍّه - اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 121433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْو٠ف ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  225

 ٥ٓ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه اٌٙالٌٝ ّبه٣ 2 اٌؾمٛل١ٓ ثوط ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

االٔزؤذ ٝو٠ك ٥ٓ االٌٝ اٌؾبٍت ِٖٕفبد ٥وٗ ْٔبٛ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 121433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْو٠ف ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  226

٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه اٌٙالٌٝ ّبه٣ 2  ؾمٛل١ٓاٌ ثوط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 121433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْو٠ف ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  227

 ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ اثَقوْٚ ؽٕب هأٝ/  ثٍّه - ٍبثمب اٌٙالٌٝ ٕالػ ّبه٣  45 ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

121433 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2211/1/11 فٝ افززؼ ِزىبٍِخ ا٥ّبي  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٕٟ ٥جلٖ ٥جلاٌغٕٟ ؽ١ٍّٗ -  228

٥جلاٌغٕٟ ٥جلٖ ع٦ّٗ/  ثٍّه كِٕٙٛه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌف١ًٚ ٥جلاٌوؽ١ُ ٘بٔٝ -  229

٥جلاٌف١ًٚ ٥جلاٌوؽ١ُ ٕجبػ/ ثٍّه اٌغو٠ت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل ٠بٍو -  230

٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه  ١ِو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل ٠بٍو -  231

 2212/1/21 فٝ افزؼ ِؾّٛي اوََٛاه ث٤١/ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل/ ثٍّه ١ِو ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

أ١ٍٛٛ 22232 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2216/12/22 فٝ ٚاغٍك  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽٍّٝ ؽّلٜ ِؾّل -  232

ؽَٓ إٌبٕو٥جل ٚع١ٗ/  ثٍّه - إٌّبٍجبد كاه اِبَ االى٘و عب٦ِخ ّبه٣ 22 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ صبثذ ٥ٞباٌىو٠ُ ٥جلإٌبٕو -  233

٥جلاٌؾبف٠ صبثذ ٥ٞباٌىو٠ُ/  ثٍّه اٌغوث١خ ا٦ٌّبثلٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122115 ربه٠ـ ٚفٟ 113216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ٥ٍٝ اؽّل -  234

٥ٍٝ ١ٍل ١ٞ٥ٗ ٥بٝف/  ثٍّه - اٌّؾبف٢خ ِٓ ِزفو٣ إٌّٙل١ٍٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ١ٍل ٥جلاٌؾ١ّل ٥يٖ -  235

٥جلاهلل ٥ٍٝ اؽّل ٥يٖ/ ثٍّه( االِو٠ىبْ رم١َُ)  ٍوٜ ٔغ١ت ِؾّل ّبه٣ إٌّٙلً ٥ّبهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع٦ّٗ اؽّل ٥لٌٟ اؽّل -  236

٥ّبه ع٦ّٗ اؽّل ٥لٌٟ/  ثٍّه ا٦ٌزبِٕخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٦ّجبْ فوػ اؽّل -  237

هىق ٦ّجبْ فوػ ٥ّبك/  ثٍّه ثٛه١٦ٍل ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113255    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّج١ت ؽ١ٍُ ١٦ُٔ ٥بٝف -  238

ّج١ت ؽ١ٍُ ١٦ُٔ ٥ٟٛٔ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   ١ّواٌـزأ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فواط فٛى٠خ -  239

٥ٍٝ ٠ٌٛٔ اؽّل ٥ٞب/ ثٍّه_ ا٦ٌيثخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽَب١ٔٓ ١ٍل وؾ١ً -  240

ِؾّل ١ٍٍُ ِؾَٓ ٥جلاٌوؽّٓ/  ثٍّه عّو٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ثق١ذ فً هّبك -  241

ؽٕب ثق١ذ فً هّبك/ ثٍّه - ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّف١ك اّوف ٝب٘و -  242

ِؾّل ّف١ك اّوف/  ثٍّه اٌٖؾبثخ ّبه٣ ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوؽبْ ٥ٍٟ ِؾّل -  243

٥ٍٟ ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل/  ثٍّه ١ِٞو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113254    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِه ١ٍٕت ثٌٌٛ ٥بِو -  244

ؽى١ُ ١ٍٍُ اٌٙبَ/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك ٥ٍٟ ١ٌّبء -  245

22 ّمخ ؽَٓ ٥ٍٟ ِغلٞ ِؾّل/ اٚالك/  ثٍّه اٌمجٍٟ اٌز١ٍّه ِجبهن ِل٠ٕخ 23 هلُ ٥ّبهح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ اٍؾك وبًِ ١ٍٙو -  246

ثْبٞ ٍلهٖ ٠ٍٛف ِؾَٓ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ فٛىٞ ٥جلاٌوؽّٓ -  247

ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ فٛىٞ/  ثٍّه ٘الي ٥يثخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113251    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِه ١ٍٕت ثٌٌٛ ؽبهً -  248

ٕللٝ ٦ُِٕ ؽٕبْ/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122116 ربه٠ـ ٚفٟ 113246    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  249

عبكاٌوة ٥جلا٤١ٌَّ ١ٍٕٗ/  ثٍّه - لجٍٝ إٌّلهح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽبِل ٥بٝف ه١ٔب -  250

ؽّلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ِب٘و/  ثٍّه - ٚاٌل٠و ١ِو ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ١٘ٚت ٥ٛٗ ٍف١ٓ -  251

١ٍؾٗ هارت ِالوٗ عوعٌ/ثٍّه ٌٍز٠ٖٛو وو٠ُ ٍزل٠ٛ ثغٛاه اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلٖ ّبه٣ اٌؾّبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 11152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٍّٛؼ ِي٠ْٛ ِىوَ وو٠ُ -  252

 ْٔبٛ ٥ٓ ِي٠ْٛ ِىوَ ١ِٚالك هاغت ِف١ل ٥ٕزو/  ٍِه فو٠بي ّووخ - ا٦ٌبكٌٝ ّبه٣ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ  ،:   اٌـزأ١ّو

٢ِٕٚفبد رغ١ًّ َِزؾٚواد ث٤١   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٌُٚ ِىبهَ اثوا١ُ٘ -  253

اثوا١ُ٘ ١ٌُٚ ِىبهَ اثوا١ُ٘/ثٍّه رٕبغخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٝ ١ٖٔف فٛىٜ ٥ٍٝ -  254

ؽ١َٓ ِٖٞفٝ ِؾّل ١٥ل/  ثٍّه اٌْٙبث١ٗ  ِؾّل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113245    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٕبثو ؽَٓ -  255

ِؾّل ِؾّٛك ٕبثو ؽ١َٓ/  ثٍّه - اٌجؾو٠خ ٥لٜ ثٕٝ  - ٥ل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ٦ٕٛاْاٌ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٛاك ٕبثو ِؾّٛك -  256

اٌواث٤ اٌلٚه ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل/  ثٍّه - ا١ٌَٛفٝ ّووٗ - ّٕٛكٖ ؽبهٖ 15 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 122312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ١ٞ٥ٗ رمبٜٚ ٍِىٗ -  257

ؽٕب ١ٞ٥ٗ رمبٜٚ ٍِىٗ/  ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 121262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٛلب اهلل عبة ١ِقبئ١ً ع١ًّ -  258

٠ٍٛف ٦٠مٛة ؽٕٗ)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥ضّبْ اؽّل ١ٍل ١ّّبء -  259

فزؾٝ ؽَٓ اؽّل/  ثٍّه -ِغل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٍجك  ، فوك ربعو ،(  ٌٛلب اهلل عبة ١ِقبئ١ً ع١ًّ ٌٖبؽجٙب ا١ٌَبهاد ٌزغبهح اٌزَب١ً٘ ٦ِوٗ)  ثغ٦ٍٗ اٌزغبٜ االٍُ ٦٠لي -  260

 ٦٠مٛة ؽٕٗ)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 121262    ثولُ ل١لٖ

 ( ٠ٍٛف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غجبْ ٔبْ رمٜٛ هِٚبٔٝ -  261

٥جلاٌٖبٌؾ١ٓ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلإٌبٕو/  ٍِه - ا٦ٌٛٔٗ عي٠وٖ - ا٦ٌٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113265    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥جلاٌّالن ّؾبرٗ ِوىق -  262

عوعٌ ٌٞفٝ ٍبِؼ/  ثٍّه ِىبهَ ٥ٍٝ ِؾّل ِٓ اٌّزفو٣ اِْٛ ٥ٕـ رٛد ّبه٣ 25 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 66115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽي٠ٓ ٥ّو اؽّل ؽَٓ -  263

ؽي٠ٓ ٥ّو اؽّل ٥ّو/  ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  264

١٦ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ف١ٌّ ِؾّل/  ثٍّه اٌلوزٛه ٦ِوٗ اِبَ ا٦ٌِّٟٛ ١ٍزٟ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّٛك ِقزبه ٥ٖبَ -  265

اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاٌؾف٠١/  ثٍّه  ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل ٥جلإٌبٕو -  266

ِؾّل ١ٍل ؽّيٖ فٚو/ ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٥يد ٥الء ا١ِٓ -  267

فوط ا١ِٓ ٥يد/  ثٍّه - ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٌٕ ١٥بك هّبك ّو٠ف -  268

عوعٌ ؽٌٕ ١٥بك هّبك/ثٍّه -ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّو ِؾّل -  269

ؽَب١ٔٓ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّو/  ٍِه - ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٦ّجبْ ٥جلاٌواىق ِؾّٛك -  270

هىق ٦ّجبْ ٕبثو/ثٍّه اٌمّٔ ّبه٣ 1  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل هعت -  271

عبك ٥جلا٦ٌي٠ي ١ٍل/  ثٍّه - اٌٙالٌٝ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ - فٚو عب٤ِ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽيل١بْ اٍؾك ٥جلا٦ٌّجٛك ّف١مٗ -  272

عجواْ اثوا١ُ٘ ؽٍّٝ ع١ًّ/  ٍِه   ا٦ٌبَ اٌَّزْفٝ فٍف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ١٘ٚت ؽٕب ِبعل -  273

٦ٍل ١٘ٚت ؽٕب ٥ّبك/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥ٛٗ ٥ٍٝ ٦ٍبك -  274

٥جلا١ٌٍٞف ٘و٠لٜ ِؾّل ٕالػ/  ثٍّه  اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ١٥ل ثلهٜ -  275

ؽ١َٓ ِٖٞفٟ ِؾّل ١٥ل/  ثٍّه اٌْٙبث١خ ِؾّل ثٕٟ ِؾّل٠بد ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ١ٍل عّبي -  276

1 هلُ ِؾً ِؾّل ِؾّٛك ِٖٞفٝ/ثٍّه ٔبٕو ّجبة ِووي ٍٛه ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 112131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌَالَ ٥جلا٦ٌبي عّبي -  277

اٌّْو٥ٚبد ٚاكاهٖ ٌٍزله٠ت وو٠جزْٛ ّووٗ/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣) ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113266    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚٙوًٚ ىوٝ ٥ّبهٖ ثبكٜ -  278

وبًِ ِوىق ٔج١ً/  ثٍّه فبهفخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 11152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٍّٛؼ ِي٠ْٛ ِىوَ وو٠ُ -  279

 افززؼ ١ٍبهاد ربع١و ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ١٥َٝ ٥يد ِؾّل/  ثٍّه - ا١ٌب١ٍّٓ ثجوط اٌغّٙٛه٠خ ّب٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   ـزأ١ّواٌ

ا١ٍٛٛ 11152 هلُ رؾذ ٚل١ل 2221/1/21  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 11152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٍّٛؼ ِي٠ْٛ ِىوَ وو٠ُ -  280

ِي٠ْٛ ِىوَ ١ِٚالك هاغت ِف١ل ٥ٕزو/  ثٍّه - فو٠بي ّووٗ ا٦ٌبكٌٝ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113244    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٔبّل ٚ٘جٗ فبكٜ -  281

و١وٌٌ ىافو ١ٌٍٝ/  ثٍّه - ٕٕجٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 111224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو كهك٠و ٥جلاٌؾ١ٍُ ِٕٝ -  282

 فٝ افززؼ ٚرى١١ف فالرو ٌج٤ ْٔبٝٗ ٥جلا٦ٌبي اؽّل ِٖٞفٝ ِؾّل  ثٍّه ا٦ٌْج١خ اٌَبؽخ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ-1-ة ،:   اٌـزأ١ّو

111224 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2211/2/12  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 111224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو كهك٠و ٥جلاٌؾ١ٍُ ِٕٝ -  283

فوغٍٝ هاّل ِٚبْ عّبي/  ثٍّه - اثٕٛة ٍٛاٌُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِلٔٝ ٥جلا٦ٌي٠ي اثٛثىو -  284

٥جلا٦ٌي٠ي فبهٚق/ثٍّه اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 111224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو كهك٠و ٥جلاٌؾ١ٍُ ِٕٝ -  285

ِٛاّٝ حؽ١٢و ْٔبٛ ٥ٓ فوغٍٝ هاّل هِٚبْ عّبي/  ثٍّه اٌَٛاٌُ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه ٥جلاٌؾ١ٍُ -  286

ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه ١٘ضُ/  ثٍّه  اٌو٠ٚغ١بد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122111 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوعبْ ثمٞو ١ٍلُ٘ ّبك٠ٗ -  287

عوعٌ ١ِٕب ١ٌٔٚ ل١ٖو/ ثٍّه اٌؾّبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ ِؾّل -  288

اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ - ثٍّه ا٦ٌٖبهٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ ِؾّل -  289

 2211/11/21 فٝ افززؼ ٍٚبفٕٗ ثبهكٖ ِْوٚثبد ْٔبٝٗ اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ  ثٍّه ا٦ٌٖبهح ثٕبؽ١ٗ  ِؾً ٌٗ -1-ة ،:   اٌـزأ١ّو

112622 هلُ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرخ ١٦ٍل ّؾبرخ هٙب -  290

١٦ٍل ّؾبرخ ا٠ّٓ/ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٙبكٜ ١ٍل ِٖٞفٝ اؽّل -  291

ؽٕفٝ ٥جبً ف١ٍفٗ اؽّل - ثٍّه - اٌزغبهٖ ِلهٍخ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛٔٝ ٥ٍٝ ٕالػ ٥ٍٝ -  292

اؽّل ِؾّل ٕالػ هاِٝ/  ثٍّه - اٌغل٠ل ا٦ٌّلٖ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ِؾّل -  293

٥جلاٌَالَ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي/  ثٍّه - اٌَالَ ٥يثخ  اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ّٕٛئ١ً ١ٍّو ثوٍٍٟٚ -  294

ؽٕب ّٕٛئ١ً هف٦ذ/ثٍّه ثٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥لٌٝ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  295

٥جلاٌوؽّٓ ٥لٌٝ اثوا١ُ٘ ِوٚاْ/  ٍِه - اٌّلاهً ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٕٝ ٥بكي ا٠ّٓ -  296

ِؾّل فٛىٜ ِؾّل/  ثٍّه - اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل عّبي ِؾّل -  297

ؽَٓ ١ٍٍّبْ ؽَٓ/ ثٍّه 26ٛ١ٌٛ٠ ّبه٣ ِٓ اٌؾّبَ ١ٙو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌٛه ٥جلاٌّالن ف١ٕبه ١ِٕب -  298

ؽٕب غجو٠بي فو٠ل ٕجبػ/  ثٍّه فو٠ل ِؾّل ّبه٣ اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 11315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ -  299

ِؾّٛك ٥ٍٝ اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ/  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ـربه٠ ٚفٟ 113215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌبي ٙبؽٟ ٥ٍٟ -  300

٥جلاهلل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌبي ٙبؽٟ/  ثٍّه اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 122115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزوٜ هّلٜ ّٕٛئ١ً ١ِٕب -  301

ه٠بٗ ٕللٝ ٔبٕف/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 23262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍل اؽّل ِؾّل -  302

كٚاعٓ ِيه٥خ ْٔبٛ ٥ٓ ٥ٍٝ ٥ضّبْ فو٠ل ِؾّل/ ثٍّه اٌٖؾواٜٚ اٌٞو٠ك غبٌت ثٕٝ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ ِؾّل -  303

 اوََٛاهاد رٛى٤٠ ِىزت ْٔبٝٗ ٥جلاٌوٍٛي اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ/  ثٍّه ا٦ٌٖبهح - ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

  ١ٍبهاد

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽٕفٝ اّوف ِؾّل -  304

اثوا١ُ٘ ؽٕفٝ ٥ٕزو/ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اثٛا٦ٌال ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل -  305

ؽَٓ اثٛا٦ٌال ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل/ ثٍّه-ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل -  306

16 هلُ ِؾً ٚافو٠ٓ ٍِٛٝ اؽّل ١ٍل/  ثٍّه اٌَّزمجً اٍىبْ اٌزغبهٜ اٌَٛق - اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل اٌوؽ٥ّٓجل -  307

ِؾّل ٕل٠ك اٍّب١٥ً/ ثٍّه فو٠بي ّووخ- اٌّىوِخ ِىٗ ّبه34٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 15243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ ِؾّل -  308

 ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ ٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ اٍبِٗ/  ثٍّه - اٌغ١ِ ٥يثخ - ِٕمجبك ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ِزىبٍِخ ا٥ّبي  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 111641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ٥جلا١٢٦ٌُ فبٌل ٥جلاهلل -  309

كًٚ ١ِقبئ١ً صبثذ/  ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل كٍٛلٝ ِٖٞفٝ -  310

اثوا١ُ٘ ١ٍل ٥ّبك ِؾّٛك/  ثٍّه - لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٤١ٌَّ اِجبهن ِؾّل ع١ٍّٗ -  311

٥جلاٌؾبف٠ فزؾٝ لٕبٜٚ/  ثٍّه - ٍواٖٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  312

اهلل هىق غجو٠بي/ثٍّه ثٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 14214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  313

 افززؼ اٌغب٘يح ٚاٌّالثٌ اٌقوكٚاد رغبهح ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّٛك اٌؾبهً ٥جل ثٙغذ/  ٍِه اٌْو٠ف ك٠وٚٛ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 14214 هلُ رؾذ ٚل١ل 2221/3/25 فٝ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 14214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  314

ِٖٞفٝ اؽّل ؽَٓ/  ثٍّه - اٌججالٜٚ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ؽ١َٓ ١٥َٝ ِٕب -  315

ؽَب١ٔٓ ثىو ِؾّٛك ٥جلإٌبٕو/ ثٍّه ّٞت ،:   اٌـزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 62315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً  اٌمٌ ٠ٛؽٕب اٌمٌ ِواك -  316

ثبٌغٍّخ كٚاعٓ ٥ٍف ث٤١ ْٔبٝٗ ا٠ٛة ٔبف٤ ١ٍٙو ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّبٌه ٥جلاهلل ٔج١ٗ ِؾّٛك -  317

٥جلاٌّبٌه ٥جلاهلل ٔج١ٗ/ثٍّه-اٌْول١خ اٌؾٛٝب-اٌؾٛٝب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ -  318

ؽّلهلل ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل/ثٍّه ١ِٚو اٌل٠و ٝو٠ك  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ١٦ٍل فإاك ٥ّبك -  319

١٦ٍل ّؾبرٗ ٔبٕو/  ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 14214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  320

 وٙوثبئ١خ اعٙيح ث٤١ ِؾً ْٔبٛ ٥ٓ ٚمٌه ِٖٞفٝ اؽّل ؽَٓ ثٍّه اٌججالٜٚ ّبه٣ ٔبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ِٕيٌٝ ٚاصبس   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽّبك فقوٜ ثٞٗ -  321

٥جلاٌٛاهس اثٛا١٦ٌْٛ هثبػ/  ثٍّه - اِْٛي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 23262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍل اؽّل  ِؾّل -  322

٥ٍٝ ٥ضّبْ فو٠ل ِؾّل/  ثٍّه - اٌٖؾواٜٚ اٌٞو٠ك غبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 23262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍل اؽّل  ِؾّل -  323

 اٍز١واك ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ١ٍل عالي فبّٝٗ/  ثٍّه   ط   ثوط ٥فبْ ثٓ ٥ضّبْ اثواط - اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ    23262 هلُ رؾذ ٚل١ل 2212/1/24 فٝ افززؼ  ثنٌه اٌّز٦ٍمٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍمواهاد ٝجمب ٚرٖل٠و  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥ل ىا٠ل فوؽبد َٔو٠ٓ -  324

ّلٜ ٚع١ٗ ِإِٓ/  ثٍّه - ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 121214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ْ٘بَ -  325

٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ/  ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 21152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو ٍالِخ ٥جلا٦ٌُّٕ اثٛا١٦ٌْٛ -  326

عجو ٍالِخ ٥جلا٦ٌُّٕ اثٛا١٦ٌْٛ/ ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ّؾبرٗ ٖٔو هِٚبٔٝ -  327

عوعٌ ١ٍٕت عوعٌ/  ٍِه - اٌجؾو٠خ ٥ل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ِٛٗ ف١ٍفخ فزؾٟ ِٖٞفٟ -  328

ف١ٍفخ فزؾٟ ٥ّو/  ثٍّه اٌؾّب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فّٙٝ فٛىٜ ؽٕب -  329

عوعٌ فّٙٝ فٛىٜ ّٕٛكٖ/ثٍّه لوٖ ثٕٝ هٚفبئ١ً ٥يثخ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 62315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً اٌمٌ ٠ٛؽٕب اٌمٌ ِواك -  330

ا٠ٛة ٔبف٤ ١ٍٙو - ثٍّه ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 62315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً اٌمٌ ٠ٛؽٕب اٌمٌ ِواك -  331

 فٝ افززؼ رفو٠غ ٦ًِّ ْٔبٛ ١ِقبئ١ً اٌمٌ ٠ٛؽٕب اٌمٌ/  ثٍّه - ثؾوٜ ثٛ٘ب وَٛ - ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

62315 هلُ رؾذ 1221/5/4  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٥بكي ٍبهٖ -  332

1 هلُ ِؾً عبك ؽَٓ عالي أزٖبه/ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 26 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ ٥جلاٌلا٠ُ ِٞب٣ٚ لٕبٜٚ -  333

٥جلاٌلا٠ُ ِٞب٣ٚ لٕبٜٚ/ثٍّه-ٍولٕب ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 15243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ ِؾّل -  334

٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ اٍبِٗ/  ثٍّه اٌغ١ِ ٥يثخ - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 15243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ ِؾّل -  335

 ٚل١ل 2223/12/11 فٝ اففزؼ إٍّذ ٔمً ْٔبٛ ٥ٓ اؽّل اثٛا٦ٌال اثوا١ُ٘/  ثٍّه  اٌغ١ِ ٥يثخ ِٕمجبك ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   واٌـزأ١ّ

ا١ٍٛٛ 15243 لُ رؾذ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ ٥جلا١ٌَل ِواك ٦٠مٛة -  336

ا٠ٛة ثْبٞ ٥جلا١ٌَل ِواك/  ثٍّه اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٞٛؽٝ ٥ٍٝ ؽَٓ ٥وفٗ -  337

٥ٍٝ ؽَٓ ٥ٍٝ/  ثٍّه - ٥واثٝ اؽّل ّبه٣ - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 26556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ضّبْ ٕبثو فوط -  338

 ١ٍبهاد ٥ٍٝ ٔمً  فلِبد ِىزت ْٔبٛ ٥جلاٌَبرو ٥ضّبْ ِؾّل ٥ضّبْ/  ثٍّه - اٌيا٠ٚخ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

  اٌغ١و

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 11224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبمٌٝ ٥ٍٝ كووٚٔٝ ٦ٍٝذ -  339

 ؽفو ِمبٚالد ِىزت ْٔبٝٗ اٌْبمٌٝ ٥ٍٝ كووٚٔٝ ٦ٍٝذ/  ثٍّه ١ٍل ٤ِٕٖ فٍف اٌوث٤ ؽٛٗ ثٕبؽ١خ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

6 اٌّغ٥ّٛٗ  ِٓ 36 ٚاٌفموح 12 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚاٍز١واك  ِزىبٍِخ ٚا٥ّبي اثبه    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ف١ٌّ ى٘واْ -  340

٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ف١ٌّ ى٘واْ/ثٍّه-ٍولٕب ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل هِٚبْ -  341

فواط ِؾّل ِؾّل ِؾّل/  ثٍّه اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ،:   ٌـزأ١ّوا ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ؽَٓ ٥الءاٌل٠ٓ -  342

اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ؽَٓ ٥جلإٌبٕو/  ثٍّه اٌو٠ٚغ١بد ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 126122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥ٞب ٥ٍٝ ٔبٕو -  343

٥ٍٝ ٥ٞب ٥ٍٝ ٔبٕو/  ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠ٍٛف ٥بٝف ا٠ّٓ -  344

٥ٍٟ اٌغب٦ِٟ ؽٕفٟ وّبي/  ٍِه ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ اؽّل عبكاٌىو٠ُ ّو٠ف -  345

٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه اٌٍٖجٗ إٌفب٠بد ٤ِٕٖ عٛاه اٌغوثٟ اٌٖؾواٚٞ اٌٞو٠ك غبٌت ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ اؽّل ؽَٓ أٛه -  346

فوغٍٝ ٥جلاٌَبرو ٘بُٔ/  ثٍّه - ا٦ٌٖبهح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ اؽّل ؽَٓ أٛه -  347

 ٚاغٍك 1221/5/1 فٝ افززؼ عب٘يح ّٚجبن ثبة ٦ِوٗ ْٔبٛ ٥ٓ ٥جلاٌَزبه ٘بُٔ/  ثٍّه ا٦ٌٖبهح ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 66446 هلُ رؾذ ٚل١ل 2211/3/22 فٝ   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ ١ٕبك -  348

ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ/  ثٍّه - ا١ٌٖبك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 26556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ضّبْ ٕبثو فوط -  349

٥جلاٌَبرو ٥ضّبْ ِؾّل ٥ضّبْ/  ثٍّه - اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 26556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ضّبْ ٕبثو فوط -  350

 ٍغً هلُ 2211/11/15 فٝ افززؼ ٚإٍّذ ؽل٠ل ث٤١ ْٔبٝٗ اثوا١ُ٘ ٥ضّبْ ٕبثو - ثٍّه - اٌيا٠ٚخ ٔبؽ١خ ِؾً ٌٗ  ،:   اٌـزأ١ّو

26556 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 112646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  351

٥ٕٗ ٚاالٍزغٕب ٌٍْٕبٛ ٌزووٗ 2211 ٌَٕخ 4462 ثولُ اٌّٛك٣ اٌم١ل اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ٦ٌّٟ اٍٍّبْ هِٚبٟٔ -  352

اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ؽٕبْ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍٍّبْ ٦َِٛك ِؾّل -  353

١ٍٍّبْ ٦َِٛك ِؾّل/  ثٍّه غبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ رٙبِٝ -  354

ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ ثٙبء/  ثٍّه - ا١ٌٖبك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 به٠ـر ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾىُ ِؾّل -  355

اؽّل ٥جلاٌواىق اٌل٠ٓ ؽَبَ/  ثٍّه - ٥ّوٚ رم١َُ - ٍبٌُ ٕالػ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 122231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً اهلل هىق ٔبكٜ ٍبِؼ -  356

٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ِؾّل اؽّل/  ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيٖ ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  357

ؽّيٖ ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه-ا١ٍٛٛ ِووي-لولبٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 11224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبمٌٝ ٥ٍٝ كووٚٔٝ ٦ٍٝذ -  358

اٌْبمٌٝ ٥ٍٝ كووٚٔٝ ٦ٍٝذ/  ثٍّه ١ٍل ٤ِٕٖ فٍف اٌوث٤ ؽٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل ٠بٍو -  359

ا١ٍٛٛ ِؾبف٢خ/ثٍّه-اٌغو٠ت ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ وبًِ ا١ًِ افالٓ -  360

