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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اوزٛثو ّٙو اٌغوكلخ عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفواك ل١ٛك  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 53721 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو لبٍُ اؽّل ِٖٞفٝ -  1

 ثىو ؽَٓ ثلهٜ ١ٍل ٍِه االٍزبم ِىزجٗ ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ اٌَمبٌخ
 ِمبٚالد ٥ٓ 53547 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌج١ْو اؽّل ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  2

 ٍِٛٝ ٥ٍٝ ؽَٓ ١ٍل/ٍِه ه٠ؾبٔٗ افواػ لب٥ٗ ثغٛاه- اٌؾغبى ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ
 ل٤ٞ ِؾً ٥ٓ 53511 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٛهع١ًٛ رٛف١ك ٥بكي ا٠ّبْ -  3

 ِؾً- ١ٍل ؽَٓ اثوا١ُ٘/ثٍّه اٍؾبق ٚهّٗ ثغٛاه-اٌجبٝٓ ؽفو اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به
 ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 53521 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌزٛاة ٥جل ِؾّل ا١ٌَل ر١َُٕ -  4

 ٥ٍٝ ِؾّل اٌّبٌه ٥جل ٚهصخ/ثٍّه اٌزٍفي٠ْٛ ثٛاثخ اِبَ اٌقٍفٝ اٌْبه٣:  ثغٙخ ، ٥بِٗ
 ١ٕل١ٌخ ٥ٓ 53521 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌزٛاة ٥جل ِؾّل ا١ٌَل ر١َُٕ -  5

 ٥ٍٝ ِؾّل اٌّبٌه ٥جل ٚهصخ/ثٍّه اٌزٍفي٠ْٛ ثٛاثخ اِبَ اٌقٍفٝ اٌْبه٣:  ثغٙخ ، ٥بِٗ
 ٍٛثو ٥ٓ 53614 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٙٛاْ لج١ٖٝ ِقزبه ٍٍٜٛ -  6

 اؽّل ٕبٌؼ ِؾّٛك ٕبٌؼ/ثٍّه ع٦١ّخ اثٛ َِبوٓ فٍف ه٠ؾبٔٗ لب٥ٗ فٍف اٌؾغبى رم١َُ_اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ
 ث٤١ ٥ٓ 35632 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٟ ِؾّل ٥بّٛه ِٖٞفٟ -  7
 ٥بهف ِؾّل اٌٞٛاة ٦ٍلاهلل/ثٍّه اٌٖؾ١ٗ ٌالكٚاد اٌفغو اِبَ اٌىٙف ّبه٣ 114هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٕلٚرْبدٍ
:  ثغٙخ ، ِىزجخ ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  2

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ
:  ثغٙخ ، ِىزجخ ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  1

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به
 ، ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 53661 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽَبْ اؽّل ِؾّل -  11

 اؽّل ِؾّل ِؾّل ٕالػ/ثٍّه اٌغ١ََٛ فٕلق ثغٛاه اٌم١بكاد-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،(  ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ) ّٕٛكٖ فبهً ١ٍف١ٓ ّٕٛكٖ ف١ٛال -  11

 ٔج١ً ٘بٟٔ/ ٍِه اثبٔٛة و١َٕٗ فٍف ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ 355 هلُ ٥مبه ااٍمبٌٗ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ ١ٕبٔٗ ِؾً ٥ٓ 53656
 ِؾً    ا١ٌَل ٥جل ِٛه٠ل أَٟ&  عبك
 ِىزت ٥ٓ 53713 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  12

 2هلُ ّمخ-ٍالِٗ ؽَٓ ا١ٌَل ِؾّل/ٍِه 2 ِجبهن 21هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، كافٍٝ ٚٔمً كافٍٝ هؽالد
:  ثغٙخ ، ع١ُ ٥ٓ 53731 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فزؾٟ ِؾّل اهلل ٥جل -  13

 ِؾّل ٥بٝف فبكٞ-1/  ٍِه وبف١ٗ كثٟ ثغٛاه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد فٍف اٌضالص١ٕٟ ٍّو٣ 154,155 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ
 ِؾً    اٌجلهَٚ      ى٠ل اثٛ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّٛك-2 اٌْولبٚٞ