١٥بك ٚك٠ل ١ٍّو/  ثٍّه - ٍواط اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 14222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ اؽّل فبٌل -  361

ِٖٞفٝ وبًِ ِبعلٖ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ؽَٓ ِؾّل ٦ٍبك -  362

١ٍل صبثذ ٥ٍٝ اؽّل/ثٍّه-ا٦ٌٖبهح -اٌفزؼ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي اؽّل ا١ٌَل ٥جلاٌٍّٞت -  363

٥جلا٦ٌبي اؽّل ا١ٌَل ٔبك٠خ/ثٍّه-لولبهٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 24161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ ٥ّو ِؾّل -  364

٥جلاٌَزبه ِؾّٛك هف٦ذ/ ثٍّه اٌجَزبْ اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٝٗ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  365

اثوا١ُ٘ ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ ِؾّل/  ثٍّه - اٌٛاٍٞٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّٛكٖ ٥ٍٟ اؽّل اٍالَ -  366

اؽّل ؽّٛكٖ ٥ٍٟ اؽّل/  ٍِه اٌٍَقبٔٗ ّبه٣ ١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي اؽّل ٥جلا٦ٌبي ثٍٛٝ -  367

141) هلُ ِؾً-ثق١ذ ٠ٍٛفٝ ٥ٛاٝف/ثٍّه 125 ٥ّبهح-ِجبهن ِل٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٠بٍو ّٙبة -  368

ؽَٓ فٍف ٠بٍو/  ثٍّه - اٌغوث١خ ا٦ٌّبثلح ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٕبثو ؽَٓ -  369

٥ٍٝ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ٥جلإٌجٝ/  ثٍّه - اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ىوٝ ٥يِٝ ١ِالك -  370

١ٍٕت ىوٝ ٥يِٝ/ ثٍّه -ِغل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾىُ ِؾّل -  371

٥ٍٝ ٠ؾٝ ا١ِٓ ٠ؾٝ/  ثٍّه - اكه٠ٌ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ صبثذ اثوا١ُ٘ ٝٗ -  372

٥جلاٌؾ١ّل هِٚبْ اؽّل/  ثٍّه - لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ِؾّل فوغٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  373

ك٠بة ِؾّل فوغٍٝ ٥جلاٌوؽ١ُ/ثٍّه-االٝبٌٚخ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٥جلاٌْبفٝ ٥جلاٌوؽّٓ َِواد -  374

ه٠بٗ ثىو ٍبِؼ/  ثٍّه - اٌغوث١ٗ - اٌؾٛٝب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113344    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌبً كًٚ ِغلٜ ثٙبء -  375

ليِبْ ىوٝ ثٙبء/  ثٍّه - اٌؾمٛل١ٓ رم١َُ ١ِوا ثوط - اٌَبكاد ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 66253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّبك ِؾّل -  376

ِٛاّٝ ؽ١٢وٖ ْٔبٝٗ اؽّل ١٥ل ٥ّوٚ/  ثٍّه اٌغوث١خ اٌؾٛٝب افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 122241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞب اؽّل ِٖٞفٝ اًِ -  377

٥ٞب اؽّل ِٖٞفٝ ٥ي/  ثٍّه)   ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ اثوا١ُ٘ فواط اثزَبَ -  378

ِٙواْ ا١ِٓ ا٠ّٓ/  ثٍّه - ّؾبرٗ ا١ٌْـ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ اثوا١ُ٘ فواط اثزَبَ -  379

112446 هلُ 2211/11/4 فٝ افززؼ ثمبٌٗ ْٔبٛ ؽَٓ ِٙواْ ا١ِٓ ٥بُٕ/  ثٍّه - ّؾبرٗ ا١ٌْـ ثٕبؽ١خ وبئٓ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٔبّل ٚع١ٗ ٥ّبك -  380

٥ي٠ي ٔغ١ت ِبعل/  ٍِه ثغ٦ٍٗ  اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ ف١ًٖ ِؾّل -  381

اثٛا٦ٌال ؽَٓ ؽ١َٓ ف١ًٖ/  ثٍّه - اٌؾٛارىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  382

اهلل هىق غجو٠بي/  ثٍّه -  اٌجٍل غوة - ثٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  383

113221 هلُ ل١ل 2212/1/22 فٝ افززؼ ٔغبهٖ ٚهّٗ ْٔبٛ اهلل هىق غجو٠بي ٍِه ثٍٛٛ ٔبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف اؽّل اهلل فٍف اؽّل -  384

ث١ِٛٝ ٥غ١ت ١ٍل ١ٍٔٗ/  ثٍّه - اال١ٍٛٝٝ اٌٛاكٜ ؽٛٗ - ثٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾىُ ِؾّل -  385

١ٕل١ٌٗ ْٔبٛ ٥ٓ ٠ؾٝ ا١ِٓ ٠ؾٟ/  ثٍّه اكه٠ٌ ثٕٝ ثٕبؽ١خ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 121621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىوٝ رٛف١ك ٥لٌٝ وّبي -  386

1 هلُ ثوط ا١ًٌٕ اثواط اٌغالء ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ِب٘و اؽّل ّبه٣ ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  387

ِٛاّٝ ؽ١٢وح ْٔبٛ  اهلل هىق غجو٠بي/  ٍِه - اٌجٍل غوة ثٍٛٛ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕجوٖ ٍِٛٝ ِؾّل ؽىّذ -  388

ِؾّل ِؾّٛك ِلؽذ/ثٍّه-اٌْٙبث١خ-ِؾّل٠بد ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113343    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ّف١ك ٔج١ً ١ِٕب -  389

االهٙٝ -١ٍّو ِّلٚػ ١ِٕب/ثٍّه اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ف١ٍفٗ ٔي٠ٗ ّبه٣ 3 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 21461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبّب هِيٜ هٍّٝ هاِٝ -  390

٥جلاٌَزبه ِؾّٛك هف٦ذ/  ثٍّه - اٌجَزبْ - اٌغّٙٛه٠خ ّبه٣)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥جلاٌّٛعٛك ٥ٖبَ ِؾّل -  391

2 هلُ ِؾً ٥جلا٦ٌبي ١ٍٛ٠ف ٦ّجبْ/  ثٍّه ٥جبً وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113334    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ِؾّل/  ٚاٌل٘ب ثو٥ب٠ٗ اٌمبٕو ٦ٍل ِؾّل هٔب -  392

١ٍل اؽّل ٔغبػ ٥الء/  ٍِه - اٌٖفٖٛ ثوط - اٌّغبهٜ ِؾٞٗ فٍف اٌغل٠لٖ ا١ٍّ٦ٌّٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 121142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  393

٥ّو اؽّل ِؾّل اؽّل/  هٍِ - ا١ٍٛ١ٌف١ٗ ّبه٣ - إٌبٕو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 121142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  394

 هلُ 2211/4/26 فٝ افززؼ اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك رٛى٤٠ ِىذ ْٔبٛ ِؾّٛك اؽّل ا١ِٓ ٍِه - إٌبٕو٠ٗ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 121142  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌزٛاة ٥جلا٦ٌّزّل هِٚبْ ٔغالء -  395

١ٍل اؽّل ِؾّل ١ٍٍُ/  ثٍّه ه٠فب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝوّبْ ِؾّٛك ٕجوٖ ِٕٖٛه -  396

ٝوّبْ ِؾّٛك ٕجوٖ ِٕٖٛه/ثٍّه-ّمٍم١ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 121142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  397

ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ْٔبٛ ٥ّو اؽّل ِؾّل اؽّل/  ثٍّه ا١ٍٛ١ٌف١ٗ ّبه٣ إٌبٕو٠ٗ ثٕبؽ١خ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 66253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّبك ِؾّل -  398

اؽّل ١٥ل ٥ّوٚ/  ثٍّه - اٌغوث١خ اٌؾٛٝب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 66253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّبك ِؾّل -  399

 هلُ 1221/1/5 فٝ افززؼ ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ْٔبٛ ى٠ٓ ٔبكٜ اؽّل/  ٍِه اٌجؾوٜ اٌلٌغبٜٚ ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

66253 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 112446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ اثوا١ُ٘ فواط اثزَبَ -  400

اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي ْٔبٛ ِٙواْ ا١ِٓ ا٠ّٓ/  ثٍّه- ّؾبرٗ ا١ٌْـ ّبه٣ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِجبثٟ ٥جلاٌؾ١ّل هِٚبْ اؽّل -  401

ٝٗ صبثذ اثوا١ُ٘ ٝٗ/  ثٍّه لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113346    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍبٌُ لبٍُ اّوف -  402

ؽَٓ اؽّل ؽٍّٝ ١ٍل/  ثٍّه - اٌؾّبَ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا١ّ١ٌٓ اثوا١ُ٘ ١ٍّو ا٠ّبْ -  403

١ٍؾٗ ٔقٍٗ ١٦ِٓ/  ثٍّه - اٌغٕبكٌخ ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ فبٌل -  404

ؽَٓ ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ/ثٍّه ِؾجٛة ٥جلاهلل ٥يثخ اٌؾٛارىخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 12132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ى٘لٞ هّبك اثزَبَ -  405

اٌّزٍٛٞٗ اٌّْو٥ٚبد ر١ّٕخ عٙبى/  ثٍّه - اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 12132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ى٘لٞ هّبك اثزَبَ -  406

 فٝ افززؼ اٌَج٣ٛ ٌٛاىَ َِزٍيِبد ْٔبٛ اٌّٖو٠ٗ االٚلبف ١٘ئٗ ٍِه االى٘و ٥ّبهح ١ٌٛ٠ٛ 26 ّبه٣ ثٕبؽ١خ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

ا١ٍٛٛ 12132 هلُ 2223/11/11  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ضّبْ ِؾّٛك ٥ّبه -  407

٥ضّبْ ِؾّٛك ٦ّجبْ/  ثٍّه لوٖ ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113354    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ ِؾّٛك -  408

صبثذ ِؾّل ِٖٞفٝ ٥ٍٝ/ثٍّه اٌؾٛارىخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ١ٍل ٥ٍٝ -  409

٥ٍٝ ِؾّل ١ٍل/  ثٍّه - ّٞت ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ٕالػ اّوف -  410

٥جلاٌفزبػ اٌل٠ٓ ٍواط/ ثٍّه - ثٕيا٠ْٛ ثغٛاه ثٛه١٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 26526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ وبًِ اٌجلهٜ اؽّل -  411

ِؾّل ِٖٞفٝ ٕجوٖ/  ثٍّه - اٌيا٠ٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 26526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ وبًِ اٌجلهٜ اؽّل -  412

 ِياكاد ٚكفٛي ٚاعٙيٖ وزبث١ٗ ٚرٛه٠لاد ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت  ْٔبٛ ٥ٓ - اٌيا٠ٚٗ افو هئ١َٝ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

26526 هلُ 2211/12/31 فٝ افززؼ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 122411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ِؾّل ف١ًٖ -  413

اؽّل ِؾّل اؽّل/  ثٍّه - ا١ٌّضبق ّبه٣)  ثغ٦ٍٗ ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 122411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ِؾّل ف١ًٖ -  414

 ْٚٔبٝٗ ثىو ِؾّل ٕالػ ثٍّه لٍزٗ ّووٗ ا١ٌٍّغٝ ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ 1211ٌَٕٗ2211ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو

ثمبٌٗ" غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ " 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 12132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ى٘لٜ هّبك اثزَبَ -  415

٢ِٕفبد ر٤١ٕٖ ْٔبٛ ٥ٓ اٌّزٍٛٞٗ اٌّْو٥ٚبد ر١ّٕخ عٙبى ٍِه اٌّلاثغ ٥وة افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 26526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ وبًِ اٌجلهٜ اؽّل -  416

ِٛاّٝ ؽ١٢وح ْٔبٛ ِؾّل ِٖٞفٝ ٕجوٖ/  ٍِه اٌيا٠ٚٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ ؽٕب موب ٔبٕو -  417

ثْبٜ ؽٕب موب ٔبٕو/  ثٍّه - ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ثلٜٚ ١ٍل ِٖٞفٝ -  418

١ٍل ثلٜٚ ١ٍل/  ثٍّه - ثٛه١٦ٍل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٠ٍٛف ا٠ّٓ -  419

اؽّل ٦ٍل ٦ٍبك/  ثٍّه - اٌٛوب٠ً ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113362    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ٔبعٟ ٥وفٗ -  420

اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ٔبعٟ ٥الء/  ثٍّه ربٍب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 122411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ِؾّل ف١ًٖ -  421

ثىو ِؾّل ٕالػ/ ثٍّه - لٍزٗ ّووٗ - ا١ٌٍّغٝ ّبه٣)  ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  )  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 122411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ِؾّل ف١ًٖ -  422

اؽّل ِؾّل اؽّل ثٍّه ا١ٌّضبق ّبه٣/ ثغ٦ٍٗ 1132ٌَٕٗ2211ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك وبًِ ١ٌٞف عٛى٠ف -  423

ٕل٠ك وبًِ ١ٌٞف/  ثٍّه ا١ٌّْبء ّبه٣ ا١ٍّ٦ٌّٓ 121 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّْْٛ هّلٜ ّّْْٛ اثبٔٛة -  424

ا١ٍٛٛ ِؾبف٢ٗ/  ثٍّه - ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِل اٍؾك ثواْٚ ١٥َٟ -  425

اثوا١ُ٘ ٦َِل اٍؾك ثوٚاْ/  ثٍّه)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 61562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ ؽبِل صوٚد -  426

 ِزىبٍِٗ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت ْٔبٛ ٥ٓ ٚمٌه االهٟٙ اٌلٚه ّمٗ ِٓ غوفٗ ؽٍٛاْ هوٓ ِل٠ٕٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

االرٖبي ّٚجىبد ٚاالٌىزو١ٔٚٗ اٌىٙو١ِٚىب١ٔى١ٗ ٚاال٥ّبي اٌٞوق ٚهٕف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط اؽّل ٥ٍٝ ٥ٍٝ -  427

٥واثٝ ٥جلاٌغبثو ِؾبٍٓ/ ثٍّه ا٠ٛة عٕب٠ٓ ّبه٣-ِٕفٍٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 122264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٞت ِؾّل ٥جلاٌجبلٝ اؽّل -  428

لٞت ِؾّل ٥جلاٌجبلٝ ِؾّل/  ثٍّه - لواه ٔيٖ)  ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  ) 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122123 ربه٠ـ ٚفٟ 113341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥الء -  429

ٕبٌؼ ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍل/  ثٍّه - اٌجٍٛزٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ١٦ّت -  430

ٕبثو ٥جلاٌّؾَٓ ٕبثو/  ثٍّه اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّل ؽّلٜ -  431

ؽ١َٓ اؽّل ؽّيٖ فبٌل/ ثٍّه -االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠ٌٛٔ ٔبعؼ اثوا١ُ٘ -  432

ؽَٓ ٠ٌٛٔ ٔبعؼ/ ثٍّه -٦ٍل ٥يثخ اٌؾٛارىٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِب٘و ٔبك٠ٗ -  433

اؽّل وبًِ ١٦ٍل/ثٍّه ١ِٚو اٌل٠و ٝو٠ك اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 111321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ؽَبَ -  434

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل ٥ج١ل ِىوَ اٌٞب٘و ثٓ ٥جلاهلل ثٕبؽ١خ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 111321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ؽَبَ -  435

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل ٥ج١ل ِىوَ اٌٞب٘و ثٓ ٥جلاهلل ثٕبؽ١خ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجٟ ٥ٍٟ ٥ٕزو ١ٍ٥بء -  436

٥جلاٌؾبف٠ ِؾّٛك ٔغبٖ/  ثٍّه عبكاٌوة ثبّب اؽّل ٍواٞ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٟ ٠ٌٛٔ عالي -  437

٥جلاٌَزبه ِؾوًٚ اؽّل/  ثٍّه االَٔبْ ّبه٣ االوواك ى٠ل ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  438

ِؾّل ٥ٍٟ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل/  ثٍّه اٌْول١خ ا٦ٌّبثلٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113362    ولُث ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ٥ّوٞ -  439

ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ٥ّو/  ثٍّه اٌملاك٠ؼ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113362    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١٥َٝ اؽّل ١٥َٝ -  440

١٥َٝ اؽّل ِؾّٛك/ ثٍّه اٌّلٚه ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 125262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١٥َٝ ِؾّل ٘لٜ -  441

 ث٤١ ْٚٔبٝٗ ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ؽَٓ/ ثٍّه ّٞت ثغ٦ٍٗ 1221ٌَٕٗ2211ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل افو هئ١َٝ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل ٚثٞبه٠بد اٝبهاد  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113366    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ اثٛاٌمبٍُ اؽّل ا١ِو اؽّل -  442

ِٖٞفٝ ٥ٍٝ ٥جلاٌواٙٝ ٥جلاٌغبثو/ ثٍّه -ِغل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٖٔو فٛىٞ ١ٍٍّبْ فٛىٞ -  443

١ٖٔو فٛىٞ ١ٍٍّبْ/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113364    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ١ٍٍّبْ ف١ُٙ وّبي -  444

ف١ُٙ وبًِ فوط/ ثٍّه -لوٖ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 122435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽَٓ ٥جلاٌٖبكق ِٖٞفٝ -  445

٥ٍٝ ٦ّجبْ ٥جلاٌواىق ٥جلا١٢٦ٌُ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 122435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽَٓ ٥جلاٌٖبكق ِٖٞفٝ -  446

وبًِ ِؾّل ِؾّٛك/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 122435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽَٓ ٥جلاٌٖبكق ِٖٞفٝ -  447

 ْٚٔبٝٗ ٥ٍٝ ٦ّجبْ ٥جلاٌواىق ٥جلا١٢٦ٌُ/ ثغ٦ٍٗ 2411ٌَٕٗ2211ثولُ اٌّٛك٣ ثبٌم١ل اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌٗ غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١ ِؾً  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛفٝ اٌل٠ٓ ٥ٍُ فزؾٝ ٠بٍو -  448

رٛف١ك ثله ٥جلإٌجٝ/ثٍّه اثٛؽ١َٓ ِؾّٛك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥بثل٠ٓ ِؾّل اٍالَ -  449

ِٙلٜ اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل اِبي/ثٍّه إٌٙٚخ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113363    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ١ٍل فوغٍٟ ٥ّوٚ -  450

٥جلاٌوؽّٓ لٞت ِؾّل فبهٚق/  ثٍّه ا٦ٌْو٠ٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ٕالػ اّوف -  451

ِؾّل ؽَٓ ِّلٚؽٗ/ ثٍّه اٌقٚبه ٍٛق اٌمبٟٙ كهة ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٦ّجبْ ١ٍل ٦ّجبْ -  452

٥جلاٌوؽّٓ ٦ّجبْ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ/ ثٍّه اثِٕٛل٠ً عَو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٔ ِؾّل ِؾّٛك فبّٝخ -  453

ٕل٠ك ِؾّل ؽّبكٖ/ثٍّه اٌّووي ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ٕالػ اّوف -  454

ِٕي١ٌٗ اكٚاد ِقيْ ْٚٔبٝٗ ِؾّل ؽَٓ ِّلٚؽٗ/ ثٍّه اٌقٚبه ٍٛق ٟٙاٌمب كهة ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ اؽّل -  455

اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّٛك/ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل ٥ٖبَ -  456

عالي ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل/ثٍّه-اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚٙوًٚ ؽٕب ف١ُٙ ٕبثو -  457

 افززؼ ِغّلح ١ٝٚٛه ِغّلح ٌؾَٛ ث٤١ ْٔبٛ ٥ٓ ِؾّٛك ِؾّل اٍبِٗ/ ثٍّه اٌّْزً اثواط ثٕبؽ١خا١ٌٌٛل٠خ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأ١ّو

أ١ٍٛٛ 14252 هلُ رؾذ ِٚم١ل 2216/1/22 فٝ ٚاغٍك 2221/1/24  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚٙوًٚ ؽٕب ف١ُٙ ٕبثو -  458

ِؾّٛك ِؾّل اٍبِٗ/  ثٍّه اٌّْزً ّبه٣ ا١ٌٌٛل٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛفٟ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ ١ٍل -  459

٥جلاٌجبهٞ ٥جلاٌىو٠ُ ٔغبػ/  ثٍّه اث١ًّٛ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بثل ؽَٓ فٚو ٥جلاٌىو٠ُ -  460

٥بثل ؽَٓ فٚو/  ثٍّه اٚالكاثوا١ُ٘ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ٕالػ -  461

٥جلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ١ٍل/ثٍّه ٦١ٌّٞخا ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 11112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ثق١ذ هاغت عّبي -  462

ثق١ذ هاغت عّبي هِٚبٔٝ/ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ي ِؾّل -  463

اثو١ُ٘ ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ي/  ثٍّه اٌىالثٛح ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ؽَب١ٔٓ ١ٍل -  464

ِؾّل صبثذ ٥بٝف/ ثٍّه اٌجٕب ؽَٓ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ ِٖٞفٟ -  465

١ٍل اؽّل ِؾّل/  ثٍّه كهٔىخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ٙبؽٝ فوط ؽَٓ ِؾّل/ اٌمبٕو -  466

ٙبؽٝ فوط اثٛفٕغو/ ثٍّه ٍبٚ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ صبثذ ١ٍل ِٖٞفٝ -  467

ؽ١َٓ صبثذ ١ٍل ٥جلا٦ٌُّٕ/ثٍّه-ّٞت ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ اؽّل -  468

٥جلاٌمبكه ٥ٍٝ ٠ٍٛف/ ثٍّه - ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٞت ٥ٍٝ ِؾّل ٥بٝف -  469

لٞت ِؾّل٥ٍٝ اؽّل/ ثٍّه اٌمجٍٝ اٌز١ٍّه فٍف ٥فبْ ثٓ ٥ضّبْ ّبه٣ 6ِجبهن ِل٠ٕخ ،:   اٌـزأ١ّو    

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغً وّبي اٌجبًٍ ٕجؾٝ -  470

فوغً وّبي اٌجبًٍ/ثٍّه ثؾوٜ اٌّْب٦٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ّو اؽّل ِؾّل -  471

اؽّل ِؾّل ِؾّٛك/ثٍّه اٌم١ٖو ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ِؾّل اٌل٠ٓ وّبي ِٖٞفٝ -  472

٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ/ثٍّه ه٠بٗ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ع١٦ٔ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥ل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّبْ -  473

٥ٍٟ ١ٍل اؽّل ٥جلا٦ٌبي/ثٍّه-لولبهٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥ٍٝ ٘بُّ ٥جلإٌجٝ -  474

٥جلاٌؾبف٠ ٥ٍٝ ٘بُّ ٔبٕو/ثٍّه ٥جبً ّبه٣  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖٞفٟ ِقزبه ِؾّٛك -  475

ؽَٓ اؽّل ِٖٞفٟ ِقزبه/  ثٍّه اٌمٛٝخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٔج١ٗ ع١ًّ اٍبِٗ -  476

فوط ٔج١ٗ فوط/  ثٍّه ا١ٌٌّٕ 12 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٢ٌب٘و ِؾّل ٥جلا٢ٌب٘و -  477

٥جلا٢ٌب٘و ١ٍٍّبْ اؽّل/ ثٍّه - ٍج٤ ٔغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 113326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل فبٌل -  478

اثوا١ُ٘ ٝٗ وٛصو/  ثٍّه ا١ٌٌّٕ ّبه٣ ِٓ ثالُ ا١ٌبً رم١َُ 4 ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122121 ربه٠ـ ٚفٟ 121212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل ٥جلاٌٖجٛه اؽّل -  479

 ٚا٥الف غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠ل ْٚٔبٝٗ اٌزب٤ٍ ثبٌلٚه ّمٗ ٔبٕو ١ِْٕٗ اٌٛهّٗ ّبه6٣ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ؽ١ٛا١ٔٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ١٥ل ىا٠ل اٌّب١ٗ -  480

عٕلٜ ٦َِل ٥ب٠ل/ثٍّه-اٌجٍل لجٍٝ-ا٦ٌيثخ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 22522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ٥جلاٌفزبػ اؽّل -  481

ِؾّٛك ١ٍٍّبْ ٥جلاٌوؽ١ُ/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ع١ٕٕٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ وّبي ع١ٙبْ -  482

٥ٞباهلل اثٛا١ّ١ٌٓ اثوا١ُ٘/ثٍّه-اٌْب١ِخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ه٠بٗ ٥ٍٝ ثالي -  483

اٌْو٠ف ثل٠وٚٛ اٌّؾ١ٍخ اٌٛؽلح/ثٍّه اٌْو٠ف ك٠وٚٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك ١ٍل ِٖٞفٟ -  484

ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّٛك ِؾّل/  ثٍّه اٌجٍل ثؾوٞ ا٦ٌله ١ٍٕجٗ ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 16122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥ّبه اؽّل ِؾّل -  485

٥ٍٝ ٥جلاٌىو٠ُ ِٕٝ ثٍّه صبْ ثو٠ل ِىزت ثغٛاه عّو٠ٌ/ ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕٚبؽت ا٦ٌٕٛاْ ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 21512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّوالٗ ِزٌٛٝ ّوالٗ ١٦ٍل -  486

ّوالٗ ِزٌٛٝ ّوالٗ/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 12611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك وربع ، ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل فبهٚق ِؾّٛك -  487

ثق١ذ ٥بّٛه ِؾّل/ ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ِٓ ا٢ٌب٘و ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 12611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل فبهٚق ِؾّٛك -  488

 ْٚٔبٝٗ االهٙٝ اٌلٚه ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل فبهٚق ثٍّه اٌَبكاد - ِبٌه االِبَ ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

12611ثولُ ِٚم١ل 2225/12/13َفٝ افززؼ ٚرٖل٠و اٍز١واك  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113426    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ٠ٌٛٔ ِٖٞفٝ -  489

ٍبٌُ ِؾّل ٠ٌٛٔ ِٖٞفٝ/ثٍّه-ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ّؾبرٗ فٍٗ هِٚبٔٝ -  490

ث١ٕب١ِٓ ثٕب ١ِوفذ/ثٍّه-اٌجٍل لجٍٝ-ا٦ٌيثخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥جلاهلل ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك -  491

٥ضّبْ ٥جلاٌالٖ ٥ّو/ ثٍّه ِٕٞبُ ا١ٌْـ ّبه٣ 1 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113414    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل فإاك ِؾّل اؽّل -  492

٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ثق١ذ ٥ٍٟ/  ثٍّه كهٔىٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ موو٠ب ٠بٍو -  493

ؽ١َٓ ؽَٓ ؽ١َٓ/ثٍّه ٚاٌؾ١َٓ اٌؾَٓ ّبه٣ اٌي٘واء ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 12611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١َل٥جلاٌ ١٦ٍل فبهٚق ِؾّٛك -  494

 ل٤ٞ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ثق١ذ ٥بّٛه ِؾّل/ ثٍّه ىغٍٛي ٦ٍل ّبه٣ ِٓ ا٢ٌب٘و ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

١ٍبهاد غ١به  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ١٥ل ٦ٍّبْ ثب٘ٝ -  495

فٍٗ ١٥ل ٦ٍّبْ/ ٍِه - اٌّلاهً ّبه٣ - ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ٔبّل ٍِٛٝ ؽبهً -  496

ؽٕب ٥ي٠ي ١٦ٍل ك١ِبٔٗ/ ثٍّه - ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ّو اؽّل ِٖٞفٟ -  497

٥جلاٌّغ١ل ِوىٚق فوغً/  ثٍّه اٌغالء ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ ا٦ٌبٓ ثٓ ٥ّوٚ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  498

اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل ٥جلاٌفزبػ/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ع١ٕٕخ ّبه٣ - اٌي٘واء فبّٝٗ َِغل ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ اثٛاٌفًٚ ٥جلاٌوؽ١ُ فبٌل -  499

ؽّلاْ ؽَٓ ٥ٍٟ ِٖٞفٟ/  ثٍّه ا١ٌٌٛل٠خ عب٦ِخاالى٘و ٍٛه ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ّؾبد ف١ُٙ ٥بكي -  500

عبكاهلل فّٙٝ اٌىَبْ آِبي/ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 22522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌٍّغٝ ؽَٓ ِؾّل ٥جلاٌفزبػ اؽّل -  501

عب٘يٖ ِالثٌ ث٤١ ْٚٔبٝٗ ِؾّٛك ١ٍٍّبْ ٥جلاٌوؽ١ُ/ ثٍّه ا١ٌٌّٕ ع١ٕٕٗ ّبه٣ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 113412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبد ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌزٛاة وٛصو -  502

١٦ٍل اؽّل ١٦ٍل ٥يد/ثٍّه اٌزَّبؽ١خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ صبثذ ١ٍل ِؾّل -  503

ؽَٓ صبثذ ١ٍل/  ثٍّه اٌٙلٞ ّبه٣ ِٓ اٌجؾوٞ اٌم١ٖو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113445    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غو٠ت ؽ١َٓ غو٠ت ٥بُٕ -  504

غو٠ت ؽَب١ٔٓ اؽّل ١ٍّو/ثٍّه-ّوق ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 122141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ١ٍل ِؾّل ٥ّوٚ -  505

 ٥جلاٌىو٠ُ هِيٜ ِٖٞفٝ/ ثٍّه اٌّبٌىٝ ٥لٔبْ ّبه٣ 131 ٍٍٞبْ اهٗ ا١ٌّٕب ثٕله  ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

ك٠ىٛه َِٚزٍيِبد ِٞبثـ ث٤١ ْٚٔبٝٗ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ٥جلا٢ٌب٘و ِوٍٝ ٌٍَّٛ -  506

٥جلا٢ٌب٘و ع٦ّٗ ٦ّجبْ/ ٍِه - ثٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍّو ؽَٕٝ ا٠ٙبة -  507

فوط عوعٌ ١ٍّو ؽَٕٝ/ٍِه-ا٦ٌيثخ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌزٛاة ٥جلاٌالٖ ِؾّل فٚو -  508

٥جلاٌزٛاة ٥جلاٌالٖ ١٦ٍل/ ثٍّه اٌل٠ٛاْ ٥وا١ِٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ـربه٠ ٚفٟ 113426    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو ِؾّل -  509

ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو ِؾّل/  ثٍّه ٥جلا٦ٌي٠ي ثٓ ٥ّو ّبه٣ ِٓ إٌٞبٛ ؽبهٖ ا١ٌٌٛل٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113444    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ؽّلاْ ؽَٓ ِؾّل -  510

ِؾّل٠ٓ ؽّلاْ ؽَٓ ِؾّٛك/ثٍّه -ا٦ٌّبثلٖ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عالي ِؾّل ٥الء -  511

هِٚبْ ِؾّل عالي ِؾّل/  ٍِه - اٌغ١ِ ّبه٣ - اٌّلاثغ ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كثٌ ٥لٌٝ ٥ٕزو ٠بٍو -  512

ؽٕب كثٌ ٥لٌٝ ٥ٕزو/  ٍِه - ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل اؽّل ؽَٓ ٠بٍو -  513

٥جلاٌٙبكٜ ِؾّل/ ثٍّه اٌىجوٜ إٌّْبٖ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جٛك ٍٍٛٓ -  514

ِؾّٛك ٥جلاٌّغ١ل ٕبٌؼ ِؾّل/ ثٍّه اٌغ١ِ ٥يثٗ ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113436    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل ٥جلاٌٛ٘بة ِٖٞفٟ -  515

٥جلاهلل اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل ٥جلاٌٛ٘بة/  ثٍّه ا٦ٌمت ِؾّل٠بد ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113442    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبْ ١ٞ٥ٗ اؽّل ِؾّل -  516

هِٚبْ ١ٞ٥ٗ اؽّل ؽّبكٖ/ ثٍّه ٦ّواْ ثٕٟ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  517

ِؾّل ٥جلاٌغٛاك هِٚبْ/ ثٍّه - اٌؾٛارىٗ عي٠وح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل اثٛ ٦ّالْ ١ٍل ِؾّل -  518

اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ِل٠ٕخ عٙبى/ثٍّه -2 ث١زه اثٕٝ اٍىبْ ٍٛق-اٌغل٠لح ا١ٍٛٛ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط عوعٌ ١ٍّو غٕٝ -  519

فوط عوعٌ ١ٍّو غٕٝ/ ثٍّه عؾلَ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 112212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّٛك اؽّل ِغلٞ -  520

 ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّٛك اؽّل/ ثٍّه اٌوئ١َٟ اٌجٍل ِلفً اثوا١ُ٘ اٚالك ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٝ ِؾً ٌٗ وبْ 1-ة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٌٍْٕبٛ ٚرووٗ ٥ٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌغٝ ٚلل 2211 ٌَٕخ 1111 ثولُ اٚك٣ ٚاٌجٞبه٠بد ا١ٌَبهاد اٝبهاد ث٤١ ْٚٔبٝٗ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 22111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾك ٥ّو ى٘واْ فبّٝٗ -  521

ِؾّل ّبوو ِؾّل ٥جلاهلل/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113442    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٌٛٔ ؽ١َٓ ِٖٞفٟ -  522

ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ِٖٞفٟ/  ثٍّه االِبَ رم١َُ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ و١الٔٝ فوغٍٝ ؽ١َٓ -  523

ؽ١َٓ و١الٔٝ فوغٍٝ ؽ١َٓ/  ثٍّه - ثله اٚالك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥ّو ٝٗ ِؾّل -  524

ٍِٟٛ ٠ٍٛف ٥ّو ٝٗ/  ثٍّه اٌغٕبكٌٗ ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ عوعٌ موب عبثو -  525

٥لا١ٌَّؼ عوعٌ موب عبثو/ثٍّه- ِٕفٍٛٛ ِووي-ا٦ٌيثخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔو ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ِإِٓ -  526

لّٛزٝ اؽّل لّٛزٝ ٔبك٠ٗ/ثٍّه-ؽ١َٓ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113443    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ ؽ١ٍُ ٕالػ ٍب١ِٗ -  527

ٚافٛارٗ ؽ١ٕٓ ىوٝ ؽ١ٕٓ/ثٍّه-اٌؾّبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ٦ٍل هعت ا٠ٗ -  528

٥جبً ١٥ل ٕبثو/ثٍّه ٥ّواْ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113434    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلٖ ِؾّل اؽّل -  529

٥جلاٌجبٍٜ ٥جلٖ ِؾّل/ ثٍّه - اٌمٖٛه اَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122132 ربه٠ـ ٚفٟ 113422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٚفبئ١ً ١ٖٔو ِىوَ ١ِالك -  530

اؽّل ٥ٕزو اؽّل ِؾّل/ ثٍّه اٌجؾوٜ اٌغَو ّبه٣ ِّٛب ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّل -  531

ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلٖ/ ثٍّه اٌيا٠ٚخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113462    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ ١ٍٍُ ؽ١َٓ اؽّل -  532

ّب١٘ٓ ١ٍٍُ ؽ١َٓ ِٖٞفٝ/ ثٍّه ا١ًٌٕ ثَزبْ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ فٛىٜ ٔبعؼ ث١زو -  533

صبثذ فٛىٜ ٔبعؼ ؽبف٠/ ثٍّه - ا٦ٌي٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 121264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ ٥ٍٝ -  534

ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 121264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ ٥ٍٝ -  535

 أزبط َِزٍيِبد رٛه٠لاد ِىزت ْٚٔبٝٗ فوغٍٝ ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

121264ثولُ ِٚم١ل 2216/12/21َ فٝ افززؼ رمبٜٚ ىها١٥ٗ اٍّلٖ ِج١لاد ىها٥ٝ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  536

٥جلاٌّمٖٛك فزؾٝ ؽَٓ/ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه٠ًٛ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌّالن هِٚبٔٝ -  537

ِمبه٠ًٛ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌّالن/ثٍّه ثبفَٛ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113462    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ٍِٛٝ ٦ٍل ؽٕبْ -  538

ٍِٛٝ ٦ٍل ٥ضّبْ/ ثٍّه ى٠لاالوواك ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل كه٠ِٚ ِؾّل ِٕٝ -  539

اٌئبرٝ ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍل ِؾّل/ ثٍّه اٌٞبثٛٔخ ّبه٣ ِو ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113446    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  540

٥جلاٌّمٖٛك فزؾٝ ؽَٓ/ ثٍّه ِٕمجبك ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ٥ٍٝ فوط اؽّل -  541

٥ٍٝ ٥ّبه هىق ِّلٚػ/ثٍّه ٝبٌت ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ ف١ٍفٗ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك -  542

ِفزبػ ٥جلاٌىو٠ُ ف١ٍفخ اؽّل/ ثٍّه اٌغل٠ل اٌْبه٣-ِٕفٍٛٛ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ١ٖٔف ٔبكه ىوو٠ب -  543

ِوعبْ ؽٕب ١ٖٔف ٔبكه/  ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّل ِؾّٛك ٥ضّبْ -  544

ِؾّل ١ٍل اؽّل ؽَٕٝ/ثٍّه االوواك عي٠وح االوواك ى٠ل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113441    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٦ٍل ؽ١ٍُ ا٠ّبْ -  545

هىق ٍّجٝ ٦َِٛك/ ثٍّه-اٌل٠ٕٝ ا٦ٌّٙل ّبه٣-اٌم١ٕٛخ ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113466    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  546

ؽ١َٓ اؽّل ١ٍل اؽّل/ ثٍّه ا٦ٌٛاِو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٥جلاٌجبلٝ اؽّل -  547

ؽَٓ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٥جلاٌجبلٝ/ ثٍّه-لواه ٔيٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113442    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل ٥جلاٌزٛاة اٍّب١٥ً -  548

٥ّبه ِؾّل اؽّل ِؾّل/ثٍّه اٌزؾو٠و ّبه٣-١ٍٍُ ٍبؽً ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 122321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕجؾٝ ِؾّل ٕلاَ -  549

٥بِٗ ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبٝٗ اٌمٞب١ِٗ 15 ٥ّبهٖ ا٠غ١ىٛ َِبوٓ 32 ثٕبؽ١ٗ وبئٓ فو٣ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113462    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غٛاك٥جلاٌ ٥بهف ِؾّٛك ٥ٖبَ -  550

٥جلاٌغٛاك ٥بهف ِؾّٛك فبٌل/ ثٍّه 1 هلُ ّبه٣ ا١ٍّ٦ٌّٓ 11هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف    

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل اٌوؤٚف ٥جل ٔبك٠ٗ -  551

ِؾّل ١ٍل أٛه وبًِ/ ثٍّه ثب١ٌٌٛل٠ٗ اٌجٍٛزٗ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اٌيا٠ٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113465    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٛاْ ِؾّل ؽَٓ ٥ٍٝ -  552

٥ٍٛاْ ِؾّل ؽَٓ ٥ٛٗ/ثٍّه-االٖٔبه ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113464    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾى١ُ ِؾَٓ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  553

ِولٌ ؽى١ُ ٥لٌٟ/  ثٍّه إٌؾبي ثوط اٌَبكاد ؽٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ٠ٍٛف ٚع١ٗ ِغلٜ -  554

٠ٍٛف ٚع١ٗ ِغلٜ/ٍِه-ا٦ٌيثخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 122111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  555

ِٛاّٟ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ اثوا١ُ٘ فوؽبْ ِؾفٟٛ/ ثٍّه ١ِٞو ٥وة ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘الي ٍٕبكٖ ٦ٍلاْ اكٚه -  556

٘الي ٍٕبكٖ ٦ٍلاْ/ثٍّه-غوة اٌغٕب٠ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113454    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥َىوٜ ِؾّٛك ؽَب١ٔٓ ٕفبء -  557

ؽ١َٓ ٥َىوٜ ِؾّٛك ؽَب١ٔٓ/ ثٍّه لولبهٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113461    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ه٠بْ ِؾّل -  558

ِؾّل ه٠بْ ِٖٞفٝ/ ثٍّه 21 إٌغبه ؽٛٗ إٌغبه ٥يثخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 121516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّل ّؾبرٗ ٥ٍٝ -  559

٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل هافذ/ ثٍّه لٍّب ثٕبؽ١ٗ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ١٢ٔو ٌٛىٖ ١٦ّٔٗ -  560

ثٌٌٛ ١٢ٔو ٌٛىٖ ١٦ّٔخ/ ثٍّه ا٦ٌي٠خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 121264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ ٥ٍٝ -  561

ِٛاّٟ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ/ ثٍّه ا٦ٌٛٔٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 122111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  562

اثوا١ُ٘ فوؽبْ ِؾفٟٛ/ ثٍّه ١ِٞو ٥وة ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 122111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  563

 فٝ افززؼ ِٛاّٟ ؽ١٢وٖ ْٚٔبٝٗ ٥ج١ل ِؾّل ٥جلا٤١ٌَّ/ ثٍّه اال١ٍٛٝٝ ٥وثٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو هئ١َٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

122111ثولُ ِٚم١ل 2214/3/11َ  

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122131 ربه٠ـ ٚفٟ 113224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِْوف ؽ١َٓ ٦ٍل -  564

ؽَٓ ِْوف ؽ١َٓ ٦ٍل/ ثٍّه ثغ٦ٍٗ اٌٍّه ٕبؽت ٦٠لي ،:   اٌـزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  ْبٛإٌ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ٍٍٞبْ اثوا١ُ٘ اؽّل -  1

٥مبهٜ ٚاٍزضّبه،  ١ِٚىب١ٔى١خ ٕٚؾ١خ وٙوثبئ١خ ٚاكٚاد ثٕبء ِٛاك رٛه٠ل) ْٔبٛ اٙبفخ:  اٌزأ١ّو ) 

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 125422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ؽَٓ ِٝ -  2

ىفبف فَبر١ٓ ٚربع١و عب٘يح ِالثٌ ث٤١) ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٛٗ ١ٍٍّبْ فبٌل -  3

اٌَّبؽٗ اعٙيٖ ١ٕٚبٔٗ َِبؽ١ٗ ٚا٥ّبي َِبؽ١ٗ ٕ٘ل١ٍٗ اعٙيٖ رٛه٠ل ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ىوٝ ِؾّل اؽّل -  4

 ٚرٛى٤٠ ِٚمبٚالد ِالثٌ ٚرٛه٠ل رى١١فبد ٚرٛه٠ل ٚا٥الف وٙوثبئ١ٗ اعٙيح َِٚزٍيِبد غنائ١ٗ ِٚٛاك ٥ّبٌٗ رٛه٠ل)  ْٔبٛ ٠ٚبف

غنائ١خ ِٛاك  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَّؼ ٚك٤٠ ِبهٞ -  5

ثالٍز١ه رقو٠ي ٤ِٕٖ)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل اٌوؽ١ُ ٥جل ِبعل -  6

خغنائ١ ِٛاك ث٤١ ِؾً)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٘جٗ اؽّل ٥جلا١ٌٍٞف ١ٙبء -  7

غنائ١ٗ ِٛاك ٚرغ١ٍف ر٦جئٗ)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 121132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛعجً ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ -  8

اهاٙٝ اٍزٖالػ)  ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝؾبٜٚ ِؾّل ِؾّٛك اٌمنافٝ -  9

اٌغ١و ٌؾَبة صم١ٍٗ ٦ِلاد ٚربع١و ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك)  ثغ٦ٍٗ ْٔبٛ اٙبفٗ:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ٥جلاٌوؽ١ُ وبًِ -  10

١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ ث٤١)  ْٔبٛ اٙبفٗ:  اٌزأ١ّو  ) 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّل ٔبَٔٝ -  11

ثبٌمٞب٥ٝ عجٌ)  ْٔبٛ ٠ٚبف   ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ٍِه ٥جلاٌّالن ٥يد -  12

١ٍٚوا١ِه ٕؾ١خ اكٚاد ث٤١ ِؾً)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112646   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  13

6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 12 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112646   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  14

ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌٗ)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 124151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛ٥ٚٗ ِؾّٛك صبثذ ٝب٘و اؽّل -  15

 اٌغنائ١خ ٚاٌّىّالد اٌقبٕخ ٚاالغن٠خ ٚاٌّج١لاد ٚاٌّٞٙواد اٌزغ١ًّ َِزؾٚواد ٚر٠َٛك رٛى٤٠)  ْٔبٛ اٙبفٗ:  اٌزأ١ّو ٕٚف

اٌغ١و ٌلٜ ِبٍجك ع٤١ّ ٚر٤١ٕٖ  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 123211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلٖ ِٖٞفٝ -  16

ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد)  ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌَالَ ٥جلا٦ٌبي عّبي -  17

ؽى١ِٛٗ فلِبد ِىزت)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل كٍٛلٝ ا٠ّٓ -  18

عب٘يح ِالثٌ ث٤١)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك ٥ٍٟ ١ٌّبء -  19

وٙوثبئ١ٗ اعٙيح)  ْٔبٛ ٠ٚبف   ) 

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ي٠ي ٥جلاهلل ٥جلاٌىو٠ُ ِٖٞفٝ -  20

ٕؾ١ٗ اكٚاد ث٤١)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  ) 

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ي٠ي ٥جلاهلل ٥جلاٌىو٠ُ ِٖٞفٝ -  21

ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِمبٚالد ِىزت)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 121136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ فوغٍٝ ٥جلاٌؾ١ّل ٗٝ -  22

إٍّذ رٛه٠لاد)  ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اؽّل ٥جلاٌواٟٙ ٔغبػ -  23

ثبٌمٞب٥ٝ ثمبٌٗ) ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزوٜ هّلٜ ّٕٛئ١ً ١ِٕب -  24

ؽو٠ّٟ ِٚالثٌ ؽو٠ّٝ اوََٛاه ث٤١ ِؾً/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 123562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ّؾبد اؽّل -  25

صم١ٍخ ٦ِلاد ربع١و)  ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ ٥ّو ِؾّل -  26

ثمبٌٗ) غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلا٤١ٌَّ ِؾّل اؽّل -  27

اٌضم١ٍخ ا٦ٌّلاد ٚ االالد ربع١و)  ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو  ) 

  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلا٤١ٌَّ ِؾّل اؽّل ٌٖبؽجٙب ثب١ٌَبهاد ٌٍٕمً اٌزمٜٛ ثغ٦ٍٗ اٌزغبهٜ االٍُ ٦٠لي -  28

اٌضم١ٍخ ا٦ٌّلاد ٚ االالد ربع١و)  ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12213   ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثبّب هِيٜ هٍّٝ هاِٝ -  29

ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك ث٤١)  ٍٗثغ٦ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  ) 

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌالٖ ٝٗ اٌل٠ٓ عّبي -  30

ِزىبٍِخ ا٥ّبي ِٚمبٚالد ؽ١خ ٌؾَٛ رٛه٠ل) ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو  ) 

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ِؾّل ف١ًٖ -  31

ثمبٌٗ غنائ١خ ِٛاك ث٤١) ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي   ) 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ ٕفٛد اهلل ٘جٗ -  32

رمبٜٚ ث٤١/  ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ١ٍل ِؾّل ف١ًٖ -  33

ِٕي١ٌخ ٚاعٙيح ٚاكٚاد غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد ِىزت)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي   ) 

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽَٓ ٥جلاٌٖبكق ِٖٞفٝ -  34

صالعٗ اٍز٦ّبي ثمٖل غنائ١ٗ ِٛاك ث٤١/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 121422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ِّلٚػ ٝبهق -  35

٣.َ.ط كافً ٥ّبٌٗ رٛه٠ل/ ْٔبٛ ٠ٚبف:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل ٝٗ -  36

١ٍبهارٗ ٥ٍٝ ثٚبئ٤ ٔمً ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

: أ١ّواٌز ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ٦َِٛك اؽّل -  37

ر١ٍَؼ ؽل٠ل ث٤١/ إٌْبٛ اٌٝ ٠ٚبف   

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌؾ١ّل ِّلٚػ عّبي -  38

ؽى١ِٛٗ ٥بِٗ رٛه٠لاد ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّوالٗ ِزٌٛٝ ّوالٗ ١٦ٍل -  39

ِٛاّٟ ؽ١٢وٖ/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك ٠ب١ٍٓ ِؾّٛك -  40

ِغّلٖ ١ٝٚٛه ٌؾَٛ ث٤١ ِؾً/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 121516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ِؾّل ّؾبرٗ ٥ٍٝ -  41

ٚهؽالد ٥ّبي ٔمً ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  42

اٌيها١٥ٗ اٌؾبٕالد ع٤١ّ رٖل٠و ِىزت/ ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي:  اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ّٛلٝ وو٠ي هاِٝ -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٞباهلل أٞٛاْ فىزٛه ١ٍٙو -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ثلهٞ ٕفبء -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجٟ ٥ٍٟ ٥ٕزو بء١ٍ٥ -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٟ ٠ٌٛٔ عالي -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ عوعٌ موب عبثو -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ّٕٛئ١ً ١ٍّو ثوٍٍٟٚ -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ غٍّٝ ؽ١َٓ ٕفبء -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113462   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ٍِٛٝ ٦ٍل ؽٕبْ -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل كه٠ِٚ ِؾّل ِٕٝ -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ٥ٍٝ ٘بُّ ٥جلإٌجٝ -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113255   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّج١ت ؽ١ٍُ ١٦ُٔ ٥بٝف -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥لٌٝ اثوا١ُ٘ ِؾّل -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥جلاٌغٕٝ ٥بكي ا٠ّٓ -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق ٥جلاٌواىق اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ِوىٚق ّٛلٟ ٔبٕو -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ١٢ُٔ وّبي ع١ٙبْ -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك٠بة ِؾّل فوغٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ٥جلاٌْبفٝ ٥جلاٌوؽّٓ َِواد -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽٕب ا١ٌٔ أٛه -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل فواط فٛى٠خ -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ثله ِؾّل -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عالي ١ٍل عالي -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بُٕ ِؾفٟٛ عّبي ِؾّل -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٔبّل ٚ٘جٗ فبكٜ -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ٍُ ٥جلاٌَزبه ٥جلاٌؾ١ٍُ -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ ِؾّل -  27

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٠بٍو ّٙبة -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٕبثو ؽَٓ -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌبٕو -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط اؽّل ٥ٍٝ ٥ٍٝ -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ صبثذ ٥ٞباٌىو٠ُ ٥جلإٌبٕو -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ٥ٍٝ اؽّل -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ١٥ل ىا٠ل اٌّب١ٗ -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ٥جلاٌفزبػ اؽّل -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113443   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ ؽ١ٍُ ٕالػ ٍب١ِٗ -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ وبًِ فٛىٜ اّوف -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٜ موٝ ٔج١ً ِؾّل ِؾّٛك -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌٍّٞت ِؾّل ٥جلإٌٍّٞت اؽّل -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٢ٌب٘و ِؾّل ٥جلا٢ٌب٘و -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل فبٌل -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوعبْ ثمٞو ١ٍلُ٘ ّبك٠ٗ -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٦َِل ا٦ٌوثٝ لِؾّ -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥الء -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل ى٠بْ ؽَبَ -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ؽَٓ -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽٍّٝ ؽّلٜ ِؾّل -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 121264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ٍٝ هف٦ذ ٥ٍٝ -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ هاّل ٕالػ ِؾّل -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽبِل ٥بٝف ه١ٔب -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113445   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غو٠ت ؽ١َٓ غو٠ت ٥بُٕ -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113336   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِجبثٟ ٥جلاٌؾ١ّل هِٚبْ اؽّل -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل اٌَواط -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113324   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٞٛؽٝ ٥ٍٝ ؽَٓ ٥وفٗ -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ ٥جلا١ٌَل ِواك ٦٠مٛة -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15243   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ ِؾّل -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٍبٌُ ٥ٍٝ ووَ -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بثل ؽَٓ فٚو ٥جلاٌىو٠ُ -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113246   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلا٦ٌُّٕ اٍالَ -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ١ٍل ِؾّل ٥ّو -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ فبٌل -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ ٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ىوو٠ب -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ٥جلا٢ٌب٘و ِوٍٝ ٌٍَّٛ -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٥جلا١ٌَل ه١ّل ف١فٟ -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا١ّ١ٌٓ اثوا١ُ٘ ١ٍّو ا٠ّبْ -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ١٘ٚت ٥ٛٗ ٍف١ٓ -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ هاغت ِؾّل ٕبثو٠ٓ -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113346   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍبٌُ لبٍُ اّوف -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ّؾبرٗ ٠ٛ٥ٚٗ ِالوٗ -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ثمٞو ٥لٌٟ ْٔأد -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل ؽج١ت ٕبثو هِٚبٔٝ -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل ٍٙبَ -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل فٛىٜ ِؾّل -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113456   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ١٢ٔو ٌٛىٖ ١٦ّٔٗ -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ ٥جلاٌلا٠ُ ِٞب٣ٚ لٕبٜٚ -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ٔبّل ٚع١ٗ ٥ّبك -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾك ٥ٍٟ ١ٍل ٥ٍٟ -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٟ اؽّل ؽّلاْ ٍبِٟ -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌبي ٙبؽٟ ٥ٍٟ -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَٓ ؽ١َٓ ٥ٖبَ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113441   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٦ٍل ؽ١ٍُ ا٠ّبْ -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغً وّبي اٌجبًٍ ٕجؾٝ -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ّو اؽّل ِؾّل -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل هف١ك اؽّل -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل وبًِ ١٦ٍل ٥جلا٦ٌُّٕ -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبمٌٝ ٥ٍٝ كووٚٔٝ ٦ٍٝذ -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل ٠بٍو -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ثق١ذ فً هّبك -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛى٠ل ِؾّل ١ٍّؼ ِٖٞفٟ -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل فبهٚق ِؾّٛك -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ِؾّل ١٥ل ثلهٜ -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ١ٍل عّبي -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112446   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ اثوا١ُ٘ فواط اثزَبَ -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل ّبك٠ٗ -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113433   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط عوعٌ ١ٍّو غٕٝ -  96

فبٓ: ١واٌزأّ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ وبًِ ِؾّل ٦ٍٝذ -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113366   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ اثٛاٌمبٍُ اؽّل ا١ِو اؽّل -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ وبًِ ا١ًِ افالٓ -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلا٦ٌبي ثله وّبي -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٥ٍٟ فبّٝٗ -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽ١َٓ ؽّلٞ ٘جٗ -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّل ِؾّٛك ٥ضّبْ -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ا١ِو ٍبِؼ ٍبئؼ -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِْوف ؽ١َٓ ٦ٍل -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّل اؽّل ِٕٝ -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اثوا١ُ٘ ف١ٌّ ى٘واْ -  107

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚٙوًٚ ؽٕب ف١ُٙ ٕبثو -  108

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌجبٍٜ ٔبعؼ ِٖٞفٝ -  109

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛفٟ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ ١ٍل -  110

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12132   ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ى٘لٞ هّبك اثزَبَ -  111

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113356   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ضّبْ ِؾّٛك ٥ّبه -  112

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٥بكي ٍبهٖ -  113

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽ١َٓ وبًِ عّبي -  114

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠َٝ ١ٖٔف فٛىٜ ٥ٍٝ -  115

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل -  116

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ١ٌُٚ ِىبهَ اثوا١ُ٘ -  117

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبد ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌزٛاة وٛصو -  118

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ صبثذ ١ٍل ِؾّل -  119

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّبك ِؾّل -  120

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجو ِؾّل ١ٍل اٌل٠ٓ عّبي -  121