 ثغٙخ ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 53746 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ك١ِبٔٗ اٌلوزٛهح ١ٕل١ٌٗ -  14
 2هلُ ِؾً    اٌٞبٌت/ثٍّه  ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه ٥ّبهاد 5 هلُ ٥ّبهٖ - ٥ْوٖ اثٛ َِبوٓ: 

 ٍٛثو ٥ٓ 53731 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبٚٞ ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل -  15
 اٌؾبط اثٛ اثوا١ُ٘ اؽّل اٌٙبكٞ/ ٍِه فب١ٍِٟ ١ِّي 11 هلُ ِؾً ا١ٌَبؽ١ٗ ه٠ّف١وا لو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِبهوذ

 ث٤١ ٥ٓ 53721 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ثٞوً اٌمٌ ١ْ١ًِ ث١زو -  16
 2 هلُ ِؾً ١٦ٍل ِوٍٟ وّبي ِؾّل/ ٍِه اٌّىضف عٕٛة رم١َُ 11 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه

 ٥ٓ 53517 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ف١فٝ هىق ِؾّل هىق اثوا١ُ٘ -  17
 ؽى١ُ فبهٚق ٘بٔٝ/ ثٍّه ّٛة عوأل ثغٛاه-ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ-١ّوٜ ّبه٣ 311 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي فلِبد
 لل٠ٌ

 ٔغبهح ٚهّخ ٥ٓ 53537 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ٥جبً ١٦ُٔ اثبٔٛة -  12
 ١ٍٍّبْ ٥جبً ١٦ُٔ ٍِه اٌف١وٚى وبف١زو٠ب فٍف اٌٛفبء ؽٝ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚٗ

 ١ٕبٔٗ ٚ ٌف ٥ٓ 53625 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فو٠ل اهلل ٥جل ِؾّل اهلل ٥جل -  11
 1 هلُ ِؾً    ِؾّل فو٠ل اهلل ٥جل ِؾّل/ ٍِه االؤٌإٖ َِبوٓ 21 هلُ ٥ّبهٖ االؽ١بء:  ثغٙخ ، اٌىٙوثبئ١ٗ اٌّؾووبد ع٤١ّ

 ، اٍّبن ث٤١ ٥ٓ 41432 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّل هف٦ذ اِبٟٔ -  21
 ِؾّٛك اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل/ ٍِه اٌغل٠لٖ ا٠ٛ٦ٌٕٗ:  ثغٙخ
:  ثغٙخ ، ثبىاه ٥ٓ 53611 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٞ٥ٗ اؽّل ؽٕبْ -  21

 اؽّل عبثو ١ٍل ٥جلا١ٌٍٞف/ثٍّه   اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣_اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣
 ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 53624 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِزٌٛٝ ف١ًٍ ٠ب١ٍّٓ -  22

 ؽبِل ١٦ٍل ثالي ى٘واء/ثٍّه  اٌؾ١َٓ َِغل اِبَ_ ا٦ٌَىو٠ٗ األّغبي:  ثغٙخ
 ِىزت ٥ٓ 53621 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ىوٝ ع١ل عوعٌ -  23

 1 هلُ ِؾً   اٌٖبٜٚ اؽّل ٥جلا١٢٦ٌُ ِؾّل ْ٘بَ/ ثٍّه 62 ّبه٣ 62 هلُ ٥مبه_ 62 ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد رأع١و
 ِىزت ٥ٓ 53651 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  24

 ؽَٓ ١ٍل ٦ٍل ِؾّل/ثٍّه اٌمل٠ّٗ اٌّؾىّٗ ّبه٣ ِٓ-اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، عٍٛك ٥ٓ 53671 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثَقوْٚ ثٌٌٛ موٟ ث١ْٛٞ -  25
 كاًٚ مٕٟ٘ ٚائً/ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ االٍزضّبهٞ ك االرؾبك ّبه٣ 27هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 فلِبد ٥ٓ 52661 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾَٓ ؽَبَ -  26

 2 هلُ ِؾً- اثوا١ُ٘ ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ/ٍِه ٥ّو ٍٝ فوْ ثغٛاه- اٌَالَ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي
 ٚرٛى٤٠ رغبهٖ ٥ٓ 53622 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ رمٝ ؽَٓ ِؾّٛك -  27