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّلٞ ا٠ّٓ  ؽّلٞ -  122

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بىه ف١و ٥ب٠ل ١ِٕب -  123

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٔٝ -  124

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اثوا١ُ٘ فوؽبْ اؽّل -  125

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113245   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٕبثو ؽَٓ -  126

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ١ِقبئ١ً اٌمٌ ٠ٛؽٕب اٌمٌ ِواك -  127

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ِٕٙٝ صبثذ ٕبثو -  128

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل اؽّل ٥الء -  129

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ؽَٓ ِؾّل ٦ٍبك -  130

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٞت ٥ٍٝ ِؾّل ٥بٝف -  131

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٖٔو فٛىٞ ١ٍٍّبْ فٛىٞ -  132

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ى٠ل اثٛ ٦ّالْ ١ٍل ِؾّل -  133

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽَب١ٔٓ ١ٍل وؾ١ً -  134

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلإٌٛه ٥جلاٌّالن ف١ٕبه ١ِٕب -  135

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي اؽّل ا١ٌَل ٥جلاٌٍّٞت -  136

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ؽ١َٓ ؽَٕٟ ِؾّل -  137

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113466   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  138

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ِؾّل ِٖٞفٝ -  139

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113266   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚٙوًٚ ىوٝ ٥ّبهٖ ثبكٜ -  140

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113426   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ٠ٌٛٔ ِٖٞفٝ -  141

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥جلهلل ِؾّٛك ٠بٍو -  142

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥ٍٝ ٔبكٜ ٥ٍٝ -  143

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113344   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌبً كًٚ ِغلٜ ثٙبء -  144

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  145

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبِذ ؽٕب ؽٕب ٠ٛٔبْ -  146

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113364   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ١ٍٍّبْ ف١ُٙ وّبي -  147

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌؾف٠١ ١ٍل ٝبهق -  148

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٍّٛؼ ِي٠ْٛ ِىوَ وو٠ُ -  149

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113165   ُثول ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّبه اؽّل ٥ٍٝ ّبك٠ٗ -  150

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ٘و٠لٜ ٥جلا٤١ٌَّ ٥ٖبَ -  151

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل عّبي ِؾّل -  152

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اؽّل ٕالػ ٚهكٖ -  153

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ٥جلاٌجبلٝ اؽّل -  154

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل ٝٗ -  155

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٝٗ اؽّل رٛؽٗ -  156

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ١ٌٚل -  157

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ِٖٞفٝ اؽّل -  158

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن ٦ٌّٟ اٍٍّبْ هِٚبٟٔ -  159

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍٍّبْ ٦َِٛك ِؾّل -  160

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113436   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلاهلل ٥جلاٌٛ٘بة ِٖٞفٟ -  161

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113442   ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل ٥جلاٌزٛاة اٍّب١٥ً -  162

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥جلاهلل ٥جلاٌفزبػ ِؾّٛك -  163

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ع١ًّ هؽبة -  164

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 122225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌبي هّبك ١ٍل -  165

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ّؾبرٗ فٍٗ هِٚبٔٝ -  166

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٥يد ٥الء ا١ِٓ -  167

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٜ ؽٕب موب ٔبٕو -  168

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٌٕ ١٥بك هّبك ّو٠ف -  169

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍىٕله ٠ٕٟ ه١ٌَِ ٍبِٟ -  170

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ثلٜٚ ١ٍل ِٖٞفٝ -  171

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥ٍٝ رىوٚهٜ ٥ٖبَ -  172

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113442   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هِٚبْ ١ٞ٥ٗ اؽّل ِؾّل -  173

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ رٙبِٝ -  174

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبك ؽَٓ اؽّل -  175

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل ٥جلإٌبٕو -  176

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلا٦ٌبي عبثو ٥جلا٦ٌبي -  177

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِه اٍؾك ٥بٝف ّبكٜ -  178

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ١ٍٛ٠ف فزؾٟ ّوثبد -  179

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ىوٟ وبًِ ٔبك٠ٗ -  180

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ربه٠ـ ٚفٟ 113216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍواط فإاك/  ٌٖبؽجٙب اٌّزىبٍِٗ اال٥ّبي ٌّمبٚالد اٌَوً -  181

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖٞفٟ ِقزبه ِؾّٛك -  182

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٔج١ٗ ع١ًّ اٍبِٗ -  183

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  ْووخاٌ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي اؽّل ٥جلا٦ٌبي ثٍٛٝ -  184

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ ِؾّل ٥جلا٦ٌبي ِؾّل -  185

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113446   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  186

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113441   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه٠ًٛ اثوا١ُ٘ ٥جلاٌّالن هِٚبٔٝ -  187

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك وبًِ ١ٌٞف عٛى٠ف -  188

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّّْْٛ هّلٜ ّّْْٛ اثبٔٛة -  189

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 121433   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْو٠ف ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ اؽّل -  190

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٕٟ ٥جلٖ ٥جلاٌغٕٟ ؽ١ٍّٗ -  191

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو كهك٠و ٥جلاٌؾ١ٍُ ِٕٝ -  192

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ِلٔٝ ٥جلا٦ٌي٠ي اثٛثىو -  193

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فواط ؽ١َٓ ؽَٓ فبٌل -  194

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔو ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ِإِٓ -  195

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل وّبي ٔٙبي -  196

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕل٠ك ِؾّٛك ٥ٕزو ١٦ٍل -  197

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِب٘و ٔبك٠ٗ -  198

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٝٗ ٥ٍٝ ِؾّٛك -  199

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّٛكٖ ٥ٍٟ اؽّل اٍالَ -  200

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌف١ًٚ ٥جلاٌوؽ١ُ ٘بٔٝ -  201

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ٥بِو وبًِ عبكاٌىو٠ُ -  202

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌجبلٝ ٥جلاهلل اؽّل ِؾّل -  203

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل عالي عّبي ٥ياَ -  204

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ياى ف١ًٍ ثلٚٞ ِؾّٛك -  205

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔب٠ً ك٠بة ثلهاٜٚ ِؾّٛك -  206

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٕالػ ٍٙبَ -  207

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾىُ ِؾّل -  208

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ٥ّوٞ -  209

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٍِٛٝ ِؾّٛك ِؾّل -  210

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١٥بٛ ِؾّل ٕفبء -  211

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١٥َٝ اؽّل ١٥َٝ -  212

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113463   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ١ٖٔف ٔبكه ىوو٠ب -  213

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّف١ك اّوف ٝب٘و -  214

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍّبْ ٥جلا٦ٌي٠ي ٦ٍّبْ ث١زو -  215

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ثله٠ٗ -  216

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٦ّجبْ ٥جلاٌواىق ِؾّٛك -  217

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  218

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113442   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٠ٌٛٔ ؽ١َٓ ِٖٞفٟ -  219

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113335   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف اؽّل اهلل فٍف اؽّل -  220

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽّبك ِؾّل ِٖٞفٝ -  221

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖٞفٟ ؽَٓ اؽّل -  222

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ ِؾّل اٌل٠ٓ وّبي ِٖٞفٝ -  223

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍل ٥ّو ِؾّل -  224

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلاٌغ١ًٍ ٥ضّبْ ؽَٓ -  225

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٙٝ ٥جلا٦ٌّزّل ٥ٕزو اٌل٠ٓ ا٠ٙبة -  226

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌبي ثبٟ٘ ٕبثو -  227

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ و١الٔٝ فوغٍٝ ؽ١َٓ -  228

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوغٍٝ ٥ٍٝ فوط اؽّل -  229

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌىو٠ُ ف١ٍفٗ ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك -  230

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فوؽبْ ٥ٍٟ ِؾّل -  231

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ ١ٍل ٥ٛاٝف -  232

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  233

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لب٠ل ؽَٓ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  234

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّل اٍّبء -  235

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٔ ِؾّل ِؾّٛك فبّٝخ -  236

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٦ّجبْ ١ٍل ٦ّجبْ -  237

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113444   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ ؽّلاْ ؽَٓ ِؾّل -  238

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٚو ؽَٓ ف١ٌّ ا٠ّٓ -  239

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ٕالػ اّوف -  240

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113465   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٛاْ ِؾّل ؽَٓ ٥ٍٝ -  241

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113464   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾى١ُ ِؾَٓ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  242

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113241   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ فٛىٞ ٥جلاٌوؽّٓ -  243

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عالي ِؾّل ٥الء -  244

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كثٌ ٥لٌٝ ٥ٕزو ٠بٍو -  245

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ -  246

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ١٦ٍل فإاك ٥ّبك -  247

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، بٌه٥جلاٌّ ٥جلاهلل ٔج١ٗ ِؾّٛك -  248

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥جلاٌّٛعٛك ٥ٖبَ ِؾّل -  249

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113265   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥جلاٌّالن ّؾبرٗ ِوىق -  250

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113334   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ِؾّل/  ٚاٌل٘ب ثو٥ب٠ٗ اٌمبٕو ٦ٍل ِؾّل هٔب -  251

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلاْ ِؾّٛك ِؾّل ٝبهق -  252

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل عٍجٟ ؽٕب ٔبك٠ٗ -  253

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّٛك ك٠بة ٦ٍبك -  254

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌفزبػ ِؾّل -  255

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ١ِقبئ١ً ِقزبه ٔبكٜ -  256

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلاٌؾ١ّل ١ّّبء -  257

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛا٦ٌَٛك ١٘جٗ ٥جلإٌجٝ هٙب -  258

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 121142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  259

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٕلٜ ٠ٍٛف ٚع١ٗ ِغلٜ -  260

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْبٞ اٍؾك وبًِ ١ٍٙو -  261

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113131   ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥جلٖ ٥ّو ى٠ٓ -  262

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلإٌجٝ ٥ٍٝ ؽبِل -  263

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌوٍٛي اؽّل ِٖٞفٝ -  264

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو ؽ١َٓ ١٥َٝ ِٕب -  265

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِٖٞفٟ ٥ٍٟ ِٖٞفٟ -  266

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠ٍٛف ٥بٝف ا٠ّٓ -  267

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ اؽّل عبكاٌىو٠ُ ّو٠ف -  268

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113426   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٔٛهاٌل٠ٓ ٥جلإٌبٕو ِؾّل -  269

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘الي ٍٕبكٖ ٦ٍلاْ اكٚه -  270

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ربه٠ـ ٚفٟ 113224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاٌل٘ب ثٛال٠خ اٌمبٕو اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٝ ٥بٝف ٍٍّٝ -  271

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  272

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ١٥ل ٦ٍّبْ ثب٘ٝ -  273

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ٔبّل ٍِٛٝ ؽبهً -  274

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 126315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٍل اٍّبء -  275

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113343   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ّف١ك ٔج١ً ١ِٕب -  276

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فوغٍٟ ى٠ُٕٙ وّبي -  277

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛهٞ فٛىٞ ٕالػ ٥جلإٌبٕو -  278

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113363   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ١ٍل فوغٍٟ ٥ّوٚ -  279

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِزٌٛٝ ٥جلا١٦ٌُٕ ؽَب١ٔٓ ١ٕبك -  280

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّٛك ِقزبه ٥ٖبَ -  281

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ اؽّل ؽَٓ أٛه -  282

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ؽَب١ٔٓ ١ٍل -  283

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌقبٌك ِؾّل ٥بِو ٕفبء -  284

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥ٗ ٥جلاٌغٛاك ىوو٠ب ِؾّٛك -  285

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  خاٌْوو ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ٥ٍٟ اؽّل -  286

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل ِٕٟ -  287

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وو٠ُ رٟٛٔ وّبي اِبي -  288

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ٥جلإٌبٕو عّبي ِؾّل -  289

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ؽَٓ ِؾّٛك فبّٝٗ -  290

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل هعت اٍالَ -  291

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّٛلٝ ؽَٕٝ  اٌل٠ٓ ٥الء -  292

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ؽَٓ ٥الءاٌل٠ٓ -  293

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ اؽّل -  294

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ١ٍل اؽّل  ِؾّل -  295

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ٘بُّ ىا٠ل ووَ -  296

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل فزؾٝ ٕفبء -  297

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113234   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ كٍٛلٝ ٍٞٛؽٝ ٥جلاٌّمَٜ -  298

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥ل ٠لىا فوؽبد َٔو٠ٓ -  299

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ وبًِ اٌجلهٜ اؽّل -  300

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن اؽّل هفب٥ٟ ؽَٓ -  301

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبثو ٥ٍٝ ِٖٞفٝ ِؾّٛك -  302

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ ٕالػ اّوف -  303

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌزٛاة ٥جلا٦ٌّزّل هِٚبْ ٔغالء -  304

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌزٛاة ٥جلاٌالٖ ِؾّل فٚو -  305

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غجبْ ٔبْ رمٜٛ هِٚبٔٝ -  306

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113324   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥جلا١٢٦ٌُ ٥ي ِؾّل -  307

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ّو اؽّل ِٖٞفٟ -  308

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِزٌٛٝ ف١ٌّ ٥جلاٌوؽّٓ -  309

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ؽٕب ١٥َٟ ٥بِو -  310

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ لٞت ٥جلا٦ٌُّٕ ٕبثو -  311

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ٥جلاٌٛ٘بة ؽ١َٓ -  312

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113454   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥َىوٜ ِؾّٛك ؽَب١ٔٓ ٕفبء -  313

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥ضّبْ اؽّل ١ٍل ١ّّبء -  314

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌبي ثب٘ٝ ٕبثو -  315

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽّبك فقوٜ ثٞٗ -  316

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٞ٥ٗ ٕبثو اؽّل -  317

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾف٠١ ١ٍل ٥جلاٌؾف٠١ -  318

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٠ٍٛف فزؾٟ ٚهكٖ -  319

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌبي ؽ١َٓ ٥جلٖ اؽّل -  320

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛفٝ اٌل٠ٓ ٥ٍُ فزؾٝ ٠بٍو -  321

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥بثل٠ٓ ِؾّل اٍالَ -  322

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جٛك ٍٍٛٓ -  323

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل كٍٛلٝ ِٖٞفٝ -  324

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  325

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ٙبؽٝ فوط ؽَٓ ِؾّل/ اٌمبٕو -  326

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ صبثذ ١ٍل ِٖٞفٝ -  327

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥ضّبْ ٕبثو فوط -  328

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو١ٌَٔ اهلل هىق غجو٠بي هائل -  329

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٤١ٌَّ اِجبهن ِؾّل ع١ٍّٗ -  330

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً فإاك اكَ ثب٘ٝ -  331

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١ٍل اؽّل رم١ٗ -  332

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕجوٖ ٍِٛٝ ِؾّل ؽىّذ -  333

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل اؽّل ؽَٓ ٠بٍو -  334

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌوؽ١ُ ٥جلاٌؾ١ّل -  335

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل فإاك ِؾّل اؽّل -  336

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ٠ًر٦ل ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113254   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِه ١ٍٕت ثٌٌٛ ٥بِو -  337

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113253   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك ٥ٍٟ ١ٌّبء -  338

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبف٦ٟ ِؾّل ٥جلاٌَالَ ِؾّل اكُ٘ -  339

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥جلا١٦ٌُٕ موو٠ب ٠بٍو -  340

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍل اٌوؤٚف ٥جل ٔبك٠ٗ -  341

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113462   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٛاك ٥بهف ِؾّٛك ٥ٖبَ -  342

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِلثٌٟٛ ٥جلاٌىو٠ُ ٥الء -  343

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ٍّو ؽَٕٝ ا٠ٙبة -  344

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ فّٙٝ فٛىٜ ؽٕب -  345

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ وبًِ ؽ١َٓ اؽّل -  346

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف ؽَٓ -  347

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ه٠بْ ِؾّل -  348

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113354   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ؽَٓ ِؾّٛك -  349

فبٓ: واٌزأ١ّ ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ١ٍل ٥ٍٝ -  350

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بِو ِؾّل اؽّل ِٕٟ -  351

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٛاك ٕبثو ِؾّٛك -  352

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَّؼ ّؾبرٗ ٖٔو هِٚبٔٝ -  353

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ِٛٗ ف١ٍفخ فزؾٟ ِٖٞفٟ -  354

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ ّٛوذ ِؾّل ١ٌٚل -  355

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ ّؾبد ف١ُٙ ٥بكي -  356

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝوّبْ ِؾّٛك ٕجوٖ ِٕٖٛه -  357

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل عّبي ٘جٗ -  358

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ؽ١َٓ ٖٔو ؽ١َٓ -  359

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عالي ٥جلاٌوؽ١ُ ١ٍل ٥ٖبَ -  360

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌالٖ اثٛاٌفًٚ ٥جلاٌوؽ١ُ فبٌل -  361

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ كٍج  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل هِٚبْ -  362

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ٕالػ -  363

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِه ١ٍٕت ثٌٌٛ ؽبهً -  364

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥جلاهلل ؽّلٜ ّؾبرٗ -  365

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل فٍف ١ٍل ِؾّل -  366

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل اؽّل ؽ١َٓ -  367

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل ٥جلاٌؾبف٠ إِٗ -  368

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 111122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾفٟٛ ف١ٍفٗ ٕ٘ل -  369

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥ٛٗ ٥ٍٝ ٦ٍبك -  370

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ٥جلا٢ٌب٘و ٥جلا٦ٌٛاٗ اؽّل -  371

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَٞٛهًٚ ىوو٠ب ٍِٛٝ ٘بٔٝ -  372

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيٖ ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  373

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥ل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّبْ -  374

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِؾّل -  375

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٝٗ ٠ٍٛف اؽّل -  376

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113446   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ؽَٓ ِؾّل -  377

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك ِٖٞفٟ -  378

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽيل١بْ اٍؾك ٥جلا٦ٌّجٛك ّف١مٗ -  379

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ٔبعٟ ٥وفٗ -  380

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽٕفٝ اّوف ِؾّل -  381

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113324   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اثٛا٦ٌال ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل -  382

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ١٘ٚت ؽٕب ِبعل -  383

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٠ٍٛف ا٠ّٓ -  384

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ه٠بٗ ٥ٍٝ ثالي -  385

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عجً اثٛ ١ٍٍّبْ اثٛى٠ل فٚو -  386

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾّل هعت -  387

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٥ّو ٝٗ ِؾّل -  388

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٓؽ١َ ف١ًٖ ِؾّل -  389

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل عّبي ووَ -  390

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ ٥جلاهلل اؽّل ِؾّل -  391

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113236   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل -  392

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّٛك ١ٍل ِٖٞفٟ -  393

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌؾىُ ِؾّل -  394

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ صبثذ اثوا١ُ٘ ٝٗ -  395

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٚفبئ١ً ١ٖٔو ِىوَ ١ِالك -  396

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ١٦ّت -  397

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ِؾّل ؽّلٜ -  398

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113434   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلٖ ِؾّل اؽّل -  399

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛٔٝ ٥ٍٝ ٕالػ ٥ٍٝ -  400

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ـربه٠ ٚفٟ 113151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ أٛه ١ٍل ِؾّل -  401

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّلٖ ؽ١َٕٓ ؽّلاْ ى٠ٕت -  402

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113461   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّل -  403

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113462   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّب١٘ٓ ١ٍٍُ ؽ١َٓ اؽّل -  404

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٦ّجبْ فوػ اؽّل -  405

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرخ ١٦ٍل ّؾبرخ هٙب -  406

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِل اٍؾك ثواْٚ ١٥َٟ -  407

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌَالَ اثوا١ُ٘ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ -  408

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌَل ١٦ٍل ٥جلا١٢٦ٌُ ؽَٓ -  409

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ىوٝ ٥يِٝ ١ِالك -  410

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل عالي ٥جلاٌوؽّٓ -  411

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122132ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ٦ٍل هعت ا٠ٗ -  412

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍل ّٛلٟ ٔبك٠ٗ -  413

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٠ٌٛٔ ٔبعؼ اثوا١ُ٘ -  414

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113251   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ ١ٍل ٥جلاٌؾ١ّل ٥يٖ -  415

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع٦ّٗ اؽّل ٥لٌٟ ؽّلا -  416

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ اؽّل -  417

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ٥ضّبْ ِؾّل عالي -  418

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌغ١ًٍ ؽ١َٓ ٝٗ -  419

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ فٛىٜ ٔبعؼ ث١زو -  420

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ِؾّل ٠بٍو -  421

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٙبكٜ ١ٍل ِٖٞفٝ اؽّل -  422

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ٌٍّمبٚالد اال٥ّبي افو: اٌٝ 113211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122122ُ : ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

إٌّي١ٌٗ ٌالكٚاد اٌوٚاك ٦ِوٗ: اٌٝ 112323 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

ٚاٌّفوّٚبد ٌٍّالثٌ ثٛثًٛ: اٌٝ 62251 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3    

ٚاٌزٖل٠و ٌالٍز١واك اٌل١ٌٚخ ا١ٌف١ب: اٌٝ 113215 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4    
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 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٌز٦جئخ اٌمّو ٙٝ: اٌٝ 112224 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5    

 اٌّٛاك ٚرٛى٤٠ ٌزغبهٖ االثلا٣ هٚٙٗ: اٌٝ 112522 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

   اٌغنائ١ٗ

ٌٍّمبٚالد اٌفٕٝ إٌٙلٍٝ اٌّىزت: اٌٝ 111264 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7    

ٚا٢ٌّٕفبد اٌى١ّب٠ٚبد ٌز٦جئٗ ره ٔبٔٛ: اٌٝ 125242 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122126ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8    

 ٌٍقلِبد اوَجو٠ٌ ِٖو إِىٛ: اٌٝ 122625 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122126ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

اٌٞوٚك ٔمًٚ اٌؾى١ِٛٗ    

 َِزٍيِبد ٌزٛى٤٠ ٚاٌي٘واء إٌٛه: اٌٝ 111226 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10

اٌؾل٠ش اٌوٜ    

 ٚاعٙيٖ اٌَّبؽ١ٗ ٌال٥ّبي اٌّٖو٠ٗ: اٌٝ 22421 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11

   اٌَّبؽٗ

١ٌٍَوا١ِه االِجواٝٛه ِٕبهٖ: اٌٝ 112141 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12    

 ٚل٤ٞ ا١ٌَبهاد ٌزغبهح وبه و٠ٛذ: اٌٝ 122111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13

   اٌغ١به

ٌٍزٛه٠لاد ا١ٍٍٛزْٛ: اٌٝ 124564 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14    

 رٛن ٚرٛن اٌّٛر١َىالد ٌج٤١ االهٜٚ: اٌٝ 112116 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122112ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15

اٌغ١به ٚل٤ٞ    

االك٠ٚٗ ٌزٛى٤٠ ا١ٍٛٛ إٌبٕو ِقيْ: اٌٝ 13356 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً زأ١ّواٌ ر22122112ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16    

 ٌزغبهٖ وبه اٌوِٚبٔٝ ٦ِوٗ: اٌٝ 113232 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122113ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17

   ا١ٌَبهاد

ٌٍزٖل٠و االًِ هث٣ٛ: اٌٝ 126532 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122113ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

٠ٛعل ال: اٌٝ 112646 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122114ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  19    

ٚاٌزٖل٠و ٌالٍز١واك ا٠غ١جذ كٌٍٚٝ: اٌٝ 112646 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122114ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  20    

االك٠ٚٗ ٌزٛى٤٠ االؽواه ِقيْ: اٌٝ 113216 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21    

ٍز١ْٓ ٚاٌجالٞ ٌألٔزؤذ ثالٞ عٛ: اٌٝ 113152 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22    

ٌٍزٛه٠لاد اٌىبثزٓ ِٕبهٖ: اٌٝ 111131 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122115ُ:  ٠ـربه فٝ  ،  -  23    

اٌٖؾ١ٗ ٌالكٚاد ا٦ٌٞبء: اٌٝ 113153 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122116ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  24    

 ٌزبع١و ٚاٜ اي كٜ ا٠ٗ عٝ ا٠ٗ: اٌٝ 121166 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122116ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  25

   ا١ٌَبهاد

اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٌز٦جئخ االؽواه: اٌٝ 113222 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122116ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  26    

غ١بها١ٌَبهاد ل٤ٞ ٌزغبهح اٌوا٥ٝ: اٌٝ 112411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122116ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  27    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٦ِوٗ)  ثغ٦ٍٗ اٌزغبٜ االٍُ ٦٠لي: اٌٝ 121262 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  28

ٌٛلب اهلل عبة ١ِقبئ١ً ع١ًّ ٌٖبؽجٙب ا١ٌَبهاد ٌزغبهح اٌزَب١ً٘  )   

 ٚاٌز٠َٛك ٌالٍزضّبه ا١٦ٌٖل ١٥ْٛ: اٌٝ 123211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  29

ٚاٌزٛه٠لاد اٌّزىبٍِخ ٚاٌّمبٚالد ا٦ٌمبهٜ    

 ٌٍقلِبد اوَجو٠ٌ ا٠غ١جذ اثو: اٌٝ 112131 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  30

   اٌؾى١ِٛٗ

اٌٖؾ١ٗ االكٚاد ٌزغبهٖ ه٥ٚٗ: اٌٝ 112116 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  31    

ٚاٌج٠ٛبد ٌٍؾلا٠ل االرؾبك: اٌٝ 113211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  32    

اٌّزىبٍِخ اال٥ّبي ٌّمبٚالد ه٥ٚٗ: اٌٝ 112116 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  33    

ا١ٌَبهاد الٝبهاد اٌؾّل كاه: اٌٝ 111641 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  34    

ال٠ٛعل: اٌٝ 113216 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  35    

ٚاٌزٛو١الد ٌٍزغبهح ٍزٛه اٜ: اٌٝ 122611 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  36    

ٌٍّفوّٚبد اٌف١وٚى: اٌٝ 126132 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  37    

اٌغب٘يح ٌٍّالثٌ ل١ًٕٞ: اٌٝ 121612 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122122ُ:  ه٠ـرب فٝ  ،  -  38    

اٌغنائ١خ ٌٍّٛاك ِبهوذ ٍٛا: اٌٝ 122411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  39    

ٌٍزٛه٠لاد ٍٛا: اٌٝ 122411 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  40    

ٚاٌّمبٚالد ٌٍٕمً اٌٛاكٜ ى١٥ُ: اٌٝ 122264 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  41    

اٌجْو٠ٗ ٌٍز١ّٕٗ ا٠جىٌ: اٌٝ 113251 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  42    

ٌٍّمبٚالد اٌوٚٙٗ: اٌٝ 122546 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  43    

ِٕمو٠ًٛ ؽج١ت ع١ًّ ِوفذ: اٌٝ 62251 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122121ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  44    

 االفبد ٌّىبفؾٗ وٕزوٚي ثَذ: اٌٝ 113312 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  45

   َِٚزٍيِبرٙب

ٚاٌوؽالد ٌٍٕمً اٌجواق: اٌٝ 121516 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر22122131ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  46    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

54611   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ،   عبكاٌوة ّٚ٘بْ ى٠لاْ ِؾّل -  1  

62251   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ،   ِٕمو٠ًٛ ؽج١ت ع١ًّ ِوفذ -  2  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

62251   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ،   ِٕمو٠ًٛ ؽج١ت ع١ًّ ِوفذ -  3  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٛكا٦ٌم      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْٞت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12224:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٟٔ ّووٗ   - 1

 وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل 2212/1/2 ِإهؿ ِْٙو٥ٕٗ ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ذٕٚف١ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه

ثغّٙٛه٠خِٖوا٦ٌوث١خ فو٣ٚ  

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12224:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٟٔ ّووٗ   - 2

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12224:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِغ٤ٍ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٔٝ   - 3

 وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل 2212/1/2 ِإهؿ ِْٙو٥ٕٗ ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه

ثغّٙٛه٠خِٖوا٦ٌوث١خ فو٣ٚ  

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12224:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِغ٤ٍ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٔٝ   - 4

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46223:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب ِؾّٛك ِٕٖٛه ّبك٠ٗ   - 5

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46223:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب ِؾّٛك ِٕٖٛه ّبك٠ٗ   - 6

 ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌْووخ ؽً رُ لل 2212/1/2 فٟ  ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٟ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

اٌّبي هاً ِٓ  

 رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61125:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ اؽّل اثوا١ُ٘ ٕالػ ّووٗ   - 7

 وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهٖ اٌْووٗ ؽً ٕبه 2212/1/6 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔٗ ّو٠ه  

 رُ   22122126 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61125:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ اؽّل اثوا١ُ٘ ٕالػ ّووٗ   - 8

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14611:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبؤ٘ب ؽٕب ىوٟ اٌفٟ اِبي   - 9

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه 2212/1/13 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   14611:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ١َٞخث ر١ٕٛخ ،  ّٚووبؤ٘ب ؽٕب ىوٟ اٌفٟ اِبي   - 10

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً  

 رُ   22122115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   112461:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبئٗ ٥ٍٝ ِؾّٛك ِؾّل ّووخ   - 11

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ 2212/1/15 فٝ 2212 ٌَٕخ ة 11 هلُ رٛل٦١برٗ ٥ٍٝ ِٖلق ٥مل ثّٛعت اٌْووٗ ؽً رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ  

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   112461:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبئٗ ٥ٍٝ ِؾّٛك ِؾّل ّووخ   - 12

اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52424:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٠ٍٛف  ٥جبً ٥ضّبْ ّووٗ   - 13

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً رُ 2212 ٌَٕخ 5 هلُ ٥ٕٗ ِْٚٙو َِغً ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

٦ٌوث١خا ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي  

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52424:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٙب ٠ٍٛف ١ٍل ا٥زّبك ّووٗ   - 14

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً رُ 2212 ٌَٕخ 5 هلُ ٥ٕٗ ِْٚٙو َِغً ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١خ ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي  

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52424:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٠ٍٛف  ٥جبً ٥ضّبْ ّووٗ   - 15

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً رُ 2212 ٌَٕخ 5 هلُ ٥ٕٗ ِْٚٙو َِغً ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١خ ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي  

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52424:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٙب ٠ٍٛف ١ٍل ا٥زّبك ّووٗ   - 16

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً رُ 2212 ٌَٕخ 5 هلُ ٥ٕٗ ِْٚٙو َِغً ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١خ ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي  

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62115:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ وبًِ ِٖٞفٝ ّووخ   - 17

 ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ٕبه 2212/11/16 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً  

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62115:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ وبًِ ِٖٞفٝ ّووخ   - 18

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51322:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ   - 19

 وً ٚاٍزٍُ اٌْووخ ؽً ٕبه 2212/1/4 فٝ ِإهؿ 2212 ٌَٕخ ٣ 31 هلُ رٛل٦١برٗ ٥ٍٝ ِٖلق ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 رُ   22122116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51322:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ   - 20

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   22122111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55263:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  اؽّل ٚاف١ٗ اثٛا٦ٌال ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ّووخ   - 21

 وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه 2212/1/11 فٝ ِوؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥مل٥وفٝ ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١خ ِٖو عّٙٛه٠ٗ ف فو٣ٚ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اًٌّ هاً ِٓ ١ٖٔٗ ١ّه  

 رُ   22122111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55263:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  اؽّل ٚاف١ٗ اثٛا٦ٌال ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ّووخ   - 22

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   22122111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52623:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل ِؾّٛك ّووخ   - 23

 ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ٕبه لل 2212/1/16 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ  

 رُ   22122111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52623:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل ِؾّٛك ّووخ   - 24

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61161:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ وبًِ ٕالػ اّوف ّووٗ   - 25

 ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ٕبه 2212/1/21 فٝ ِإهؿ ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١خ ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً  

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61161:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  بِٓرٚ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ وبًِ ٕالػ اّوف ّووٗ   - 26

إٌْبٛ ٌزون اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63422:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ ّووخ   - 27

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل2211/12/31 ِإهؿ 2212 ٌَٕخ 1 ثولُ َِغً ٥مل ِٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ

 ثغّٙٛه٠خِٖوا٦ٌوث١خ

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63422:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ ّووخ   - 28

اٌْووخ ٌؾً ٚمٌه اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11413:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ّولبٜٚ اثوا١ُ٘ ِّلٚػ   - 29

اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11413:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ّولبٜٚ اثوا١ُ٘ ِّلٚػ   - 30

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه ٥ٕٗ ِْٙو ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً

ا٦ٌو٠ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ ف فو٣ٚ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ  

 

 رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12412:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٗ ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ   - 31

 ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل  2212/1/21َ ِإهؿ ِْٙو٥ٕٗ ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه وً

ثغّٙٛه٠خِٖوا٦ٌوث١خ فو٣ٚ  

 رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12412:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٗ ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ   - 32

اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61452:  لُثو ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٔج١ٗ ع١ًّ اٍبِٗ ّووخ   - 33

 ّو٠ه وً ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل  2212/1/21َ ِإهؿ ِْٙو٥ٕٗ ٚغ١و َِغً غ١و ٥وفٝ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 فو٣ٚ ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ

 ثغّٙٛه٠خِٖوا٦ٌوث١خ

 ّٞت/ِؾٛ رُ   22122121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61452:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ ٔج١ٗ ع١ًّ اٍبِٗ ّووخ   - 34

اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً  

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65222:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّووبٖ ٚ ربِو ِؾّل اؽّل ٌٞفٝ ّووخ   - 35

اٌْووخ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

 رُ   22122122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65222:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّووبٖ ٚ ربِو ِؾّل اؽّل ٌٞفٝ ّووخ   - 36

 ٚاٍزٍُ اٌّنوٛهح اٌْووخ ٕبهؽً لل  2212/1/23َ ِإهؿ ِْٙو٥ٕٗ 2ٌَٕٗ2212ٚثولُ َِغً ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ٌٍْووخ ١ٌٌٚ رىٓ ٌُ وبْ ٚإجؾذ ٚفَٖٛ إٛي ِٓ اٌْووخ ٕٚف١ذ ٚفالف اٌّبي هاً ِٓ اٌْووخ فٝ ١ٖٔجٗ ل١ّخ ّو٠ه وً

ثغّٙٛه٠خِٖوا٦ٌوث١خ فو٣ٚ  

 رُ   22122132 ربه٠ـ ٚفٝ ،   122421:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ كه٠ِٚ ٥ّو ١ٍل ٥جلاٌؾٝ ّووخ   - 37

 وً ٚاٍزٍُ ٚرٖف١زٙب اٌْووٗ ؽً ٕبه اثٕٛة ٥مبهٜ ّٙو 2212 ٌَٕخ 162 هلُ اٌزبه٠ـ صبثذ ٥مل ثّٛعت  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

ا٦ٌوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠ٗ فٝ فو٣ٚ ٌٍْووٗ ١ٌٌٚ ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ّو٠ه  

 رُ   22122132 ربه٠ـ ٚفٝ ،   122421:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ كه٠ِٚ ٥ّو ١ٍل ٥جلاٌؾٝ ّووخ   - 38

اٌْووٗ ٌؾً اٌم١ل اٌغبء رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 61113، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ -  1

ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ٠ًر٦ل:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 61113، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل ّووٗ -  2

ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 61113، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل ّووٗ -  3

ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 61113، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ -  4

ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 61113، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل ّووٗ -  5

ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 61113، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل ّووٗ -  6

ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 16222، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ ٍالِٗ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ؽبف٢ٗ -  7

ع١ٕٗ  31222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 16222، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ ّووٗ -  8

ع١ٕٗ  31222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 16222، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ ٍالِٗ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ؽبف٢ٗ -  9

ع١ٕٗ  31222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 16222، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ ّووٗ -  10

ع١ٕٗ  31222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 16222، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ ٍالِٗ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ؽبف٢ٗ -  11

ع١ٕٗ  31222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 16222، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ ّووٗ -  12

ع١ٕٗ  31222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 22122121،   ربه٠ـ ٚفٟ 21251، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ١ٍٍّبْ ِؾّل وّبي ٍجبق -  13

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 22122121،   ربه٠ـ ٚفٟ 21251، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ١ٍٍّبْ ِؾّل وّبي ٍجبق -  14

ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 62412، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  15

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 62412، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  16

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 62412، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  17

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 62412، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  18

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 62412، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  19

ٗع١ٕ  122222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 62412، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  20

ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

   ربه٠ـ ٚفٟ 13125، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  21

ع١ٕٗ  6222222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 13125، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  22

ع١ٕٗ  6222222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 13125، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  23

ع١ٕٗ  6222222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

   ربه٠ـ ٚفٟ 13125، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  24

ع١ٕٗ  6222222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   

 ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 13125، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  25

ع١ٕٗ  6222222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 هأً ر٦ل٠ً رُ 22122122،   ربه٠ـ ٚفٟ 13125، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  26

ع١ٕٗ  6222222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

   ربه٠ـ ٚفٟ 44511، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  َِبّ٘خ ّووخ ِٖو٠خ َِبّ٘خ ّووخ اٌجزوٚي ٌزىو٠و ا١ٍٛٛ ّووٗ -  27

ع١ٕٗ  211322222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 22122131،   

ــــــــــــــــــــــ      

    ا٦ٌٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 13125    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  1

 ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ ِووي ْٚٔبٝٗ  اٌٖجؾٗ ٥وة لو٠ٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

ٌٍْووٗ فبٓ وٛرِ ٚٔفـ اٌىٙوثبء ٌٚؾبَ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 13125    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  2

 ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ ِووي ْٚٔبٝٗ  اٌٖجؾٗ ٥وة لو٠ٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٌٍْووٗ فبٓ وٛرِ ٚٔفـ اٌىٙوثبء  

 ربه٠ـ ٚفٟ 13125    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  3

 ١ٕبٔٗ ِووي ْٚٔبٝٗ  اٌٖجؾٗ ٥وة لو٠ٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122

ٌٍْووٗ فبٓ وٛرِ ٚٔفـ اٌىٙوثبء ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد ١ٌٍَبهاد  

 ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 13125    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  4

 ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ ِووي ْٚٔبٝٗ  اٌٖجؾٗ ٥وة لو٠ٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

ٌٍْووٗ فبٓ وٛرِ ٚٔفـ اٌىٙوثبء ٌٚؾبَ  

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122 ربه٠ـ ٚفٟ 13125    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  5

 ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ ِووي ْٚٔبٝٗ  اٌٖجؾٗ ٥وة لو٠ٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ٌٍْووٗ فبٓ وٛرِ ٚٔفـ اٌىٙوثبء  

 ربه٠ـ ٚفٟ 13125    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  6

 ١ٕبٔٗ ِووي ْٚٔبٝٗ  اٌٖجؾٗ ٥وة لو٠ٗ ثٕبؽ١ٗ وبئٓ افو فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 22122122

ٌٍْووٗ فبٓ وٛرِ ٚٔفـ اٌىٙوثبء ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد ١ٌٍَبهاد  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٥لا ف١ّب ىها١٥ٗ ؽبٕالد رٖل٠و/  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌؾٝ ٥ّوٚ ّووٗ -  1

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 125126   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 12 اٌّغ٥ّٛٗ

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اٌغنائ١خ اٌّىّالد ٚرٛى٤٠ رٛه٠ل)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ اٌٝ ٠ٚبف  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ؽّلٜ ّووٗ -  2

 ٚفٟ 112261   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،(  اٌغ١و ٌلٜ ٚر٦١ٕٖٙب اٌؾْو٠ٗ ٚاٌّج١لاد ٚاٌّٞٙواد اال٥الف ٚاٙبفبد اٌقبٕٗ ٚاالغن٠ٗ

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122126ُ ربه٠ـ  

 ٍجك  ،(  غالي ٚٝؾٓ اٌنهح ٥لا ٛةؽج عوُ)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٥بِو ٥جلاٌٖجٛه ؽ١َٓ -  3

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24124   ثولُ ل١ل٘ب  

 ٍجك  ،(  غالي ٚٝؾٓ اٌنهح ٥لا ؽجٛة عوُ)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٥بِو ٥جلاٌٖجٛه ؽ١َٓ -  4

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24124   ثولُ ل١ل٘ب  

 113232   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،( اٌٞبلٗ ثلائً رٛه٠لاد)  ْٔبٛ ٠ٚبف  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّٛك -  5

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ  

 113232   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،( اٌٞبلٗ ثلائً رٛه٠لاد)  ْٔبٛ ٠ٚبف  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّٛك -  6

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ  

 اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيح اٌزى١١ف اعٙيح ٚرغبهح ث٤١)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  7

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62412   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،(   

  ،(  اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيح اٌزى١١ف اعٙيح ٚرغبهح ث٤١)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  8

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62412   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  

 اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيح اٌزى١١ف اعٙيح ٚرغبهح ث٤١)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  9

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62412   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،(   

 ،(  اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيح اٌزى١١ف اعٙيح ٚرغبهح ث٤١)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  10

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62412   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك   

 اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيح اٌزى١١ف اعٙيح ٚرغبهح ث٤١)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  11

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62412   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ،(   

 ،(  اٌىٙوثبئ١ٗ ٚاالعٙيح اٌزى١١ف اعٙيح ٚرغبهح ث٤١)  ثغ٦ٍٗ إٌْبٛ ٦٠لي  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  12

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62412   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك   

 ِووي اٌْووٗ رى٠ٛٓ ِٓ اٌغوٗ اٌٝ ٠ٚبف  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  13

 ْٔبٛ ٌقلِٗ اٌّؾبعو ٚرْغ١ً اٍزغالي ْٔبٛ اٙبف ٚونٌه وبٚرِ ٌٚؾبَ ٚٔفـ وٙوثبء ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ

 ٥لا ف١ّب ا١ٌَبهاد غ١به ٚل٤ٞ ٚاالالد ا٦ٌّلاد أٛا٣ ٌىبفٗ ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك ْٚٔبٛ اٌزٛه٠لاد أٛا٣ ثىبفٗ اٌم١بَ ٚونٌه اٌْووخ

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 12هلُ اٌّغ٥ّٛٗ

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو  

 ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ ِووي اٌْووٗ رى٠ٛٓ ِٓ اٌغوٗ اٌٝ ٠ٚبف  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  14

 ٚونٌه اٌْووخ ْٔبٛ ٌقلِٗ اٌّؾبعو ٚرْغ١ً اٍزغالي ْٔبٛ اٙبف ٚونٌه وبٚرِ ٌٚؾبَ ٚٔفـ وٙوثبء ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد

 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ا١ٌَبهاد غ١به ٚل٤ٞ ٚاالالد ا٦ٌّلاد أٛا٣ ٌىبفٗ ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك ْٚٔبٛ اٌزٛه٠لاد أٛا٣ ثىبفٗ اٌم١بَ

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 12هلُ

ث١َٞخ ر١ٕٛخ  

 ٚاالالد ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ ِووي اٌْووٗ رى٠ٛٓ ِٓ اٌغوٗ اٌٝ ٠ٚبف  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  15

 ثىبفٗ اٌم١بَ ٚونٌه اٌْووخ ْٔبٛ ٌقلِٗ اٌّؾبعو ٚرْغ١ً اٍزغالي ْٔبٛ اٙبف ٚونٌه وبٚرِ ٌٚؾبَ ٚٔفـ وٙوثبء ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد

 ٚاٌفموٖ 12هلُ اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ا١ٌَبهاد غ١به ٚل٤ٞ ٚاالالد ا٦ٌّلاد أٛا٣ ٌىبفٗ ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك ْٚٔبٛ اٌزٛه٠لاد أٛا٣

ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِووي اٌْووٗ رى٠ٛٓ ِٓ اٌغوٗ اٌٝ ٠ٚبف  رٚبِٓ ّووخ ، اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  16

 ْٔبٛ ٌقلِٗ اٌّؾبعو ٚرْغ١ً اٍزغالي ْٔبٛ اٙبف ٚونٌه وبٚرِ ٌٚؾبَ ٚٔفـ وٙوثبء ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ

 ٥لا ف١ّب ا١ٌَبهاد غ١به ٚل٤ٞ الالدٚا ا٦ٌّلاد أٛا٣ ٌىبفٗ ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك ْٚٔبٛ اٌزٛه٠لاد أٛا٣ ثىبفٗ اٌم١بَ ٚونٌه اٌْووخ

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 12هلُ اٌّغ٥ّٛٗ

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو  

 ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ ِووي اٌْووٗ رى٠ٛٓ ِٓ اٌغوٗ اٌٝ ٠ٚبف  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  17

 ٚونٌه اٌْووخ ْٔبٛ ٌقلِٗ اٌّؾبعو ٚرْغ١ً اٍزغالي ْٔبٛ اٙبف ٚونٌه وبٚرِ ٌٚؾبَ ٚٔفـ وٙوثبء ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد ٚاالالد

 اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ا١ٌَبهاد غ١به ٚل٤ٞ ٚاالالد ا٦ٌّلاد أٛا٣ ٌىبفٗ ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك ْٚٔبٛ اٌزٛه٠لاد أٛا٣ ثىبفٗ اٌم١بَ

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 12هلُ

رٚبِٓ ّووخ  

 ٚاالالد ١ٌٍَبهاد ١ٕبٔٗ ِووي اٌْووٗ رى٠ٛٓ ِٓ اٌغوٗ اٌٝ ٠ٚبف  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  18

 ثىبفٗ اٌم١بَ ٚونٌه اٌْووخ ْٔبٛ ٌقلِٗ اٌّؾبعو ٚرْغ١ً اٍزغالي ْٔبٛ اٙبف ٚونٌه وبٚرِ ٌٚؾبَ ٚٔفـ وٙوثبء ٌٚؾبَ ٚا٦ٌّلاد

 ٚاٌفموٖ 12هلُ اٌّغ٥ّٛٗ ٥لا ف١ّب ا١ٌَبهاد غ١به ٚل٤ٞ ٚاالالد ا٦ٌّلاد أٛا٣ ٌىبفٗ ٚاٌزٖل٠و االٍز١واك ْٚٔبٛ اٌزٛه٠لاد أٛا٣

رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، 6 اٌّغ٥ّٛٗ ِٓ 36  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٣ٛٔ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16222   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ ٍالِٗ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ؽبف٢ٗ -  1

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16222   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ ّووٗ -  2

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22221   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ ٘ل٠ٗ ٠ٌٛٔ ١و٠ف اؽّل -  3

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

 اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 123125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ ّٚو٠ىخ صبثذ ١ٍّو ٍبِو ّووخ -  4

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ  

 اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 123125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ ّٚو٠ىخ صبثذ ١ٍّو ٍبِو ّووخ -  5

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 112515   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٍبٌُ ِؾّٛك ٥بِو ٥ٍٝ ّووخ -  6

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24124   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٥بِو ٥جلاٌٖجٛه ؽ١َٓ -  7

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 113232   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّٛك -  8

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21555   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٥جلاهلل ِؾّٛك لٞت ِؾّٛك ّووخ -  9

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12465   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووخ -  10

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

 ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12465   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ/ ثغ٦ٍٙب اٌْووخ ٥ٕٛاْ ٦٠لي -  11

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12465   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ -  12

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21251   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ١ٍٍّبْ ِؾّل وّبي ٍجبق -  13

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

،   اٌمبٔٛٔٝ ٌى١بْا ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62412   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  14

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62412   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  15

رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو  

 ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  16

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  17

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر22122122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13125   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  18

ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٍالِٗ اؽّل ّووٗ: اٌٝ 61113 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  22122122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ِؾّل  

 ٍالِٗ اؽّل ّووٗ: اٌٝ 61113 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  22122122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ِؾّل  

 ِؾّل ٔبٕو ّووٗ: اٌٝ 13125 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  22122122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

ّٚووبٖ اؽّل  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِؾّل ٔبٕو ّووٗ: اٌٝ 13125 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  22122122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

ّٚووبٖ اؽّل  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌؾٝ ٥ّوٚ -  1

125126   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌؾٝ ِؾّٛك -  2

125126   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ ِبي  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فـــوٚعٗ  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ج١ل ِؾّل ٥ٍُ -  3

125126   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووٗ  

125126   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، كفــٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌؾٝ ٥ّوٚ -  4  

125126   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، كفــٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١َٓ ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌؾٝ ِؾّٛك -  5  

125126   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، كفــٛي  ِزقبهط ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ٥ج١ل ِؾّل ٥ٍُ -  6  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّٛك ؾّلِ ١ٍل -  7

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  8

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  9

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  10

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  11

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  12

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  13

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  14

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  15

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  16

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  17

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  18

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  19

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  20

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  21

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  22

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 اٌزيِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  23

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 برٙباٌزيِ ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  24

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  25

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزيِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  26

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزيِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  27

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزيِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  28

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزيِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  29

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزيِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  30

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزيِبرٙب  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  31

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  32

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  33

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  34

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  35

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل -  36

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  37

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  38

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  كِؾّٛ ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  39

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  40

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  41

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل -  42

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  43

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  44

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  45

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  46

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  47

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ٔٙٝ -  48

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  49

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  50

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  51

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  52

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  53

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ اٍزالِٗ ث٦ل ٚمٌه اٌْووٗ ِٓ فوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ ّوٚق -  54

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ؽّلٜ -  55

112261   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ  

 ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِوُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق ا٠ي٠ٌ -  56

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك  

 ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِوُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق ا٠ي٠ٌ -  57

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك  

 ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِوُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق ا٠ي٠ٌ -  58

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك  

 ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِوُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق ا٠ي٠ٌ -  59

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ واٗااللز ؽك  

 ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِوُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق ا٠ي٠ٌ -  60

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك  

 ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِوُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق ا٠ي٠ٌ -  61

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك  

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  62

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ  

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  63

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ  

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  64

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ  

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ّباؽل٘ ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  65

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ  

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  66

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  67

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ  

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  68

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ  

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  69

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ لزواٗاال  

 ؽك ٌّٚٙب ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ اؽلّ٘ب ٚرٛل٤١  ِزٚبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء -  70

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ  
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 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ -  108

16222   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ -  109

16222   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ -  110

16222   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ كؽ ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ -  111

16222   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  

 ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ اٌْووٗ ٥ٓ اٌزٛل٤١ ؽك ٚؽلٖ ٌٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ -  112

16222   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  

  ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، ثبٌزياِبرٙب اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٘ل٠ٗ ٠ٌٛٔ ١و٠ف اؽّل -  113

 22221  

  ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، ثبٌزياِبرٙب اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٘ل٠ٗ ٠ٌٛٔ ١و٠ف اؽّل -  114

 22221  

   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، ثبٌزياِبرٙب اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١و٠ف ٠ٌٛٔ ٕ٘ل -  115

22221 

   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، ثبٌزياِبرٙب اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١و٠ف ٠ٌٛٔ ٕ٘ل -  116

22221 

 ع٤١ّ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٌٍْو٠ى١ٓ ٠غٛى  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٍىٕله صبثذ ١ٍّو ٍبِو -  117

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ُِٕٙ الٜ اٌجٕٛن  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 128 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ع٤١ّ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٌٍْو٠ى١ٓ ٠غٛى  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٍىٕله صبثذ ١ٍّو ٍبِو -  118

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ُِٕٙ الٜ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٌٍْو٠ى١ٓ ٠غٛى  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٍىٕله صبثذ ١ٍّو ٍبِو -  119

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ُِٕٙ الٜ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٌٍْو٠ى١ٓ ٠غٛى  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وواً ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ -  120

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ُِٕٙ الٜ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٌٍْو٠ى١ٓ ٠غٛى  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وواً ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ -  121

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ ُِٕٙ الٜ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ ٚاالٍزلأٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ٌٍْو٠ى١ٓ ٠غٛى  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وواً ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ -  122

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ ٚا ِغز١٦ّٓ ُِٕٙ الٜ اٌجٕٛن  

 اٚوالّ٘ب ِّٕٙب اٜ رٛل٤١ ٦٠ٚزجو اٌْو٠ى١ٓ ِٓ ا٠ب اٌْووخ ٠ل٠و  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٍىٕله صبثذ ١ٍّو ٍبِو -  123

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، اغواٙٙب ؽلٚك فٝ ٚمٌه ٌٍْووخ ٍِيِب ِغز١٦ّٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ ٦ِب  

 اٚوالّ٘ب ِّٕٙب اٜ رٛل٤١ ٦٠ٚزجو اٌْو٠ى١ٓ ِٓ ا٠ب اٌْووخ ٠ل٠و  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٍىٕله صبثذ ١ٍّو ٍبِو -  124

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، اغواٙٙب ؽلٚك فٝ ٚمٌه ٌٍْووخ ٍِيِب ِغز١٦ّٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ ٦ِب  

 اٚوالّ٘ب ِّٕٙب اٜ رٛل٤١ ٦٠ٚزجو اٌْو٠ى١ٓ ِٓ ا٠ب اٌْووخ ٠ل٠و  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اٍىٕله صبثذ ١ٍّو ٍبِو -  125

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، اغواٙٙب ؽلٚك فٝ ٚمٌه ٌٍْووخ ٍِيِب ِغز١٦ّٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ ٦ِب  

 اٚوالّ٘ب ِّٕٙب اٜ رٛل٤١ ٦٠ٚزجو اٌْو٠ى١ٓ ِٓ ا٠ب اٌْووخ ٠ل٠و  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وواً ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ -  126

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، اغواٙٙب ؽلٚك فٝ ٚمٌه ٌٍْووخ ٍِيِب ِغز١٦ّٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ ٦ِب  

 اٚوالّ٘ب ِّٕٙب اٜ رٛل٤١ ٦٠ٚزجو اٌْو٠ى١ٓ ِٓ ا٠ب اٌْووخ ٠ل٠و  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وواً ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ -  127

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، اغواٙٙب ؽلٚك فٝ ٚمٌه ٌٍْووخ ٍِيِب ِغز١٦ّٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ ٦ِب  

 اٚوالّ٘ب ِّٕٙب اٜ رٛل٤١ ٦٠ٚزجو اٌْو٠ى١ٓ ِٓ ا٠ب اٌْووخ ٠ل٠و  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  وواً ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ -  128

123125   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، اغواٙٙب ؽلٚك فٝ ٚمٌه ٌٍْووخ ٍِيِب ِغز١٦ّٓ اٚ ِٕفوك٠ٓ ٦ِب  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، ربٔٝ رٛل٤١  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٥ّو فٚو ِٕٖٛه ؽبىَ -  129  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، ربٔٝ رٛل٤١  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ِإِٓ اؽّل ٠ٍٛف ٥جلإٌبٕو -  130  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، ربٔٝ رٛل٤١  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  عالي ِؾّل ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ -  131  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، ربٔٝ رٛل٤١  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٕبٌؼ ؽ١َٓ ٝٗ -  132  

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، ربٔٝ رٛل٤١  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  غجو٠بي رٛف١ك ٥بىه عّبي -  133

22134 

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، ربٔٝ رٛل٤١  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ؽَٓ ىوٝ اثوا١ُ٘ ٖٔبه -  134  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، ربٔٝ رٛل٤١  ٍو ا١ِٓ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٥جلاهلل ّٛلٝ اؽّل -  135  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اؽز١بٝٝ اٚي رٛل٤١  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٥ّو فٚو ِٕٖٛه ؽبىَ -  136  

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اؽز١بٝٝ اٚي رٛل٤١  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ِإِٓ اؽّل ٠ٍٛف ٥جلإٌبٕو -  137

22134 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اؽز١بٝٝ اٚي رٛل٤١  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  عالي ِؾّل ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ -  138

22134 

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اؽز١بٝٝ اٚي رٛل٤١  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٕبٌؼ ؽ١َٓ ٝٗ -  139  

  ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اؽز١بٝٝ اٚي رٛل٤١  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  غجو٠بي رٛف١ك ٥بىه عّبي -  140