 3 هلُ ِؾً   ؽّلٜ فإاك ِؾّل اٌىبًِ ِؾّل/ ثٍّه   ّىَج١و فٕلق فٍف ِجبهن ٔم١ت ا١ٌْٙل رم١َُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌغنائ١ٗ اٌّٛاك
:  ثغٙخ ، عياهح ٥ٓ 2274 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌٍَٟٛ اثوا١ُ٘ ؽغبط -  22

 ؽ١َٓ ٥ٍٝ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه م٘ج١خ ُ ِٓ ِزفو٣ ٥واث١خ رم١َُ
:  ثغٙخ ، عياهح ٥ٓ 2274 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌٍَٟٛ اثوا١ُ٘ ؽغبط -  21

 ٥الفخ ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه االرٛث١ٌ فٍف اٌل٘به
 ٥ٓ 53721 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍلاالً٘ ؽبف٠ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  31

 ؽَٓ ٥ٍٟ ِؾّل/ثٍّه اٌزؾو٠و ْفو ثغٛاه-ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ االما٥ٗ ّبه٣ 123 هلُ ٥مبه-اٌٛفبء-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو
 (2) هلُ ِؾً ِٖٞفٟ

 ِىزت ٥ٓ 53733 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌٛه ٥جل ثورًٛ ٚع١ٗ ف١فٝ -  31
 ٥ي٠ي ِو٠ل ّٕٛكٖ/ثٍّه اٌَو٠بْ ِغّلاد ثغٛاه اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣ 265 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٚرٖل٠و اٍز١واك
 3 هلُ ِؾً االهٙٝ اٌٞبثك اٍىٕله

 ، ى٠ٛد ٥ٓ 53735 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثلٜٚ اهلل ٦ٍل هِٚبْ ا٠ّٓ -  32
 اٌوؽّٓ ٥جل اؽّل ٥بِو ِؾّل/ثٍّه اٌج١غٛ ِٛلف ثغٛاه اٌؾغبى ُ:  ثغٙخ
 ٥ٓ 53775 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٙٛاْ ؽَٓ هٙٛاْ ٍبٌٝ -  33

 اؽّل ٕمو ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ/ٍِه اٌؾج١ت ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه- ا٦ٌوٚثخ ُ- ا١ٌّٛف١ٓ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد
 ، اٝفبي ِالثٌ ٥ٓ 53214 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٍِٛٝ اؽّل -  34

 ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٍِٛٝ/ٍِه ٣14- ١ّْٕٓ ّبه٣-اٌم١ٖو:  ثغٙخ
 ٚهّٗ ٥ٓ 53211 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ّل اٍّب١٥ً ؽ١ّل ٥جلاهلل -  35

 ِؾً    اٍّب٥ً ؽ١ّل ِؾّٛك/ ثٍّه  االًِ ّبه٣ 241 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي
 ، هفبَ ث٤١ ٥ٓ 53216 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِجبهن ِؾّل ِٕبي -  36

 ٠ٍٛف ِؾّٛك ٥ٍٝ اؽّل ٍِه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ:  ثغٙخ
 اٝبهاد ث٤١ ٥ٓ 53212 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل عبك ٥ي٠ي ؽٍّٝ ١ِالك -  37

 ِؾً- ٥جلاٌّمٖٛك ثلهٜ ٔبٕو/ٍِه اٌو١ّلٜ ِقبىْ ثغٛاه- اٌؾغبى ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚثٞبه٠بد
 صٍظ ٤ِٕٖ ٥ٓ 53224 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦ٍل ١ٞ٥ٗ ٥جلاٌجبٍٜ ١ٌٚل -  32

 ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّٛك ِغلٜ ثٍّه اٌؾوف١ٓ 113 ّبه٣ 12/14 هلُ ٥مبه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ:  ثغٙخ ،
 رٕغ١ل ٥ٓ 53771 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً ٥بّٛه ١ٍّو اٍالَ -  31

 1هلُ ِؾً- ٥ّبه ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ/ٍِه ا١ٌٍجٝ إٌَزو فٍف- ٔبٕو رم١َُ 151هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚأزو٠ٙبد
 ، وبف١زو٠ب ٥ٓ 53533 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَبْ ؽَٓ ِجبهن ١ٍّو -  41