 22134  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اؽز١بٝٝ اٚي رٛل٤١  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ؽَٓ ىوٝ اثوا١ُ٘ ٖٔبه -  141  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اؽز١بٝٝ اٚي رٛل٤١  ٍو ا١ِٓ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٥جلاهلل ّٛلٝ اؽّل -  142  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،(  اٚي رٛل٤١)  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٥ّو فٚو ِٕٖٛه ؽبىَ -  143  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،(  اٚي رٛل٤١)  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ِإِٓ اؽّل ٠ٍٛف ٥جلإٌبٕو -  144  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،(  اٚي رٛل٤١)  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  عالي ِؾّل ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ -  145  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،(  اٚي رٛل٤١)  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٕبٌؼ ؽ١َٓ ٝٗ -  146  

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،(  اٚي رٛل٤١)  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  غجو٠بي رٛف١ك ٥بىه عّبي -  147

22134 

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،(  اٚي رٛل٤١)  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ؽَٓ ىوٝ اثوا١ُ٘ ٖٔبه -  148  

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،(  اٚي رٛل٤١)  ٍو ا١ِٓ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٥جلاهلل ّٛلٝ اؽّل -  149  

 ا١ِّٛ٦ٌخ اٌغ١٦ّخ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت(اؽز١بٝٝ ربٔٝ رٛل٤١)  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٥ّو فٚو ِٕٖٛه ؽبىَ -  150

 ، االرٝ رموه  اٌز٦ب١ٔٚبد اكاهح ِٓ ٚا٦ٌّزّلا2212/1/1ْ ثغٍَخ االٚي االكاهح ِغٌٍ اعزّب٣ ِٚؾٚو2211/12/22 ثزبه٠ـ

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ  

 اٌغ١٦ّخ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت(اؽز١بٝٝ ربٔٝ رٛل٤١)  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ِإِٓ اؽّل ٠ٍٛف ٥جلإٌبٕو -  151

 رموه  اٌز٦ب١ٔٚبد اكاهح ِٓ ٚا٦ٌّزّلا2212/1/1ْ ثغٍَخ االٚي االكاهح ِغٌٍ اعزّب٣ ِٚؾٚو2211/12/22 ثزبه٠ـ ا١ِّٛ٦ٌخ

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، االرٝ  

 اٌغ١٦ّخ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت(اؽز١بٝٝ ربٔٝ رٛل٤١)  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  عالي ِؾّل ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ -  152

 رموه  اٌز٦ب١ٔٚبد اكاهح ِٓ ٚا٦ٌّزّلا2212/1/1ْ ثغٍَخ االٚي االكاهح ِغٌٍ اعزّب٣ ِٚؾٚو2211/12/22 ثزبه٠ـ ا١ِّٛ٦ٌخ

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، االرٝ  

 ثزبه٠ـ ا١ِّٛ٦ٌخ اٌغ١٦ّخ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت(اؽز١بٝٝ ربٔٝ رٛل٤١)  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٕبٌؼ ؽ١َٓ ٝٗ -  153

:  ربه٠ـ ، االرٝ رموه  اٌز٦ب١ٔٚبد اكاهح ِٓ ٚا٦ٌّزّلا2212/1/1ْ ثغٍَخ االٚي االكاهح ِغٌٍ اعزّب٣ ِٚؾٚو2211/12/22

22134   ثولُ    22122115  

 اٌغ١٦ّخ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت(اؽز١بٝٝ ربٔٝ رٛل٤١)  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ٔبئت  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  غجو٠بي رٛف١ك ٥بىه عّبي -  154

 رموه  اٌز٦ب١ٔٚبد اكاهح ِٓ ٚا٦ٌّزّلا2212/1/1ْ ثغٍَخ االٚي االكاهح ِغٌٍ اعزّب٣ ِٚؾٚو2211/12/22 ثزبه٠ـ ا١ِّٛ٦ٌخ

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، االرٝ  

 ا١ِّٛ٦ٌخ اٌغ١٦ّخ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت(اؽز١بٝٝ ربٔٝ رٛل٤١)  ِٕزقت ٥ٚٛ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ؽَٓ ىوٝ اثوا١ُ٘ ٖٔبه -  155

 ، االرٝ رموه  اٌز٦ب١ٔٚبد اكاهح ِٓ ٚا٦ٌّزّلا2212/1/1ْ ثغٍَخ االٚي االكاهح ِغٌٍ اعزّب٣ ِٚؾٚو2211/12/22 ثزبه٠ـ

22134   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 130 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ثزبه٠ـ ا١ِّٛ٦ٌخ اٌغ١٦ّخ اعزّب٣ ِؾٚو ثّٛعت(اؽز١بٝٝ بٔٝر رٛل٤١)  ٍو ا١ِٓ  ر٦ب١ٔٚخ ع١٦ّخ  ٥جلاهلل ّٛلٝ اؽّل -  156

:  ربه٠ـ ، االرٝ رموه  اٌز٦ب١ٔٚبد اكاهح ِٓ ٚا٦ٌّزّلا2212/1/1ْ ثغٍَخ االٚي االكاهح ِغٌٍ اعزّب٣ ِٚؾٚو2211/12/22

22134   ثولُ    22122115  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ٥بِو عّبي ٥بِو -  157

 فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن وبفخ ٌلٜ اٌْووخ ثبٍُ ِجبٌغ ا٠ٗ ٕٚوف ٚا٠لا٣ ؽَبثبد فزؼ ؽك

 وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ اٌْووخ ثبٍُ ٚاٌز٠ًّٛ االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد َِزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ثبكاهح اٌقبٕخ اٌٖالؽ١بد  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ٥بِو عّبي ٥بِو -  158

 فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن وبفخ ٌلٜ اٌْووخ ثبٍُ ِجبٌغ ا٠ٗ ٕٚوف ٚا٠لا٣ ؽَبثبد فزؼ ؽك

 وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ اٌْووخ ثبٍُ ٚاٌز٠ًّٛ االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد َِزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ثبكاهح اٌقبٕخ اٌٖالؽ١بد  

 ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ووَ ٥ٍٝ -  159

 اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن وبفخ ٌلٜ اٌْووخ ثبٍُ ِجبٌغ ا٠ٗ ٕٚوف ٚا٠لا٣ ؽَبثبد فزؼ

 اٌٖالؽ١بد وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ اٌْووخ ثبٍُ ٚاٌز٠ًّٛ االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد َِزٕلاد ٥ٍٝ

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ثبكاهح اٌقبٕخ  

 ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ووَ ٥ٍٝ -  160

 اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن وبفخ ٌلٜ اٌْووخ ثبٍُ ِجبٌغ ا٠ٗ ٕٚوف ٚا٠لا٣ ؽَبثبد فزؼ

 اٌٖالؽ١بد وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ اٌْووخ ثبٍُ ٚاٌز٠ًّٛ االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد َِزٕلاد ٥ٍٝ

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ثبكاهح اٌقبٕخ  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٍبٌُ ِؾّٛك ٥بِو ٥ٍٝ -  161

 فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن وبفخ ٌلٜ اٌْووخ ثبٍُ ِجبٌغ ا٠ٗ ٕٚوف ٚا٠لا٣ ؽَبثبد فزؼ ؽك

 وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ اٌْووخ ثبٍُ ٚاٌز٠ًّٛ االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد َِزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ثبكاهح اٌقبٕخ اٌٖالؽ١بد  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ارٙبٚر٦ٙل اٌزياِبرٙب ثغ٤١ّ اٌْووخ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٍبٌُ ِؾّٛك ٥بِو ٥ٍٝ -  162

 فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن وبفخ ٌلٜ اٌْووخ ثبٍُ ِجبٌغ ا٠ٗ ٕٚوف ٚا٠لا٣ ؽَبثبد فزؼ ؽك

 وً فٝ اٌغ١و ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ اٌْووخ ثبٍُ ٚاٌز٠ًّٛ االئزّب١ٔخ اٌز١َٙالد َِزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ثبكاهح اٌقبٕخ اٌٖالؽ١بد  

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،   ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ٥بِو عّبي ٥بِو -  163  

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،   ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّٛك ٥بِو عّبي ٥بِو -  164  

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،   ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ووَ ٥ٍٝ -  165  

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،   ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ ووَ ٥ٍٝ -  166  

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،   ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٍبٌُ ِؾّٛك ٥بِو ٥ٍٝ -  167  

112515   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ،   ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٍبٌُ ِؾّٛك ٥بِو ٥ٍٝ -  168  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  169

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ْضّب فٍف  ٔبعؼ -  170

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  171

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  172

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  173

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  174

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  175

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  176

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  177

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  178

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  179

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  180

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  181

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  182

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  183

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ١ٕٛخر  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  184

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  185

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  186

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  187

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  
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 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  188

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  189

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك واٌّل٠ افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  190

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  191

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

 ٚٚوبٌٗ اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ االلزواٗ ؽك اٌّل٠و افزٖبٕبد اٌٝ ٠ٚبف  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  192

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ٚأبثٗ  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  193  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  194  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  195  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  196  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  197  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  198  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  199  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  200  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  201  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  202  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  203  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ٓاٌل٠ ؽَبَ -  204  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  205  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  206  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  207  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  208  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  209  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  210  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  211  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  212  
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12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  213  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  214  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  215  

12465   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ كفٛي  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ضّبْ فٍف  ٔبعؼ -  216  

 ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  217

62412   ثولُ    22122122:   

 ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  218

62412   ثولُ    22122122:   

 ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  219

62412   ثولُ    22122122:   

 ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ ٚطفو  ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  220

62412   ثولُ    22122122:   

 ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  221

62412   ثولُ    22122122:   

 ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  222

62412   ثولُ    22122122:   

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  223

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  224

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  225

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  226

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  227

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  228

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  229

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ،  

 ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  230

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ،  

 ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  231

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ،  
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 ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  232

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ،  

 ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  233

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ،  

 ٚفالفٗ اٌّبي هاً ِٓ ١ٖٔجٙب ل١ّٗ اٍزالِٙب ث٦ل اٌْووٗ ِٓ فوٚط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  234

62412   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ،  

    22122122:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  235

62412   ُثول  

    22122122:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  236

62412   ثولُ  

    22122122:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  237

62412   ثولُ  

    22122122:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  238

62412   ثولُ  

    22122122:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  239

62412   ثولُ  

    22122122:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  صبثذ أٛه ا٠ٙبة اؽّل -  240

62412   ثولُ  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  241

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  242

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  243

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  244

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ل٦١ٗٚرٛ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  245

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ٥جلاٌؾبف٠ ؽبِل ثىو ٔغالء -  246

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  247

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  248

62412   ثولُ    22122122  
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 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  249

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  250

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  251

62412   ثولُ    22122122  

:  ربه٠ـ ، اٌزياِبرٙبٚر٦ٙلارٙب ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ -  252

62412   ثولُ    22122122  

 اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  253

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  254

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  255

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ مٌهٚ فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  256

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  257

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 اٌْووخ ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  258

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  259

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  260

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  261

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  262

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  263

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  264

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  265

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  
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 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  266

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  267

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  268

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  269

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 ِبي هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  270

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  271

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  272

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  273

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  274

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  275

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  276

13125   ثولُ    22122122:  ـربه٠ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  277

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  278

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  279

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  280

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  281

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  

 هاً ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  282

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  283

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  284

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  285

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  286

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  287

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً  

 ِٓ ١ٖٔجٗ ل١ّٗ ٚهصزٗ ٚاٍزالَ ٌٍٛفبرٗ ٚمٌه فـــوٚعٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  288

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ٚفالفٗ اٌْووخ ِبي هاً  

 ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ؾّلِ ٔبٕو -  289

 ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً

 ، اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ  

 ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  290

 ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً

 ، اٌجٕٛن ع٤١ّ ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ  
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13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  
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 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  297
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 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  
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 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  299
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 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ا١ِوٖ -  300
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 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ كؽ ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  
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 ع٤١ّ ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  302

 ٌٚٗ اٌجٕٛن ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك

 ع٤١ّ ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  303

 ٌٚٗ اٌجٕٛن ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك

 ع٤١ّ ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  304

 ٌٚٗ اٌجٕٛن ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك

 ع٤١ّ ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  305

 ٌٚٗ اٌجٕٛن ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ع٤١ّ ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن  

 ٚؽلٖ ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ك٥بء -  306

 ٌٚٗ اٌجٕٛن ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ ٌّز٦ٍمٗا االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك

 ع٤١ّ ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  307

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  308

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  309

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  310

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  311

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل -  312

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ ١ٔٗاالئزّب اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  313

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  314

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  315

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ٍُثب اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  316

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  317

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ك٥بء -  318

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  319

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  320

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ٠هّو  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  321

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  322

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  323

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  

 ٌٚٗ ٚر٦ٙلارٙب اٌزياِبرٙب  ثغ٤١ّ اٌْووٗ ٠ٍيَ ٚؽلٖ ٚرٛل٦١ٗ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ِؾّٛك -  324

 ٚونٌه اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع٤١ّ اِبَ اٌْووٗ ثبٍُ اٌّز٦ٍمٗ االٚهاق وبفٗ الٔٙبء اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٦بًِ فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٚؽلٖ

 ِٓ اٌْووٗ ثبٍُ اٌز٠ًّٛ اٚ االئزّب١ٔٗ اٌز١َٙالد اٌَّزٕلاد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ فٝ اٌْووٗ ٚرّض١ً ٚاٌو٘ٓ االلزواٗ ؽك ٚؽلٖ ٌٚٗ اٌجٕٛن

13125   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، اٌجٕٛن ع٤١ّ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 1215 هلُ اٌٛىاهٜ اٌمواه ثّٛعت  اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ  َِبّ٘خ ّووخ  اٌْبثٛهٜ ؽَٓ اؽّل ٦ٍلاٌل٠ٓ ِؾّٛك -  325

    22122131:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ اكاهح ِغٌٍ هئ١ٌ ١١ٚفخ ثب٥ّبي ثبٌم١بَ اٌّنوٛه رى١ٍف رموه 2211/12/11َثزبه٠ـ2211ٌَٕخ

44511   ثولُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ا٦ٌمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  22122121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ؽ١َٓ ٥جلاٌغٛاك ٥جلاٌؾٝ ٥ّوٚ ّووٗ -  1

125126   ثولُ    

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ِٓرٚب ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٟٔ ّووٗ -  2

12224 

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِغ٤ٍ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٔٝ -  3

12224 

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ -  4  

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل ّووٗ -  5  

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل ّووٗ -  6

 61113  

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ -  7  

61113   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل ّووٗ -  8  

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل ّووٗ -  9

 61113  

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب ِؾّٛك ِٕٖٛه ّبك٠ٗ -  10

46223 

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّووبٖ ٚ اثوا١ُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق -  11  

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ فٛىٜ ائٛ -  12  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء ّووخ -  13

22665 

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّووبٖ ٚ اثوا١ُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق -  14

22665 

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ فٛىٜ ٔٛاي -  15  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء ّووخ -  16

22665 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّووبٖ ٚ اثوا١ُ٘ ؽ١ٕٓ فبهٚق -  17

22665 

22665   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ فٛىٜ ٔٛاي -  18  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ؽ١ٕٓ فبهٚق ثٙبء ّووخ -  19

22665 

 ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ ٍالِٗ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ؽبف٢ٗ -  20

  16222  

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  و٠ىزّٗٚ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ ّووٗ -  21

 16222  

 ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ ٍالِٗ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ؽبف٢ٗ -  22

  16222  

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ ّووٗ -  23

 16222  

 ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٙب اثوا١ُ٘ ٍالِٗ اٌل٠ٓ ٥ٍُ ؽبف٢ٗ -  24

  16222  

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ ِؾّل ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ ّووٗ -  25

 16222  

22221   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ ٘ل٠ٗ ٠ٌٛٔ ١و٠ف اؽّل -  26  

22221   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ ٘ل٠ٗ ٠ٌٛٔ ١و٠ف اؽّل -  27  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ ّٚو٠ىخ ثذصب ١ٍّو ٍبِو ّووخ -  28

123125   ثولُ    22122114  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ ّٚو٠ىخ صبثذ ١ٍّو ٍبِو ّووخ -  29

123125   ثولُ    22122114  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ ّٚو٠ىخ صبثذ ١ٍّو ٍبِو ّووخ -  30

123125   ثولُ    22122114  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ ّٚو٠ىخ صبثذ ١ٍّو ٍبِو ّووخ -  31

123125   ثولُ    22122114  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ ّٚو٠ىخ صبثذ ١ٍّو ٍبِو ّووخ -  32

123125   ثولُ    22122114  

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّؾبرٗ ٥بٝف ه٠ّْٛ ّٚو٠ىخ صبثذ ١ٍّو ٍبِو ّووخ -  33

123125   ثولُ    22122114  

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٍبٌُ ِؾّٛك ٥بِو ٥ٍٝ ّووخ -  34

112515 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٍبٌُ ِؾّٛك ٥بِو ٥ٍٝ ّووخ -  35

112515 

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٥بِو ٥جلاٌٖجٛه ؽ١َٓ -  36

24124 

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٥بِو ٥جلاٌٖجٛه ؽ١َٓ -  37

24124 

    22122116:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٥جلاهلل ِؾّٛك لٞت ِؾّٛك ّووخ -  38

21555   ثولُ  

    22122116:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٥جلاهلل ِؾّٛك لٞت ِؾّٛك ّووخ -  39

21555   ثولُ  

    22122116:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٥جلاهلل ِؾّٛك لٞت ِؾّٛك ّووخ -  40

21555   ثولُ  

   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ رٛل٤١ ٥ٍٝ ِٖلق  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّٛك -  41

113232 

   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ رٛل٤١ ٥ٍٝ ِٖلق  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل اٍّب١٥ً ِؾّل ِؾّٛك -  42

113232 

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووخ -  43

12465 

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ/ ثغ٦ٍٙب اٌْووخ ٥ٕٛاْ ٦٠لي -  44

12465   ثولُ    22122111  

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ -  45

12465 

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووخ -  46

12465 

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ/ ثغ٦ٍٙب اٌْووخ ٥ٕٛاْ ٦٠لي -  47

12465   ثولُ    22122111  

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ -  48

12465 

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووخ -  49

12465 

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ/ ثغ٦ٍٙب اٌْووخ ٥ٕٛاْ ٦٠لي -  50

12465   ثولُ    22122111  

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ -  51

12465 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووخ -  52

12465 

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ/ ثغ٦ٍٙب اٌْووخ ٥ٕٛاْ ٦٠لي -  53

12465   ثولُ    22122111  

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ٥ضّبْ فٍف ٔبعؼ ّووٗ -  54

12465 

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ١ٍٍّبْ ِؾّل وّبي ٍجبق -  55

21251 

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ١ٍٍّبْ ِؾّل وّبي ٍجبق -  56

21251 

 ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ ّووخ -  57

  63422  

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  58

 62412  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  59

62412 

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  60

 62412  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  61

62412 

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووب٘ب ِٖٞفٝ ٕبثو فٛى٠ٗ ّووخ -  62

 62412  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ صبثذ أٛه ا٠ٙبة ّووخ -  63

62412 

 ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ َِغً غ١و ٥وفٝ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ ١ٍٍّبْ ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ -  64

  12412  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ َِغً غ١و ٥وفٝ  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ ٔج١ٗ ع١ًّ اٍبِٗ ّووخ -  65

61452 

:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  66

13125   ثولُ    22122122  

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  67

 13125  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  68

13125 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ فبٌل ّٚو٠ىٗ ِؾّل اؽّل ِؾّل ٔبٕو -  69

13125   ثولُ    22122122  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ِؾٝ ّووخ -  70

13125 

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، رٚبِٓ ّووخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  رٚبِٓ ّووخ  ّٚووبٖ اؽّل ِؾّل ٔبٕو ّووٗ -  71

13125 

  ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ٥ٕٗ ِْٙو ٚ َِغً  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّووبٖ ٚ ربِو ِؾّل اؽّل ٌٞفٝ ّووخ -  72

 65222  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

64631   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 32  2222/1/6ؽزٝ ٍبه2211/1/6ٜ-ط  ٥ٍٝ ١ٍل ؽَٓ أٛه -  1  

12111   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 41  2222/6/11ؽزٝ ٍبه2215/6/12ٜ-ط  فواط اؽّل اؽّل ٥جلاٌىو٠ُ -  2  

11113   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 11  2223/1/16ؽزٝ ٍٚبه2211/1/16ٜ-ط  ٥جلاٌّزغٍٝ اؽّل ٕبٌؼ ٔبعؼ -  3  

21243   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 31  2222/2/12ؽزٝ ٍبه2211/2/13ٜ-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل -  4  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 22  2224/1/15ؽزٝ ٍبه2212/1/15ٜ-ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ؽ١َٓ ٥جلاٌواىق ٥ي٠يٖ -  5

122421 

13354   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 22  2221 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2216/4/11-ط  ٦َِٛك ٍوثبٔٗ لبكًٚ ٥ب٠لٖ -  6  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 12  2223/12/21ؽزٝ ٍٚبهٜ 2213/12/21-ط  ؽّٛكٖ هٙٛاْ ِؾّٛك أْوػ -  7

122331 

22221   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 1  2223/12/6ؽزٝ ٍٚبه2213/12/6ٜ-ط  ؽَب١ٔٓ ِؾّل اثوا١ُ٘ اٍالَ -  8  

22211   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 25  2211/12/32ؽزٝ ٍٚبه2213/12/32ٜ-ط  ِوعبْ ٦٠مٛة ث١َٜ ا٠ّٓ -  9  

22211   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 24  2223/12/32 ؽزٝ ٍٚبهٜ 2211/12/32-ط  ِوعبْ ٦٠مٛة ث١َٜ ا٠ّٓ -  10  

14256   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 42  2221/1/14ؽزٝ ٍبه2216/1/15ٜ-ط  ِؾّل ٥ٍٟ ٥ٍٟ ىغٍٛي -  11  

22242   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 15  2223/3/21ؽزٝ ٍبه2211/3/21ٜ-ط  ِغٍٝ ِزٝ اكٚه ١ٕ٘خ -  12  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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52225   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 11  2223/3/13-ط  ٦َِل ى٘غو ىا٘و ٥بكي -  13  

52225   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 11  2221/3/13-ط  ٦َِل ٘غوى ىا٘و ٥بكي -  14  

52225   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 16  2213/3/13-ط  ٦َِل ى٘غو ىا٘و ٥بكي -  15  

52225   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 12  2223/3/12َؽزٝ ٍبه2211/3/13ٜ-ط  ٦َِل ى٘غو ىا٘و ٥بكي -  16  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 61  2223/12/22  ٍبهٜؾز2211/12/21ٝ-ط  ِؾّل اثٛى٠ل ٥جلا٦ٌٛاٗ ٔبف٤ -  17

11155 

16111   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 62  2222/3/2َؽزٝ ٍبه2211/3/3ٜ-ط  ٥جلاٌوؽّٓ ف١ٍف فٛىٜ -  18  

52225   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 12  2224/1/11-ط  ٦َِل ى٘غو ىا٘و ٥بكي -  19  

52225   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 11  2222/1/11-ط  ٦َِل ى٘غو ىا٘و ٥بكي -  20  

52225   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 12  2212/1/11ؽزٝ ٍبه2214/1/11ٜ-ط  ٦َِل ى٘غو ىا٘و ٥بكي -  21  

12222   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 51  2223/1/1َؽزٝ ٍبه2211/1/2ٜ-ط  ١ٍٕت ٥جلاٌّالن عّبي ٚائً -  22  

22421   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 12  2224/1/12ؽزٝ ٍبه2212/1/22ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ٥ٛٗ ١ٍٍّبْ فبٌل -  23  

12221   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 121  2212/2/12-ط  عٛكٖ رٙبِٟ عبثو ِل٠ٓ -  24  

12221   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 122  2222/2/12َؽزٝ ٍبه2215/2/12ٜ-ط  عٛكٖ رٙبِٟ عبثو ِل٠ٓ -  25  

12611   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 122  2223/2/3ؽزٝ ٍبه2211/2/4ٜ-ط  ِؾّل ٥ٍٝ ٥جلا٦ٌُّٕ هىق -  26  

11256   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 116  2223/3/15َؽزٝ ٍبه2211/3/16ٜ-ط  ثٌٌٛ ١٥بك هٍّٝ ١ٍّخ -  27  

12314   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 125  2222/12/16-ط  ؽ١َٓ اؽّل اٌوؽ١ُ ٥جل ِبعل -  28  

55511   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 122  2222/1/26ؽزٝ ٍبه2215/1/21ٜ-ط  ٥جلاٌٛ٘بة ِؾّل هف٦ذ -  29  

12146   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 112  2223/12/4َؽزٝ ٍبه2211/12/5ٜ-ط  ٥ّو ٥جلاهلل ِؾّٛك ٠بٍو -  30  

41636   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 115  2222/5/22َؽزٝ ٍبه2211/5/21ٜ-ط  كه٠ُٙ ؽٌٕ ٔقٍٗ ٥جبً -  31  

122216   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 154  2223/12/1ؽزٝ ٍبه2211/12/1ٜ-ط  عوعٌ هارت ِب٘و ا٠ٙبة -  32  

24222   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 152  2221/3/1َؽزٝ ٍبه2216/3/2ٜ-ط  اؽّل ٥ضّبْ ٕبثو ِؾّل -  33  

   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 145  2212/2/6َؽزٝ ٍبه2214/2/1ٜ-ط  عبكاٌىو٠ُ عبكاٌؾك اٍّب١٥ً ٥يٚى -  34

62265 

25125   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 153  2221/1/21َؽزٝ ٍبه2216/1/21ٜ-ط  ١ٍٍُ فإاك اؽّل َّٔٗ -  35  

53111   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 111  1222/12/2-ط  ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف -  36  

53111   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 161  2224/12/2-ط  ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف -  37  

53111   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 161  2222/12/2-ط  ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف -  38  
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53111   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 162  2214/12/2َ-ط  ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف -  39  

53111   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 112  2212/12/1َؽزٝ ٍبه2214/12/2ٜ-ط  ِٕٖٛه ؽَٓ ٥جلاٌوؤٚف -  40  

122422   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 141  2212/1/1َؽزٝ ٍبه2214/1/1ٜ-ط  ى٠ل ِؾّل عّبي ِؾّل -  41  

11251   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 213  2212/1/22-ط  ِؾّل فوؽبْ ١ٍل ٦ٍل٠ٗ -  42  

11251   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 214  2222/1/21ؽزٝ ٍبه2215/1/22ٜ-ط  ِؾّل فوؽبْ ١ٍل ٦ٍل٠ٗ -  43  

122152   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 221  2223/11/12ؽزٝ ٍبه2211/11/13ٜ-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّل ١ٍ٥بْ -  44  

12132   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 222  2223/2/24َؽزٝ ٍبه2211/2/25ٜ-ط  اؽّل فوغٍٝ ِؾّل فوغٍٝ -  45  

16424   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 211  2222/1/1ؽزٝ ٍبه2211/1/2ٜ-ط  ِوٍٝ ٘و٠لٜ ؽَب١ٔٓ وّبي -  46  

16222   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 224  2222/5/6ؽزٝ ٍبه2211/5/1ٜ-ط  ثّٛٗ ثبّب ِىوَ ّٕٛكٖ -  47  

42211   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 216  2221/12/1-ط  َِبن  ثٌٌٛ  اٌمّٔ  ١ْ١ًِ -  48  

42211   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 215  2212/12/1-ط  َِبن  ثٌٌٛ  اٌمّٔ  ١ْ١ًِ -  49  

16222   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 223  2223/6/22َؽزٝ ٍبه2211/6/32ٜ-ط  ثّٛٗ ثبّب ِىوَ ّٕٛكٖ -  50  

23154   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 251  2222/1/4َؽزٝ ٍبه2215/1/5ٜ-ط  ِؾّٛك ِؾّل ؽ١َٓ ٔج٠ٛٗ -  51  

14623   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 215  2221/2/21َؽزٝ ٍو2216/2/21ٜ-ط  عبكاهلل اٍٞفبًٔٛ ٥جلٖ ٥بكي -  52  

62633   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 214  2224/6/32-ط  ١ٍل اؽّل ثله عّبي -  53  

62633   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 212  2222/6/32-ط  ١ٍل اؽّل ثله عّبي -  54  

62633   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 213  2212/6/22َؽزٝ ٍبه2214/6/32ٜ-ط  ١ٍل اؽّل ثله عّبي -  55  

42231   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 244  2221/12/3-ط  ثْبهٖ اثوا١ُ٘ اِبي -  56  

42231   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 246  2213/12/3-ط  ثْبهٖ اثوا١ُ٘ اِبي -  57  

42231   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 245  2223/12/3َؽزٝ ٍبه2211/12/3ٜ-ط  ثْبهٖ اثوا١ُ٘ اِبي -  58  

12211   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 241  2213/11/12-ط  ١٥ل اثٛؽ١َٓ ٙبؽٝ ٕفبء -  59  

12211   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 241  2223/11/2َؽزٝ ٍبه2211/11/12ٜ-ط  ١٥ل اثٛؽ١َٓ ٙبؽٝ ٕفبء -  60  

64111   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 256  2221/1/24-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاهلل ؽ١ٍّٗ -  61  

64111   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 254  2212/1/24-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاهلل ؽ١ٍّٗ -  62  

64111   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 253  2222/1/23َؽزٝ ٍبه2211/1/24ٜ-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٥جلاهلل ؽ١ٍّٗ -  63  

23512   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 233  2222/5/5َؽزٝ ٍبه2215/5/6ٜ-ط  ِٙواْ اث١ٙٛف ِؾّل ٥بكي -  64  

12216   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 232  2223/11/1َؽزٝ ٍبه2211/11/2ٜ-ط  عجو ؽ١َٓ اؽّل ؽّبكٖ -  65  
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61463   لُثو    22122122:  ربه٠ـ ، 231  2222/4/3َؽزٝ ٍبه2215/4/4ٜ-ط  ِؾّل ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاهلل ّبوو -  66  

21222   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 322  2222/1/1َؽزٝ ٍبه2211/1/1ٜ-ط  فوغٍٝ ؽبِل ّبوو ٥ٛاك -  67  

   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 316  2222/6/23ؽزٝ ٍبه2211/6/24ٜ-ط  ؽَٓ كٍٛلٝ ٍٞٛؽٝ ٥جلإٌّغٝ -  68

21112 

   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 222  2223/3/22َؽزٝ ٍبه2211/3/32ٜ-ط  ٍبٌّبْ ٥ّو ٥جلاٌغبثو ٦ٍٛكٞ -  69

11211 

   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 224  2222/2/2َؽزٝ ٍب2215/2/3ٜ-ط  ٥جلاٌغ١ًٍ ٥جلاٌؾف٠١ ٥جلاٌجبٍٜ ٕبثو -  70

122122 

66641   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 322  2221/6/3-ط  ؽَٓ ٍِٛٝ ّؾبرٗ اؽّل -  71  

66641   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 3321  2213/6/3-ط  ؽَٓ ٍِٛٝ ّؾبرٗ اؽّل -  72  

66641   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 322  2223/6/2َؽزٝ ٍبه2211/6/3ٜ-ط  ؽَٓ ٍِٛٝ ّؾبرٗ اؽّل -  73  

   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 221  2222/12/13َؽزٝ ٍبه2211/12/14ٜ-ط  ِؾّل ٥جلاٌّغ١ل اّوف ِؾّل -  74

52511 

52511   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 221  2223/1/16ؽزٝ ٍبه2211/1/11ٜ-ط  ِؾّل ٥جلاٌّغ١ل اّوف ِؾّل -  75  

61226   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 322  2221/12/6-ط  ٍب٠ٚوً ٔبّل ا١ِٓ ا٥زلاي -  76  

61226   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 323  2213/12/6-ط  ٍب٠ٚوً ٔبّل ا١ِٓ ا٥زلاي -  77  

61226   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 324  2223/12/5َؽزٝ ٍبه2211/12/6ٜ-ط  ٍب٠ٚوً ٔبّل ا١ِٓ ا٥زلاي -  78  

12142   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 314  2223/2/21ؽزٝ ٍبه2211/2/22ٜ-ط  ٍّجٝ ٥جلا٦ٌبي ِؾّل٠ٓ ؽَبَ -  79  

52421   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 322  2226/5/32-ط  ٌوث٤١ا ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ -  80  

25451   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 331  2221/5/21َؽزٝ ٍبه2216/5/22ٜ-ط  ا٠ٛة ؽٕب اٌفٝ ا٠ٛة -  81  

12154   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 331  2223/12/1َؽزٝ ٍبه2211/12/1ٜ-ط  عوعٌ ١٥ل ١ِالك ٠ٛؽٕب -  82  

22213   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 332  2222/1/32َؽزٝ ٍبه2215/1/31ٜ-ط  اؽّل ٥جلاٌؾى١ُ ِّلٚػ هٔب -  83  

   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 333  2223/2/12َؽزٝ ٍبه2211/2/13ٜ-ط  ِولٌ ٥ي٠ي ٕالػ ٥جلا١ٌَّؼ -  84

21224 

22242   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 351  2223/2/21َؽزٝ ٍبه2211/2/21ٜ-ط  ٥ٍٝ ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ -  85  

15213   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 353  2222/4/16َؽزٝ ٍبه2211/4/11ٜ-ط  ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ ٥جلا١ٍ٦ٌُ فبٌل -  86  

11515   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 334  2212/5/11-ط  ٥ٍٟ لبٍُ ٥جلاٌَزبه لبٍُ -  87  

11515   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 335  2222/5/11َ ٍبه2215/5/11ٜ-ط  ٥ٍٟ لبٍُ ٥جلاٌَزبه لبٍُ -  88  

12115   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 336  2212/5/2َؽزٝ ٍبه2214/5/12ٜ-ط  ٥ٍٟ اؽّل ٥جلا٦ٌٛاٗ اِبي -  89  

56341   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 351  1226/3/2-ط  اؽّل ث١ِٛٝ ِؾّل هٙب -  90  
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56341   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 352  2221/3/2-ط  اؽّل ث١ِٛٝ ِؾّل هٙب -  91  

56341   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 362  2226/3/2-ط  اؽّل ث١ِٛٝ ِؾّل هٙب -  92  

23142   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 351  2222/6/22َؽزٝ ٍبه2215/6/32ٜ-ط  ِمبه ٔمبكٜ ؽٕب ٍبِؼ -  93  

   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 365  2222/11/21َؽزٝ ٍبه2215/11/22ٜ-ط  ٥جلا٦ٌبٝٝ ٍٍٞبْ ٥جلاٌّبٌه ٦ِجل -  94

13351 

22536   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 314  2224/2/3ؽزٝ ٍبه2212/2/3ٜ-ط  ؽَٓ ِؾّل فبهٚق فبٌل -  95  

22536   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 314  2224/2/3ؽزٝ ٍبه2212/2/3ٜ-ط  ؽَٓ ِؾّل فبهٚق فبٌل -  96  

22536   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 314  2224/2/3ؽزٝ ٍبه2212/2/3ٜ-ط  ؽَٓ ِؾّل فبهٚق فبٌل -  97  

22421   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 346  2223/5/22َؽزٝ ٍبه2211/5/23ٜ-ط  ٍٛه٠بي ٥جلاٌٍّه فو٠ل ٚائً -  98  

22211   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 311  2223/2/25 ٍبهٜؾزٝ 2211/2/25-ط  اثٛا٦ٌال ِؾّل ٥ٍٝ ٕبثو -  99  

   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 311  2224/1/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2212/1/22-ط  اثوا١ُ٘ ٔغ١ت اثوا١ُ٘ فوؽبد -  100

122522 

11124   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 422  2211/5/25-رغل٠ل  ١ٍل ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌبي هعبء -  101  

11124   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 422  2223/5/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/5/26-ط  ١ٍل ؽ١َٓ ٥جلا٦ٌبي هعبء -  102  

54461   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 312  2222/3/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2215/3/21-ط  ؽ١َٓ ثووبد ٕبثو ِؾّل -  103  

   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 421  2222/1/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/1/11-ط  َِب٥ل ٕبٌؼ ع٦ّٗ ِٖٞفٝ -  104

65521 

61111   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 321  2222/2/24-ط  ٥جلاهلل اؽّل ِٕب٣ ١٥ٍٗ -  105  

61111   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 322  2212/2/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2214/2/24-ط  ٥جلاهلل اؽّل ِٕب٣ ١٥ٍٗ -  106  

12221   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 323  2214/6/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2222/6/26-ط  ٥جلاٌمبكه ا١ٌٞت ِؾّل ٦ٍبك -  107  

12221   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 324  2212/6/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2214/6/26-ط  ٥جلاٌمبكه ا١ٌٞت ِؾّل ٦ٍبك -  108  

   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 421  2222/12/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/12/22-ط  َِب٥ل ٕبٌؼ ع٦ّٗ ِٖٞفٝ -  109

65521 

11635   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 411  2225/4/2-ط  عوعٌ غٞبً ٥جلاٌواٙٝ ٔبٕو -  110  

11635   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 412  2212/4/2-ط  عوعٌ غٞبً ٥جلاٌواٙٝ ٔبٕو -  111  

   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 413  2222/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2215/4/2-ط  عوعٌ غٞبً ٥جلاٌواٙٝ ٔبٕو -  112

11635 

122511   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 311  2224/2/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2212/2/12-ط  ٥ٍٝ ١ٍل ثق١ذ ١ٍل -  113  

54611   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 421  2222/5/1-ط  عبكاٌوة ّٚ٘بْ ى٠لاْ ِؾّل -  114  

54611   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 422  2225/5/1-ط  عبكاٌوة ّٚ٘بْ ى٠لاْ ِؾّل -  115  
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54611   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 432  2212/5/1-ط  عبكاٌوة ّٚ٘بْ ى٠لاْ ِؾّل -  116  

54611   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 431  2222/5/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2215/5/1-ط  عبكاٌوة ّٚ٘بْ ى٠لاْ ِؾّل -  117  

122241   ثولُ    22122114:  ربه٠ـ ، 423  2223/12/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/12/2-ط  ّؾبرخ ٔبهٚى ٚى٠ي ٕجبػ -  118  

61235   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 464  2223/12/2-ط  ِٕمو٠ًٛ ١ٍف هّلٜ ٍٙو -  119  

61235   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 465  2221/12/2-ط  ِٕمو٠ًٛ ١ٍف هّلٜ ٍٙو -  120  

61235   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 466  2213/12/2-ط  ِٕمو٠ًٛ ١ٍف هّلٜ ٍٙو -  121  

61235   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 461  2223/12/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/12/2-ط  ِٕمو٠ًٛ ١ٍف هّلٜ ٍٙو -  122  

61154   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 445  2222/3/6-ط  ٥جلاٌفزبػ ثق١ذ ٠ٍٛفٝ ٥ٛاٝف -  123  

61154   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 446  2214/3/6-ط  ٥جلاٌفزبػ ثق١ذ ٠ٍٛفٝ ٥ٛاٝف -  124  

12316   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 416  2223/2/5 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/2/5-ط  ٔقٕٛؿ ٥ج١لاهلل ٍبِٝ ا٠ٕبً -  125  

24263   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 452  2215/1/12-ط  ِؾّل ٘بُّ ٥جلإٌجٝ ِؾّل -  126  

32162   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 443  2221/2/11 ؽزٝ ٍبهٜ 2216/2/11-ط  ١ٍل ِؾّٛك اثٛى٠ل -  127  

52341   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 442  2213/4/14-ط  ؽ١َٓ اؽّل ِؾّٛك ٥بكي -  128  

52341   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 451  2223/4/14 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/4/14-ط  ؽ١َٓ اؽّل ِؾّٛك ٥بكي -  129  

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 415  2222/1/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/1/15-ط  اثٛا٦ٌَٛك ٕبكق ٔغ١ت ١٦ٍل -  130

15261 

64111   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 461  2222/1/2-ط  ٍِٛٝ ك٠بة اؽّل ك٠بة -  131  

64111   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 462  2221/1/2-ط  ٍِٛٝ ك٠بة اؽّل ك٠بة -  132  

64111   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 412  2212/1/2-ط  ٍِٛٝ ك٠بة اؽّل ك٠بة -  133  

64111   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 411  2222/1/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/1/2-ط  ٍِٛٝ ك٠بة اؽّل ك٠بة -  134  

22343   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 431  2224/1/1 ؽزٟ ٍبهٞ 2212/1/1-ط  اثوا١ُ٘ غبٌٝ هٍّٝ ١ِالك -  135  

11254   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 441  2212/1/22-ط  ١ٍل ؽَٓ فبهٚق ٔج١ً -  136  

11254   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 442  2215/1/22-ط  ١ٍل ؽَٓ فبهٚق ٔج١ً -  137  

52412   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 412  2222/12/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/12/24-ط  فيا٣ غٕلٚه ا١ِٓ هعت -  138  

53315   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 526  2214/2/14-ط  ِٕزٖو ِٖٞفٝ ١ٍل ٥ٞب -  139  

11165   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 431  2213/1/32-ط  ربكهً ثل٤٠ هافذ ٘بٔٝ -  140  

11165   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 432  2223/1/32 ؽزٝ ٍبه2211/1/32ٜ-ط  ربكهً ثل٤٠ هافذ ٘بٔٝ -  141  

61321   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 456  2211/1/32 ؽزٝ ٍبهٜ 2213/1/32-ط  ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلا١٦ٌُٕ ١ٍّؾٗ -  142  
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61321   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 451  2223/1/32 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/1/32-ط  ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلا١٦ٌُٕ ١ٍّؾٗ -  143  

12523   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 413  2213/1/12-ط  ٥جلاٌؾ١ّل اٌّٙلٜ ِؾّل اثٛثىو -  144  

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 414  2223/1/12 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/1/12-ط  ٥جلاٌؾ١ّل اٌّٙلٜ ِؾّل اثٛثىو -  145

12523 

16511   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 466  2212/1/3-ط  ِؾّل اؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي اؽّل -  146  

16511   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 461  2222/1/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/1/3-ط  ِؾّل اؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي اؽّل -  147  

   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 514  2223/2/15 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/2/15-ط  ٥ضّبْ ؽ١َٓ إٌٍَٛٝ ٕبثو -  148

61411 

62131   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 522  1222/2/22-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  149  

62131   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 523  2224/2/22-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  150  

62131   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 524  2222/2/22-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  151  

62131   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 524  2212/2/22 ؽزٝ ٍبهٜ 2214/2/22-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  152  

62131   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 525  2212/2/22 ؽزٝ ٍبهٜ  2214/2/22-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل اؽّل ِؾّل -  153  

11245   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 541  2223/3/24 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/3/24-ط  ِلٔٝ ِؾّٛك ِلٔٝ ٝبهق -  154  

61311   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 562  2224/1/2-ط  ٥جلاهلل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌّإِٓ ١ٍِٛٗ -  155  

61311   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 561  2222/1/2-ط  ٥جلاهلل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌّإِٓ ١ٍِٛٗ -  156  

61311   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 562  2214/1/2-ط  ٥جلاهلل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌّإِٓ ١ٍِٛٗ -  157  

61311   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 563  2212/1/2-ط  ٥جلاهلل ٥جلاٌؾ١ّل ٥جلاٌّإِٓ ١ٍِٛٗ -  158  

33154   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 525  2223/6/26 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/6/26-ط  ٍٍٞبْ اه١ِب ١ِالك -  159  

16211   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 536  2221/4/2-ط  ١ٍل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽَٓ ١٦ّٔٗ -  160  

16211   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 531  2212/4/2-ط  ١ٍل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽَٓ ١٦ّٔٗ -  161  

16211   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 531  2222/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/4/2-ط  ١ٍل ٥جلا١ٍ٦ٌُ ؽَٓ ١٦ّٔٗ -  162  

16211   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 531  2212/6/3-ط  ِؾّل اؽّل ١ٍل اؽّل -  163  

16211   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 531  2222/6/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/6/3-ط  ِؾّل اؽّل ١ٍل اؽّل -  164  

51642   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 522  2226/12/3-ط  ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ اؽّل ِٖٞفٝ -  165  

   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 521  2216/12/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/12/3-ط  ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ اؽّل ِٖٞفٝ -  166

51642 

   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 522  2221/12/3 ؽزٝ ٍبهٜ 2216/12/3-ط  ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ اؽّل ِٖٞفٝ -  167

51642 
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12412   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 623  2213/1/11-ط  ِىٝ ِؾّل وّبي عّبي -  168  

32226   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 515  2216/1/13-ط  عجوٖ ؽٕب اه١ًٍٕٛ -  169  

   22122111:  ربه٠ـ ، 631  2221/11/16َؽزٝ ٍبه2216/11/11ٜ-ط  ٥جلا٦ٌبي ٥جلاٌٛاؽل ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلإٌبٕو -  170

13614   ثولُ   

11152   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 624  2223/1/21َؽزٝ ٍبه2211/1/21ٜ-ط  ِزٍّٛؼ ِي٠ْٛ ِىوَ وو٠ُ -  171  

42144   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 632  2212/1/11ؽزٝ ٍبه2214/1/11ٜ-ط  ا١ٌٖفٝ ىوٝ اٌفٝ ٍبِؼ -  172  

14121   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 516  2211/11/5-ط  اٍىٕله ف١ُٙ ١ٌٞف ٚائً -  173  

11421   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 524  2225/3/25-ط  ى١٘وٜ ٥جلاٌواىق ِؾّل صٕبء -  174  

11421   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 522  2212/3/25-ط  ى١٘وٜ ٥جلاٌواىق ِؾّل صٕبء -  175  

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 523  2222/3/24َؽزٝ ٍبه2215/3/24ٜ-ط  وٜى١٘ ٥جلاٌواىق ِؾّل صٕبء -  176

11421 

26412   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 524  2216/12/32-ط  غجو٠بي و١وٌٌ هىق ٥ّبك -  177  

66115   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 11  2223/3/21 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/3/21-ط  ؽي٠ٓ ٥ّو اؽّل ؽَٓ -  178  

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 565  2212/2/25َؽزٝ ٍبه2214/2/26ٜ-ط  ؽَٓ اؽّل ٥جلاٌٖجٛه فٛى٠ٗ -  179

22151 

16615   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 516  2212/6/5-ط  ؽَٓ ٥جلاٌؾى١ُ ٥جلاٌّإِٓ اؽّل -  180  

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 511  2222/6/4َؽزٝ ٍبه2211/6/5ٜ-ط  ؽَٓ ٥جلاٌؾى١ُ ٥جلاٌّإِٓ اؽّل -  181

16615 

61242   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 521  2223/11/11َؽزٝ ٍبه2211/11/11ٜ-ط  ا٦ٍل ا١ِٓ ٖٔؾٝ ٥ّبك -  182  

41512   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 622  2221/3/23-ط  ؽز١زخ ١ٍل ٕبكق ٥ٞٗ -  183  

41512   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 612  2212/3/23-ط  ؽز١زخ ١ٍل ٕبكق ٥ٞٗ -  184  

41512   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 621  2222/3/22َؽزٝ ٍبه2211/3/23ٜ-ط  ؽز١زخ ١ٍل ٕبكق ٥ٞٗ -  185  

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 522  2221/12/13 ؽزٝ ٍبهٜ 2216/12/13-ط  اثَقوْٚ ا١ِٓ ٦ٍل ِبعل -  186

41456 

   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 634  2223/1/1َؽزٝ ٍبه2211/1/2ٜ-ط  ٥جلاٌَالَ كهك٠و ٥جلاٌؾ١ّل ٥بئْٗ -  187

21612 

14121   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 514  2212/6/25-ط  اٍىٕله ف١ُٙ ١ٌٞف ٚائً -  188  

41512   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 622  2226/6/23-ط  ؽز١زخ ١ٍل ٕبكق ٥ٞٗ -  189  

41512   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 623  2211/6/23-ط  ؽز١زخ ١ٍل ٕبكق ٥ٞٗ -  190  

33222   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 513  2223/1/11َؽزٝ ٍبه2211/1/12ٜ-ط  ٥ضّبْ ٕبٜٚ ١ٍل ٥جلاهلل -  191  
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13151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 622  2216/1/21-ط  ١ٍٍّبْ ِقزبه فبهٚق ِإِٓ -  192  

13151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 622  2221/1/21َؽزٝ ٍبه2216/1/21ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ِقزبه فبهٚق ِإِٓ -  193  

13151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 622  2211/1/21َ-ط  ١ٍٍّبْ ِقزبه فبهٚق ِإِٓ -  194  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 665  2223/1/21َؽزٝ ٍبه2211/1/21ٜ-ط  ٥جلا٦ٌبي ِزٌٛٝ ٥جلا٦ٌبي ؽَٕٗ -  195

22162 

12111   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 623  2222/2/5َؽزٝ ٍبه2215/2/6ٜ-ط  ٦٠مٛة فب٠ك فزؾٝ ِالن -  196  

15462   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 615  2222/2/12َؽزٝ ٍبه2211/2/13ٜ-ط  فوغٍٝ ١ٍل اثٛؽ١َجٗ ٥وثٝ -  197  

61443   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 621  2223/2/12-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ اؽّل -  198  

61443   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 621  2221/2/12-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ اؽّل -  199  

61443   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 622  2213/2/12َ-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ اؽّل -  200  

61443   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 122  2223/2/2َؽزٝ ٍبه2211/2/12ٜ-ط  ِؾّل ِؾّل ٥جلا١ٍ٦ٌُ اؽّل -  201  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 616  2223/12/12َؽزٝ ٍبه2211/12/22ٜ-ط  ٠َٝ ٕبكق اثوا١ُ٘ ٠ٍٛف -  202

12242 

11121   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 643  2223/2/2َؽزٝ ٍبه2211/2/3ٜ-ط  فٚواٜٚ ِؾّل اؽّل ١ٌٚل -  203  

14214   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 645  2226/4/4-ط  ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  204  

14214   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 646  2211/4/4-ط  ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  205  

14214   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 641  2221/4/3ٍَبهٜؾز2216/4/4ٝ-ط  ِؾّٛك ع٦ّٗ ِؾّل ٝب٤٠ -  206  

22242   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 611  2211/3/21-ط  وجه ِٖٞفٝ ٥جلاٌفزبػ اؽّل -  207  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 631  2223/11/12َؽزٝ ٍبه2211/11/13ٜ-ط  ١ِقبئ١ً ه٠بٗ ل١ٖو ا٠ٙبة -  208

122154 

16212   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 612  2212/1/32-ط  ١ِٕب اثوا١ُ٘ ٦٠مٛة ٠ٍٛف -  209  

16212   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 613  2222/1/22َؽزٝ ٍبه2211/1/22ٜ-ط  ١ِٕب اثوا١ُ٘ ٦٠مٛة ٠ٍٛف -  210  

15243   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 662  2221/12/5َؽزٝ ٍبه2216/12/6ٜ-ط  ٥ضّبْ ٥ّو ؽ١َٓ ِؾّل -  211  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 625  2223/11/11َؽزٝ ٍبه2211/11/12ٜ-ط  ٥جلاٌؾ١ّل ِٖٞفٟ وّبي ٥الء -  212

12133 

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 641  2223/1/12َؽزٝ ٍبه2211/1/22ٜ-ط  ١ٍٍّبْ ِؾّٛك ١ٍٍّبْ ِٖٞفٝ -  213

12522 

11262   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 614  2223/5/4َؽزٝ ٍبه2211/5/5ٜ-ط  ؽَٓ ِٙواْ ا١ِٓ ا٠ّٓ -  214  

11262   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 613  2213/5/5-ط  ؽَٓ ِٙواْ ا١ِٓ ا٠ّٓ -  215  
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   22122121:  ربه٠ـ ، 133  2212/2/15ؽزٝ ٍبه2214/2/16ٜ-ط  ؽَب١ٔٓ ِؾّل كٍٛلٝ ا٠ّٓ/ ثغ٦ٍٗ االٍُ ٦٠لي -  216

122611   ثولُ   

122611   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 133  2212/2/15ؽزٝ ٍبه2214/2/16ٜ-ط  ؽَب١ٔٓ ِؾّل كٍٛلٝ ا٠ّٓ -  217  

22211   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 123  2223/4/2َؽزٝ ٍبه2211/4/3ٜ-ط  ٥ٍٝ ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل ِغلٜ -  218  

11215   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 161  2213/2/24-ط  ٥جلا٦ٌٛاٗ ِؾّل ٥جلاهلل ٥جلاٌٛ٘بة -  219  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 162  2223/2/23َؽزٝ ٍبه2211/2/24ٜ-ط  ٥جلا٦ٌٛاٗ ِؾّل ٥جلاهلل ٥جلاٌٛ٘بة -  220

11215 

61226   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 151  2222/1/32-ط  ِؾّل ّؾبرٗ ِؾّل ٦ٍل -  221  

61226   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 152  2225/1/32-ط  ِؾّل ّؾبرٗ لِؾّ ٦ٍل -  222  

61226   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 153  2212/1/32-ط  ِؾّل ّؾبرٗ ِؾّل ٦ٍل -  223  

61226   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 154  2222/1/22َؽزٝ ٍبه2215/1/32ٜ-ط  ِؾّل ّؾبرٗ ِؾّل ٦ٍل -  224  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 116  2221/12/24َؽزٝ ٍبه2216/12/25ٜ-ط  غجو٠بي عالة ٕبكق ِغلٜ -  225

45111 

11352   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 122  2222/11/6َؽزٝ ٍبه2211/11/1ٜ-ط  ٥ّو ٦ّٔبْ ٥جلاٌّإِٓ -  226  

15422   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 122  2212/2/5َ-ط  ِىبٚٞ ٥بّٛه ٦ّجبْ ١ٍل -  227  

15422   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 121  2222/2/4َؽزٝ ٍبه2211/2/5ٜ-ط  ِىبٚٞ ٥بّٛه ٦ّجبْ ١ٍل -  228  

14662   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 156  2211/12/12-ط  ؽغبىٜ ِٙواْ ٥جلاٌوٍٛي فوغٍٝ -  229  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 155  2221/12/2ؽزٝ ٍبه2216/12/12ٜ-ط  ؽغبىٜ ِٙواْ ٥جلاٌوٍٛي فوغٍٝ -  230

14662 

45111   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 115  2222/4/22َؽزٝ ٍبه2211/4/23ٜ-ط  غجو٠بي عالة ٕبكق ِغلٜ -  231  

122312   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 141  2224/1/4َؽزٝ ٍبه2212/1/5ٜ-ط  فوغً ث١ْو ١ٍ٥بْ ٥جلاٌزٛاة -  232  

24161   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 112  2221/2/22َؽزٝ ٍبه2216/2/23ٜ-ط  كٍٛلٝ اثوا١ُ٘ ٥ّو ِؾّل -  233  

61524   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 112  2223/2/12-ط  ٥ٍٝ ٥ّواْ ٥ٍٝ وبًِ -  234  

61524   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 111  2221/2/12-ط  ٥ٍٝ ٥ّواْ ٥ٍٝ وبًِ -  235  

61524   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 113  2213/2/12-ط  ٥ٍٝ ٥ّواْ ٥ٍٝ وبًِ -  236  

61524   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 114  2223/2/11َؽزٝ ٍبه2211/2/12ٜ-ط  ٥ٍٝ ٥ّواْ ٥ٍٝ وبًِ -  237  

15263   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 115  2212/4/16-ط  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌالٖ ٥جلا١٦ٌُٕ ٠ٍٛف -  238  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 116  2222/4/15ؽزٝ ٍبه2211/4/16ٜ-ط  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌالٖ ٥جلا١٦ٌُٕ ٠ٍٛف -  239