 اٌٞبٌت/ ٍِه ١٦ٍل ثٛه ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اٌجؾو ّبه٣:  ثغٙخ
 ٥ٓ 53532 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌٞجٟ ِؾّٛك اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل ٦ِزي -  41
 1 هلُ ِؾً اهٟٙ كٚه ِؾّٛك ِؾّل اؽّل/ ٍِه اٌّٛصو رم١َُ 231 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٟ:  ثغٙخ ، ِٖفؾٗ اثٛاة ث٤١
 ث٤١ ٥ٓ 51136 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ث١ٕب١ِٓ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ٚف١ك -  42

 اٌّؾالد ِٕٞمخ 1 هلُ ِؾً ؽ١ِْ ًٍٙ 17 اٌى١ٍٛ ث١زِ وٛهاي فٕلق ٍفبعب اٌغوكلخ ٝو٠ك اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍٚغبك ٥ٞبهح
 ث١زِ وٛهاي ِٕزغ٤ ٍِه اٌْبٝٝ ٥ٍٝ 2 هلُ ِٚؾً

 فلِبد ِىزت ٥ٓ 53551 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٘ل٠ٗ -  43
 اؽّل ثٞبِٟ ١٥ل/ ٍِه لؤٟ ّبه٣ ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي:  ثغٙخ ، ثزو١ٌٚٗ

 ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 53572 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٞوً ١ّوٜ/ك ١ٕل١ٌٗ -  44
 اٌٞبثك- ١ِٕو ِولٌ صبًٚ ل١ّٛ/ ثٍّه ه٠ٚبي َِزْفٝ فٍف اٌم١ٍٖٕبد ّبه٣ اٌّٞبه ّبه٣ A/24 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ

 ِؾً   األهٙٝ
 ِىزت ٥ٓ 53642 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل فٍف ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  45

 ٥ّو عّبي ؽَٕٝ ٍِه ّٛة ٍزٛة االٍزبك فٍف ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌالىِخ اٌزواف١ٔ ٥ٍٝ اٌؾٖٛي ث٦ل ِؾبعو فلِبد
 اٌوؽّٓ ٥جل
 ر٤١ٕٖ ٚهّخ ٥ٓ 53561 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  موٝ ؽٍّٝ ا٠ّٓ ألهٚ -  46

 موٝ ؽٍّٝ ا٠ّٓ/ٍِه ىٚا٠ب ١ٍّو اِبَ- اٌَالَ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، افْبة
 ٍٛثو ٥ٓ 51724 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌقبٌك ٍالِٗ اؽّل ِّلٚػ -  47

-ٖٔواهلل ِؾّل ١ٍٍُ ١ٍٍُ ِٚؾّل ٖٔواهلل ِؾّل ١ٍٍُ اؽّل/ٍِه اٌٖفب َِغل ثغٛاه- اٌٛفبء ؽٝ-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ
 ِؾً
 ربع١و ِىزت ٥ٓ 53551 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٘ل٠ٗ -  42

 ِؾّل اؽّل ثَٞبِٝ ٥ج١ل/ٍِه لؤٝ ّبه٣- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٢ِٕفبد ٥ٓ 53612 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٛكٖ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٔبكهٖ -  41
 ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ/ثٍّه اٌَالَ ّبه٣_ اٌَالَ رم١َُ:  ثغٙخ ، ٚثمبٌٗ

 ٥ٓ 53643 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلاٌواٟٙ ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ -  51
 ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ٕالػ/ثٍّه ا١ٌَبؽٗ ّوٝٗ فٍف اٌىج١و اٌغب٤ِ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو

 ِالثٌ ث٤١ ٥ٓ 53653 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِولٌ ثْبٜ ّؾبرٗ ٍبِؼ -  51
 االهٙٝ اٌٞبثك ثْبٜ ّؾبرٗ ٠ٍٛف ٍِه  اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ُ ِٓ االٍزبك ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، حعب٘ي

 ، وبفز١و٠ب ٥ٓ 53674 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِمبه ٥جلا١ٌَّؼ ثل٠و ا٥زّبك -  52
 ا١ِٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٟ/ثٍّه اٌٞبث١ٗ فٕلق-اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 ٕبٌٗ ٥ٓ 53675 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِغوثٟ ِٕٖٛه هؽبة -  53

 ٥ٍٟ ِؾّل/ثٍّه ِجبهن إٌم١ت ِلهٍٗ اِبَ ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه11٣ هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٕؾٟ ٚٔبكٞ ه٠ب١ٙٗ ا٦ٌبة
 ِوىٚق ِؾّٛك

 ٢ِٕفبد ث٤١ ٥ٓ 53222 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبًٔٛ ١٥بك ثْوٞ ١ِالك -  54
 3 هلُ ِؾً   ٥جلا١ٌْٙل ٠ٍٛف ىوٝ ٥ٞب/ثٍّه   ِبهوذ اٌٍّه ثغٛاه اٌٙٚجٗ اِزلاك235 هلُ ٥مبه -اٌٙٚجٗ:  ثغٙخ ،

 اوََٛاهاد ٥ٓ 53626 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلٖ ٥ٛٗ ِؾّل -  55
 ١ٌٞف ثوٍٝ ٚائً/ٍِه ٌالؽن٠خ ٍزٛه كهان ثغٛاه- اٌّلاهً ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ ٚ٘لا٠ب

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 53662 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  56
 ثق١ذ اؽّل غو٠ت ٍِٛٝ ٍِه اال١ٌَّٔٛٛ ف١الد ُ ٍفبعب:  ثغٙخ ، فف١فخ  ِٕي١ٌخ

 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 53662 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  57
 ثمبٌخ ثْٕبٛ ٌؾّل غو٠ت ٍِٛٝ ٍِه اال١ٌَِٕٛٛ ف١الد ُ:  ثغٙخ ، فف١فخ  ِٕي١ٌخ

 وٛا١ٌٓ ث٤١ ٥ٓ 53716 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍَُِ ِزٌٛٝ ١ٍل ا١ٌّْبء -  52
 ٍُِ ا١ٌَبهاد غ١به ٌم٤ٞ ؽل٠لٖ اثٛ ثغٛاه اٌَالَ اِزلاك اٌىٙف ُ 111 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٍز٦ّبي ىعبط ِٚىٓ
 ٥ّواْ ِؾّل ِب٘و
 ٦ًِّ ٥ٓ 53722 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك وبًِ ِٖٞفٝ ا٠ٕبً -  51

 ّمٗ    ؽَٓ ٥جبً ؽَٓ ؽ١َٓ/ثٍّه  ِٖو ثٕه ّبه٣ -١ّْٕٓ رم١َُ:  ثغٙخ ، ٝج١ٗ رؾب١ًٌ
 ٦ّجٟ ٦ُِٞ ٥ٓ 53732 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ؽ٠ًٛ اؽّل -  61

 ِؾً اهلل عبة ِغلٞ/ثٍّه فبًٙ ّو٠فٗ ف١ال ثغٛاه-اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ 76هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ،
 ٍغبك ِغٍَخ ٥ٓ 53721 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥بك ّٕٛكٖ ٠ٌٛي اثبٔٛة -  61

 ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘/ٍِه اٌّلاهً ُ 317هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،
 غ١ًَ ٥ٓ 53541 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ٍِٛٝ اٍىٕله عٛهط -  62

 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووٗ ٍِه FHB6-01 اٌقلِٗ ِٕٞمخ اٌغٛٔخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٌٍّالثٌ ٚوٝ
 رٟ ٝجب٥ٗ ٥ٓ 53217 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لبٍُ ِؾّل ِوٍٝ ِؾّل -  63

 ؽ١َٓ ٥ٍٟ ٥جلاهلل ِؾّل/ثٍّه ٚا٦ٌّواط االٍواء َِغل اِبَ اٌّلاهً ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ّود
 فواّٗ ٥ٓ 53541 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽ١َٓ ا٦ٌَٛك اثٛ ٕفبء -  64

 ِؾً     اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل هث٤١/ ٍِه ٠بٍو ثٓ  ٥ّبه َِغل ثغٛاه ٙبؽٟ ّبه٣ اٌجٍل ٍفبعب:  ثغٙخ ، افواػ
 ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 53563 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلٖ ٥ج١ل اٍبِٗ/ك ١ٕل١ٌٗ -  65

 ٥ف١فٟ ِؾّل اٌْؾبد ِؾّل اؽّل/ثٍّه ِىبكٞ ف١ٍظ-ث١زِ فبٔزبى٠ب ثبٞ ِىبكٞ و١ٍٛثزوا ِٕٚزغ٤ فٕلق-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 عٍّٗ رغبهٖ ٥ٓ 53624 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّٛك ِؾّل ا٠ّبْ -  66