15263 

122554   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 152  2224/2/5ؽزٝ ٍبه2212/2/6ٜ-ط  ِغٍٝ ٘بُّ اؽّل صٕبء -  240  
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12522   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 163  2212/11/12-ط  ٥جلاٌغ١ل ِؾّٛك ِؾّل ؽبِل ِؾّٛك -  241  

 ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 164  2222/11/11َؽزٝ ٍبه2215/11/12ٜ-ط  ٥جلاٌغ١ل ِؾّٛك ِؾّل ؽبِل ِؾّٛك -  242

  12522  

11235   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 122  2223/2/21َؽزٝ ٍبه2211/2/22ٜ-ط  ١ٍل ٕبٌؼ ٥جلا٦ٌُّٕ ٕجبػ -  243  

21121   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 136  2211/2/12-ط  ف١ٌّ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ى٠ٕت -  244  

21121   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 121  2223/2/2َؽزٝ ٍبه2211/2/12ٜ-ط  ف١ٌّ ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ى٠ٕت -  245  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 112  2223/4/12َؽزٝ ٍبه2211/4/13ٜ-ط  لاهلل٥ج ٥جلاٌوؽّٓ ٥ّبك ِؾّل -  246

66253 

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 124  2221/1/5َؽزٝ ٍبه2216/1/6ٜ-ط  ٥ىبّٗ عٛهع١ًٛ اٍؾك ٠ٍٛف -  247

25164 

61151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 112  2223/12/21-ط  اؽّل ١٥َٝ اؽّل اثوا١ُ٘ -  248  

61151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 116  2221/12/21-ط  اؽّل ١٥َٝ اؽّل اثوا١ُ٘ -  249  

61151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 111  2213/12/21-ط  اؽّل ١٥َٝ اؽّل اثوا١ُ٘ -  250  

61151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 111  2223/12/21َؽزٝ ٍبه2211/12/21ٜ-ط  اؽّل ١٥َٝ اؽّل اثوا١ُ٘ -  251  

63264   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 122  2221/1/21-ط  ِؾّٛك ٥بِو اثٛاٌغ١ٜ ٔبك٠ٗ -  252  

25141   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 111  2221/1/12ؽزٝ ٍبه2216/1/12ٜ-ط  ِؾّل ِٙواْ ِؾّل ى٠ٕت -  253  

11535   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 112  2223/6/32َؽزٝ ٍبه2212/6/32ٜ-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل ِب٘و -  254  

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 111  2222/1/11َؽزٝ ٍبه2215/1/12ٜ-ط  ِٖٞفٝ ف١ٍفٗ ِؾّل ٥جلاٌىو٠ُ -  255

12412 

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 162  2223/11/12 ؽزٟ ٍبهٞ 2211/11/13-ط  ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ ٕفٛد اهلل ٘جٗ -  256

122153 

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 144  2224/1/16 ؽزٟ ٍبهٞ 2212/1/16-ط  ٥ج١ل ِؾّٛك ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل -  257

52262 

12132   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 115  2223/11/14َؽزٝ ٍبه2211/11/15ٜ-ط  ؽ١َٓ ى٘لٜ هّبك اثزَبَ -  258  

16322   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 115  2222/6/3َؽزٝ ٍبه2211/6/4ٜ-ط  ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ّىوٞ ِؾّل -  259  

21562   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 164  2214/6/14-ط  ؽج١ت ٍِه ٕل٠ك ٥ّبك -  260  

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 123  2221/2/3َؽزٝ ٍبه2216/2/4ٜ-ط  اثوا١ُ٘ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌْبفٝ ِؾّل -  261

62621 

122422   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 152  2224/1/14 اٌٟ 2212/1/14-ط  ٥جلا٦ٌبي ١ٍل ِٖٞفٝ اؽّل -  262  

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 113  2223/12/22َؽزٝ ٍبه2211/12/32ٜ-ط  ع٠ٛل عبكا١ٌَل ٥لٌٝ ع١ّٝ -  263

122222 
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13521   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 145  2226/1/1-ط  ِؾّل وبًِ ١ٍل ١ٍل -  264  

13521   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 146  2211/1/1-ط  ِؾّل وبًِ ١ٍل ١ٍل -  265  

13521   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 141  2221/1/1 ؽزٟ ٍبهٞ 2216/1/1-ط  ِؾّل وبًِ ١ٍل ١ٍل -  266  

32134   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 161  2223/4/12َؽزٝ ٍبه2211/4/13ٜ-ط  ٌٛلب ّوِٛؿ ٕللٝ فىوٜ -  267  

66223   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 162  2223/3/31-ط  ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥الء -  268  

66223   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 112  2221/3/32-ط  ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥الء -  269  

66223   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 161  2213/3/31-ط  ِؾّٛك ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٥الء -  270  

61562   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 121  2224/1/32َؽزٝ ٍبه2212/1/31ٜ-ط  اؽّل اثوا١ُ٘ ؽبِل صوٚد -  271  

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 142  2223/12/26 ؽزٟ ٍبهٞ 2211/12/21-ط  لٞت ِؾّل ٥جلاٌجبلٝ اؽّل -  272

122264 

55662   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 114  2222/12/2ؽزٝ ٍبه2215/12/2ٜ-ط  ؽٕب ثٞوً غبٌٝ ١٥ل -  273  

16322   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 116  2223/2/11َؽزٝ ٍبه2211/2/12ٜ-ط  ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ّىوٜ ِؾّل -  274  

52161   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 224  2212/2/11َؽزٝ ٍبه2214/2/11ٜ-ط  ١ٍل ١٥َٝ اٌؾ١ّل ٥جل ٔبك٠ٗ -  275  

11225   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 241  2213/4/22-ط  اؽّل عالي ؽّيٖ ف١ًٖ -  276  

11225   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 242  2223/4/21َؽزٝ ٍبه2211/4/22ٜ-ط  اؽّل عالي ؽّيٖ ف١ًٖ -  277  

 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/4/3/ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ثىوٜ ِؾّٛك ِٖٞفٝ ٌٖبؽجٙب ٌٍّمبٚالد ٌّّ ِىزت غ٦ٍٗث اٌزغبهٜ االٍُ ٦٠لي -  278

11421   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 224  2223/4/2  

 2211/4/3/ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ثىوٜ ِؾّٛك ِٖٞفٝ/ ٌٖبؽجٙب ٌٍّمبٚالد ا١ٌٕٝٛٗ ٌّّ ِىزت/ ثغ٦ٍٗ اٌزغبهٜ االٍُ ٦٠لي -  279

11421   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 224  2223/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 224  2223/4/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2211/4/3/ط  ٥جلاٌوؽ١ُ ثىوٜ ِؾّٛك ِٖٞفٝ -  280

11421 

15256   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 215  2212/1/14َ-ط  ِؾّل٠ٓ ؽوثبٚٞ ِؾّل٠ٓ ٍبِٟ -  281  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 216  2222/1/13َؽزٝ ٍبه2211/1/14ٜ-ط  ِؾّل٠ٓ ؽوثبٚٞ ِؾّل٠ٓ ٍبِٟ -  282

15256 

61115   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 252  2223/11/25َؽزٝ ٍبه2211/11/26ٜ-ط  ١٥ل اؽّل ؽ١َٓ ٕبثو -  283  

24111   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 212  2221/2/13َؽزٝ ٍبه2216/2/14ٜ-ط  ؽَٓ اؽّل ف١ٌّ ٥ّوٚ -  284  

11132   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 221  2213/1/16-ط  ؽٕب اثٛا١ّ١ٌٓ هىق ١٦ُٔ -  285  

11132   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 226  2223/1/5َؽزٝ ٍبه2211/1/6ٜ-ط  ؽٕب اثٛا١ّ١ٌٓ هىق ١٦ُٔ -  286  

22212   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 222  2223/12/22َؽزٝ ٍبه2211/12/32ٜ-ط  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ١ٌٍٝ -  287  

15126   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 212  2221/12/21ؽزٝ ٍبه2216/12/22ٜ-ط  ٍبٌُ اؽّل ٕللٝ فٕغوٜ -  288  
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11622   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 252  2223/1/5َؽزٝ ٍبه2211/1/6ٜ-ط  عوعٌ ّبوو ا١ٍ٠ب اال١ِو -  289  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 261  2222/11/22َؽزٝ ٍبه2211/11/21ٜ-ط  ِؾّل اؽّل ِٖٞفٝ ٔغالء -  290

21323 

21511   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 224  2212/6/1َؽزٝ ٍبه2214/6/1ٜ-ط  ِبٙٝ ى٠ل ٥ّو اؽّل -  291  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 255  2222/12/23َؽزٝ ٍبه2211/12/24ٜ-ط  ِٕٙٝ ٥جلاٌف١ُٙ ٥جلٖ فزؾٝ -  292

11632 

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 226  2222/4/16َؽزٝ ٍبه2211/4/16ٜ-ط  ِؾّل ١٥ل اٌل٠ٓ ٥ٍُ ٥الءاٌل٠ٓ -  293

21425 

 ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 256  2222/11/22ؽزٝ ٍبه2211/11/21ٜ-ط  ٥َمالٔٝ ِٕٙٝ ٥جلاٌف١ُٙ ٥جلٖ فزؾٝ -  294

  11632  

61211   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 1222  2213/1/21-ط  اؽّل ٥جلاٌواىق رٛف١ك عبثو -  295  

61211   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 1221  2223/1/22ٍَبه2211/1/21ٜ-ط  اؽّل ٥جلاٌواىق رٛف١ك عبثو -  296  

21441   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 265  2222/4/22َؽزٝ ٍبه2211/4/23ٜ-ط  اؽّل ِؾّل اؽّل ٥جلاهلل -  297  

32122   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 215  2222/1/2َؽزٝ ٍبه2211/1/3ٜ-ط.  ١ٍٍّبْ ٥جلاٌؾ١ّل فبّٝٗ -  298  

61122   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 213  2222/1/12َؽزٝ ٍبه2215/1/11ٜ-ط  ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل رّبَ -  299  

64111   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 211  2222/2/1َ-ط  ِؾّل ِؾّل ٦َِٛك ِؾّل -  300  

64111   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 216  2221/2/1َ-ط  ِؾّل ِؾّل ٦َِٛك ِؾّل -  301  

64111   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 214  2212/2/1َ-ط  ِؾّل ِؾّل ٦َِٛك ِؾّل -  302  

64111   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 215  2222/2/1َؽزٝ ٍبه2211/2/1ٜ-ط  ِؾّل ِؾّل ٦َِٛك ِؾّل -  303  

63152   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 261  2221/6/1ؽزٝ ٍبه2216/6/1ٜ-ط  هعت ٥ٍٝ ّؾبرٗ غبكٖ -  304  

12111   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 211  2223/12/25ؽزٝ ٍبه2211/12/26ٜ-ط  ٦َِٛك ّؾبرٗ ؽَٓ اؽّل -  305  

22454   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 266  2212/11/3َؽزٝ ٍبه2214/11/4ٜ-ط  ٥جلا٦ٌي٠ي فواط ؽٍّٝ فواط -  306  

   ثولُ    22122121:  ربه٠ـ ، 221  2212/12/3َؽزٝ ٍبه2214/12/4ٜ-ط  ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ؽج١ت فب٠يٖ -  307

12553 

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1233  2222/12/22َ ٍبه2215/12/23ٜ-ط  ٥ضّبْ فٍف به٥جلاٌغف اثٛثىو -  308

24621 

26542   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1212  2224/1/5َؽزٝ ٍبه2212/1/6ٜ-ط  ّٕٛكٖ ثب١ٍٍٝ ّٕٛئ١ً ِغلٜ -  309  

16122   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1242  2222/1/32َؽزٝ ٍبه2211/1/31ٜ-ط  ٥ٍٟ ٥ّبه اؽّل ِؾّل -  310  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1242  2222/12/15َعزٝ ٍبه2211/12/16ٜ-ط  ّوالٗ ِزٌٛٝ ّوالٗ ١٦ٍل -  311

21512 
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63151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1222  2226/1/13-ط  ؽبِل ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  312  

63151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1212  2211/1/13-ط  ؽبِل ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  313  

63151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1211  2221/1/12َؽزٝ ٍبه2216/1/13ٜ-ط  ؽبِل ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  314  

62312   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1223  2224/5/23-ط  ف١ًٍ فّٙٝ ف١ًٍ ٚفبء -  315  

62312   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1224  2222/5/23-ط  ف١ًٍ فّٙٝ ف١ًٍ ٚفبء -  316  

62312   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1222  2212/5/22َؽزٝ ٍبه2214/5/23ٜ-ط  ف١ًٍ فّٙٝ ف١ًٍ ٚفبء -  317  

11621   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1226  2223/1/13َؽزٝ ٍبه2211/1/14ٜ-ط  ؽَٓ اٌؾ١ٍُ ٥جل ِؾوَ ٘جٗ -  318  

23264   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1234  2222/1/21َؽزٝ ٍبه2215/1/22ٜ-ط  ٦ّجبْ ١ٍل رٛٔٝ ٥ٛاٝف -  319  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1213  2221/11/13َؽزٝ ٍبه2216/11/14ٜ-ط  ّٕٛكٖ ثب١ٍٍٝ ّٕٛئ١ً ِغلٜ -  320

26542 

11111   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1223  2212/12/2-ط  ٥جلاٌؾف٠١ ِغب٘ل عّبي اٌفذ -  321  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1224  2222/12/1َؽزٝ ٍبه2211/12/2ٜ-ط  ٥جلاٌؾف٠١ ِغب٘ل عّبي اٌفذ -  322

11111 

63151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1226  2221/6/21-ط  ؽبِل ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  323  

63151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1221  2212/6/21-ط  ؽبِل ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  324  

63151   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1221  2222/6/21َؽزٝ ٍبه2211/6/22ٜ-ط  ؽبِل ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّل -  325  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1256  2223/2/11َؽزٝ ٍبه2211/2/11ٜ-ط  ِؾّل ٥جلإٌّٖف هف٦ذ ِوٚح -  326

21254 

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 1222  2223/5/22َؽزٝ ٍبه2211/5/23ٜ-ط  ا١ٌٍّغٝ ؽَٓ ِؾّل ٥جلاٌفزبػ اؽّل -  327

22522 

   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1266  2222/1/11َؽزٝ ٍبه2211/1/12ٜ-ط  اثٛى٠ل ِٙواْ ٥الَ ِٖٞفٝ -  328

64661 

64661   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1261  2212/1/12-ط  اثٛى٠ل ِٙواْ ال٥َ ِٖٞفٝ -  329  

11561   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1211  2223/12/1َؽزٝ ٍبه2211/12/1ٜ-ط  ِؾّل ٥جبً ١ٍّو ِبعلٖ -  330  

13621   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1225  2211/1/22-ط  ٥جلا١ٌَّؼ ١٦ٍل ٤ْ١ٌ اٍؾك -  331  

   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1226  2221/1/21َؽزٝ ٍبه2216/1/22ٜ-ط  ٥جلا١ٌَّؼ ١٦ٍل ٤ْ١ٌ اٍؾك -  332

13621 

21416   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1121  2222/12/1َؽزٝ ٍبه2211/12/2ٜ-ط  ِؾّل ١٥َٝ ّٛلٝ ٔب٘ل -  333  

122451   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1261  2224/1/21َزٝؽ ٍبه2212/1/22ٜ-ط  ِؾّل ِوٍٝ اؽّل ؽَٓ -  334  

63244   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1215  2226/6/2-ط  ؽَٓ ٥جلاهلل ٔٛهاٌل٠ٓ ٕفبء -  335  
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63244   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1214  2211/6/2-ط  ؽَٓ ٥جلاهلل ٔٛهاٌل٠ٓ ٕفبء -  336  

   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1212  2223/11/25َؽزٝ ٍبه2211/11/26ٜ-ط  ٥جلاٌؾك ٥ّو ى٘واْ فبّٝٗ -  337

22111 

11561   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1212  2223/1/1َؽزٝ ٍبه2211/1/1ٜ-ط  ِؾّل ٥جبً ١ٍّو ِبعلٖ -  338  

12315   لُثو    22122132:  ربه٠ـ ، 1215  2221/12/22-ط  اهلل ٥ٛٗ ٥جلا١٢٦ٌُ اؽالَ -  339  

12315   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1216  2213/12/22-ط  اهلل ٥ٛٗ ٥جلا١٢٦ٌُ اؽالَ -  340  

   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1211  2223/12/21َؽزٝ ٍبه2211/12/22ٜ-ط  اهلل ٥ٛٗ ٥جلا١٢٦ٌُ اؽالَ -  341

12315 

   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1212  2223/1/12َؽزٝ ٍبه2211/1/11ٜ-ط  ٥ٍٟ ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٟ ٦ّجبْ -  342

11615 

13364   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1222  2221/4/11َؽزٝ ٍبه2216/4/12ٜ-ط  ١٦ٍل ٤ْ١ٌ اٍؾك اٍبِٗ -  343  

12515   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1221  2222/1/5َؽزٝ ٍبه2215/1/6ٜ-ط  ِؾّل ٦ٍل ؽَٓ ثله٠ٗ -  344  

   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1262  2222/1/31َؽزٝ ٍبه2211/1/1ٜ-ط  ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍٍُ ٥جلاٌؾ١ّل ٕجؤب -  345

16122 

   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1142  2223/12/15َؽزٝ ٍبه2211/12/16ٜ-ط  ٥جلاٌّالن عوً ِؾوًٚ فزؾٝ -  346

61224 

   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1161  2223/1/21َؽزٝ ٍبه2211/1/21ٜ-ط  ٍبٌُ ٥جلاٌؾبف٠ ٥جلاٌمبكه ١ٍّوح -  347

21121 

22143   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1143  2222/11/1ؽزٝ ٍبه2215/11/1ٜ-ط  ٥جلا٦ٌبي ٥ٍٝ ٥جلا١٦ٌُٕ -  348  

42664   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1122  2223/12/12-ط  ِؾّل ِؾّل ث١ِٛٝ ٔٛاي -  349  

42664   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1121  2221/12/12-ط  ِؾّل ِؾّل ث١ِٛٝ ٔٛاي -  350  

42664   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1122  2213/12/12-ط  ِؾّل ِؾّل ث١ِٛٝ ٔٛاي -  351  

42664   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1123  2223/12/11َؽزٝ ٍبه2211/12/12ٜ-ط  ِؾّل ِؾّل ث١ِٛٝ ٔٛاي -  352  

62113   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1121  2226/3/11-ط  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل هِٚبْ اثوا١ُ٘ -  353  

62113   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1122  2211/3/11-ط  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل هِٚبْ اثوا١ُ٘ -  354  

   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1132  2221/3/12َؽزٝ ٍبه2216/3/11ٜ-ط  ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل هِٚبْ اثوا١ُ٘ -  355

62113 

16231   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1131  2212/4/24-ط  ٥جلاٌّالن اٍزّبٌه ٚع١ٗ ٔٛها -  356  

   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1131  2222/4/23َؽزٝ ٍبه2211/4/24ٜ-ط  ٥جلاٌّالن اٍزّبٌه ٚع١ٗ ٔٛها -  357

16231 

15236   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1125  2226/2/22-ط  ِؾّل ١ِٛٝث فالف ٚالء -  358  
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15236   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1124  2211/2/22-ط  ِؾّل ث١ِٛٝ فالف ٚالء -  359  

15236   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1126  2221/2/21َؽزٝ ٍبه2216/2/22ٜ-ط  ِؾّل ث١ِٛٝ فالف ٚالء -  360  

51212   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1141  2222/1/16َؽزٝ ٍبه2211/2/11ٜ-ط  لبٍُ ١ٍل ٥جلا٦ٌبي فٛىٜ -  361  

   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1165  2223/4/1َؽزٝ ٍبه2211/4/2ٜ-ط  ؽَب١ٔٓ عبكاٌٌّٛٝ ّبوو ِٖٞفٝ -  362

11326 

16132   ثولُ    22122131:  ربه٠ـ ، 1161  2222/5/2َؽزٝ ٍبه2211/5/12ٜ-ط  ٥ٍٟ ِؾّٛك ٠ب١ٍٓ ِؾّٛك -  363  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

12224   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 16  2213/12/2-ط  ّٚو٠ىٗ ِغ٤ٍ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٔٝ -  1  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 15  2223/12/2ؽزٝ ٍبه2211/12/2ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ِغ٤ٍ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٔٝ -  2

12224 

12224   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 16  2213/12/2-ط  ّٚووبٖ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٟٔ ّووٗ -  3  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 15  2223/12/2ؽزٝ ٍبه2211/12/2ٜ-ط  ّٚووبٖ رٛف١ك هف٦ذ هِٚبٟٔ ّووٗ -  4

12224 

46223   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 26  2225/12/5-ط  ّٚووب٘ب ِؾّٛك ِٕٖٛه ّبك٠ٗ -  5  

46223   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 21  2212/12/5-ط  ّٚووب٘ب ِؾّٛك ِٕٖٛه ّبك٠ٗ -  6  

46223   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 21  2222/12/4ؽزٝ ٍبه2215/12/5ٜ-ط  ّٚووب٘ب ِؾّٛك ِٕٖٛه ّبك٠ٗ -  7  

61113   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 22  2223/12/31َؽزٝ ٍبه2211/11/1ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ -  8  

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 22  2223/12/31َؽزٝ ٍبه2211/11/1ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل ّووٗ -  9

61113 

 ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 22  2223/12/31َؽزٝ ٍبه2211/11/1ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل ّووٗ -  10

  61113  

61113   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 22  2223/12/31َؽزٝ ٍبه2211/11/1ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ -  11  

   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 22  2223/12/31َؽزٝ ٍبه2211/11/1ٜ-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك ِؾّل ١ٍل ّووٗ -  12

61113 

 ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 22  2223/12/31َؽزٝ ٍبه2211/11/1ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ ِؾّٛك ِؾّل ٍالِٗ اؽّل ّووٗ -  13

  61113  

61125   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 111  2223/11/25-ط  ّٚو٠ىٗ اؽّل اثوا١ُ٘ ٕالػ ّووٗ -  14  

61125   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 112  2221/11/25-ط  ّٚو٠ىٗ اؽّل اثوا١ُ٘ ٕالػ ّووٗ -  15  
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61125   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 113  2213/11/25-ط  ّٚو٠ىٗ اؽّل اثوا١ُ٘ ٕالػ ّووٗ -  16  

   ثولُ    22122126:  ربه٠ـ ، 112  2223/11/24َؽزٝ ٍبه2211/11/24ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ اؽّل اثوا١ُ٘ ٕالػ ّووٗ -  17

61125 

55221   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 221  2221/1/13-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٍل ّؾبرٗ عالي ّووخ -  18  

55221   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 226  2226/1/13-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٍل ّؾبرٗ عالي ّووخ -  19  

55221   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 221  2211/1/13-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٍل ّؾبرٗ عالي ّووخ -  20  

   ثولُ    22122112:  ربه٠ـ ، 222  2221/1/12َؽزٝ ٍبه2216/1/13ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٍل ّؾبرٗ عالي ّووخ -  21

55221 

14611   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 315  2221/12/1ؽزٝ ٍبه2216/12/2ٜ-ط  ّٚووبؤ٘ب ؽٕب ىوٟ اٌفٟ اِبي -  22  

 342  2223/1/14َؽزٝ ٍبه2211/1/15ٜ-ط  ِؾّل ٕل٠ك ّٛوذ ٕجو٠ٗ ّٚو٠ىزٙب ؽَٓ اؽّل ٥جلا٤١ٌَّ ٦ّٔٗ ّووٗ -  23

11615   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ،  

   ثولُ    22122113:  ربه٠ـ ، 342  2223/1/14َؽزٝ ٍبه2211/1/15ٜ-ط  ّٚو٠ىٙب ِؾّل ٕل٠ك ّٛوذ ٕجو٠ٗ -  24

11615 

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 411  2221/2/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2216/2/1-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٥بِو ٥جلاٌٖجٛه ؽ١َٓ -  25

24124 

   ثولُ    22122115:  ربه٠ـ ، 411  2221/2/1 ؽزٝ ٍبهٜ 2216/2/1-ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ٥بِو ٥جلاٌٖجٛه ؽ١َٓ -  26

24124 

62115   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 551  2225/12/2-ط  ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ وبًِ ِٖٞفٝ ّووخ -  27  

62115   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 552  2212/12/2-ط  ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ وبًِ ِٖٞفٝ وخّو -  28  

   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 553  2222/12/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2215/12/2-ط  ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ وبًِ ِٖٞفٝ ّووخ -  29

62115 

53122   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 5213  1222/1/2-ط  ّٚووبئٙب ١ِقبئ١ً ٔبّل ثلٚه -  30  

53122   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 5214  2224/1/2-ط  ّٚووبئٙب ١ِقبئ١ً ٔبّل ثلٚه -  31  

53122   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 5215  2222/1/2-ط  ّٚووبئٙب ١ِقبئ١ً ٔبّل ثلٚه -  32  

53122   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 5216  2212/1/2 ؽزٝ ٍبهٜ 2214/1/2-ط  ّٚووبئٙب ١ِقبئ١ً ٔبّل ثلٚه -  33  

51322   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 526  1223/6/23-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ -  34  

51322   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 521  1221/6/23-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ -  35  

51322   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 521  2223/6/23-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ -  36  

51322   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 522  2221/6/23-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ -  37  

51322   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 521  2223/6/23-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ -  38  
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51322   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 532  2213/6/23-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ -  39  

51322   ثولُ    22122116:  ربه٠ـ ، 531  2211/6/23-ط  ّٚو٠ىٗ عوعٌ غجو٠بي عوعٌ -  40  

62321   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 511  2225/11/22-ط  ّٚووب٘ب ِؾّل ٥جلاهلل هئ١َٗ ّووخ -  41  

62321   ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 512  2212/11/22-ط  ّٚووب٘ب ِؾّل ٥جلاهلل هئ١َٗ ّووخ -  42  

  ثولُ    22122111:  ربه٠ـ ، 622  2223/1/11َؽزٝ ٍبه2211/1/12ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌؾف٠١ ِؾّل ِؾّٛك ّووخ -  43

 52623  

63422   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 131  2221/12/5-ط  ّٚو٠ىزٗ اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ ّووخ -  44  

63422   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 131  2226/12/5-ط  ّٚو٠ىزٗ اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ ّووخ -  45  

63422   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 142  2211/12/5-ط  ّٚو٠ىزٗ اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ ّووخ -  46  

   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 132  2221/12/4ؽزٝ ٍبه2216/12/5ٜ-ط  ّٚو٠ىزٗ اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ ّووخ -  47

63422 

61161   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 112  2224/3/1-ط  ّٚو٠ىٗ وبًِ ٕالػ اّوف ّووٗ -  48  

61161   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 111  2222/3/1-ط  ّٚو٠ىٗ وبًِ ٕالػ اّوف ّووٗ -  49  

61161   ثولُ    22122122:  ربه٠ـ ، 112  2212/3/6ؽزٝ ٍبه2214/3/6ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ وبًِ ٕالػ اّوف ّووٗ -  50  

11451   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 111  2213/4/1-ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٍبٌُ ِؾّل ّووخ -  51  

 ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 112  2223/4/6َؽزٝ ٍبه2211/4/1ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ ٥جلاٌوؽّٓ ؽَٓ ٍبٌُ ِؾّل ّووخ -  52

  11451  

11413   ثولُ    22122123:  ربه٠ـ ، 222  2225/3/11-ط  ّٚووبٖ ّولبٜٚ اثوا١ُ٘ ِّلٚػ -  53  

   ثولُ    22122132:  ربه٠ـ ، 1123  2223/2/11ؽزٝ ٍبه2211/2/12ٜ-ط  ّٚو٠ىٗ عبكاٌوة اؽّل عّبي ّووخ -  54

65125 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث٤١   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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ّووبد ه٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ث٤١    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