 ثلهٞ ِؾّل٥جلا١٢٦ٌُ/ثٍّه ا٦ٌب٠ِ ٥ّبهاد ثغٛاه اٌْوٚق رم١َُ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٚٛاك
 ِىزت ٥ٓ 53721 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ه٠بٗ أٛه هاٟٙ ِالن -  67

 اٌلٚه ه٠بٗ أٛه هاٟٙ عبو١ٍٓ/ثٍّه 11ِجبهن ٥ّبهاد ثغٛاه اٌغٛ٘وٖ رم١َُ-االؽ١بء-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، كاف١ٍٗ هؽالد
 1 هلُ ّمٗ االهٟٙ

 ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 53744 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَٕٙبٜٚ ِؾّل اؽّل ١ٌٚل -  62
 اؽّل ِؾّل لوّٝ ؽّبكح/ثٍّه ا٦ٌّلٖ وبف١زو٠ب ثغٛاه  ا٦ٌّلٖ ّبه٣ - اٌٛفبء: 

 ٥ٓ 53755 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاهلل ِؾفٟٛ ِؾّل -  61
 ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ٌٞفٝ ١ٍل/ثٍّه    آٌ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه -االٔزووٛٔزٕٕزبي رم١َُ:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ اكٚاد

 ث٤١ ٥ٓ 53714 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٛاً ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل فبٌل -  71
 ى٠ل اثٛ ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍّوح \ثٍّه اٌجوثوٜ ِبهوذ اِبَ 752 هلُ ٥مبه -ا١ٌّٕبء:  ثغٙخ ، ِٚمبٚالد ٚرجو٠ل ٚرى١ف اعٙيٖ ١ٕٚبٔٗ

 1 هلُ ِؾً
:  ثغٙخ ، ثبىاه ٥ٓ 53715 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘بُّ وبًِ ِب٘و اؽّل -  71

 ا١ٌَبؽ١ٗ اٌز١ّٕٗ ٚ ٌٍفٕبكق ١ِواط ّووٗ/ ٍِه ِىبكٞ ف١ٍظ ِىبكٞ
 ٥ٓ 53215 ثولُ 21111126 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌّغ١ل اٍّب١٥ً -  72
 ٥ّو اؽّل ِؾّل ١ٍّؾٗ/ ثٍّه  ٚاٌجىُ ٌٍُٖ االًِ ِلهٍٗ فٍف-االًِ ؽٝ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ
 ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 51417 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  73
 ٥جبكٜ اؽّل ٍّو/ٍِه اٌقٚبه ٍٛق ثغٛاه- ا٥ٌّٕٖٛبد ث٤١ اِبَ- ا٦ٌيثبٜٚ ٥ّبهح-اٌل٘به-اٌغوكلخ: 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 51417 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  74
 ا١ٌِْ َِٚزٍيِبد فؾُ ث٤١/ ثْٕبٛ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّٛك اؽّل اٌؾىِٛٝ اٌّٖبٌؼ ّبه٣ اٌل٘به: 

 وٛاف١و ٥ٓ 53223 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌؾ١ٍُ ثًٞ ٍٕبء -  75
 ؽج١ت ِىوَ كا١ٔبي/ثٍّه اٌٙٚجٗ ٔغّٗ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌّلاهً ّبه٣ اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ

 ل٤ٞ ِؾت ٥ٓ 53614 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ فزؾٝ ؽَٓ ؽَبَ -  76
 ٥جلا١٢٦ٌُ ِب٘و/ ثٍّه   اٌىٙف ّبه٣ ِٓ ىٚا٠ب ١ٍّو ّبه٣ -اٌَالَ اِزلاك 151 هلُ ٥مبه - اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاْ غ١بهاد
 ِؾً    ِؾّٛك

 ، كفبْ ث٤١ ٥ٓ 53552 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝب٤٠ ٘بُّ هعت ؽَٓ -  77
 ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ/ٍِه اٌّْوث١ٗ وبفز١و٠ب فٍف- ا١ٌْوارْٛ ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ
 رٛى٤٠ ٥ٓ 53561 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبفٛهٜ ّبوو هافذ و١وٌٌ -  72

 ١٘جٗ اؽّل ٕالػ اؽّل/ٍِه اٌج١ِٛٝ ِبهوذ ثغٛاه- اٌىٙف ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌز٠ٖٛو اٚهاق
 ٥ٓ 53513 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبِٗ ٥جلاٌوؤف هِٚبْ اٍبِٗ -  71

 ّمخ- اٌضبٔٝ اٌلٚه- ثى١و اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل/ٍِه ا١ٌَبؽٝ إٌَزواي ّبه٣ 14هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، روف١ٙ١ٗ أْٞخ
 3هلُ
 اكٚاد ث٤١ ٥ٓ 53515 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل عبثو ِىبٜٚ ٥الء -  21

 ١٦ٍل اهلل ١ٞ٥ذ فزؾٝ ا١ٌٞجت/ثٍّه ا١ٌَبهاد ٌىّب١ٌبد ا٦ٌوة فٍف ىٚا٠ب ١ٍّو ُ اٌىٙف -اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٕؾ١ٗ
 ٥ٓ 53625 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌٍّمبٚالد ٥ٍٟ ؽَٓ اؽّل ٦ٍلٞ -  21

 اثوا١ُ٘ اؽّل ٥ٍٟ ِؾّٛك/ثٍّه اٌّٖوٞ فٍف اٌَالَ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت
 ٚهّٗ ٥ٓ 53622 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل اهلل فٍف ٔغالء -  22

 اثوا١ُ٘ ثوثوٞ ؽ١ّل ٥جلاٌؾ١ّل/ثٍّه عٕٟ ِغيه ثغٛاه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، هفبَ
 ، ِقجي ٥ٓ 53613 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٖٔو ِؾّل ٥جلاٌقبٌك هعت -  23

 ِؾّل ٥جلاٌقبٌك ِٕٖٛه/ثٍّه ثٕبد اٌٖٕب٤٠ ِلهٍٗ اِبَ-اٌَالَ رم١َُ-وكلٗاٌغ:  ثغٙخ
 ِىزت ٥ٓ 53632 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جبً اؽّل ِؾّل -  24

 ّمٗ-٥ٍٛٞ االٚي اٌلٚه- اٌجبة اهلل فزؼ ٥بكي اِغل-ٍِه ره ثٟ ٦ِوٗ فٍف إٌٖو 1ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، فٕلل١ٗ رٛه٠لاد
 1هلُ
 ٍٛثو ٥ٓ 53646 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽي٠ٓ ١ِٞوٖ ِولٌ ووٍز١ٓ -  25

 اهٙٝ كٚه - اهلل ّىوؽٕب ؽٕب ّٙلٜ/ثٍّه  االؽ١بء رم25ُ١َ هلُ ٥مبه - األؽ١بء:  ثغٙخ ، ِبهوذ
 ٦ِوٗ ٥ٓ 53664 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِىبهٜ ١ِقبئ١ً ِب٘و عٛهط -  26

 اٍّب١٥ً عالي ا٦ٍل/ثٍّه  ٕٛره ٦ٍّٕب ِؾً اِبَ اٌىٛصو 12 هلُ ٥مبه - اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، َِز٦ٍّٗ وٙوثبئ١ٗ ٚأعٙيٖ اصبس
 ِالثٌ ٥ٓ 53711 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك اؽّل اٍواء -  27

 ا١ٌَل ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ِلؽذ ثٍّه  اال٘بٌٝ رم١َُ -االٍزبك ُ 1 هلُ ٥مبه-ٍفبعب:  ثغٙخ ، عب٘يٖ
 ، ِالثٌ ٥ٓ 53734 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 71111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وجْٗ ثلٚٞ ٍِٟٛ ٔبعٟ ِٕٟ -  22

 اؽّل ا١ٌَل ِؾّل -  ؽّلاْ ؽَٓ عّبي/ ٍِه اٌْبَ اً٘ ثٛهٍذ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌضالص١ٕٟ ُ 62 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ
 ٚرغ١ٍف ر٦جئٗ ٥ٓ 53736 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل فٍف ِؾّل -  21

 ِؾّل اثٛاٌّغل اؽّل ف١و ِؾّل/ ثٍّه  اٌغنائ١ٗ ا٤ٌٍَ ِٕٞمٗ اوب ١ِلاْ -اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، اٍزٙالو١ٗ ٤ٍٍ ٚرغبهٖ غنائ١ٗ اٌّٛاك
 ثغٙخ ، ِالثٌ ٥ٓ 53721 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل كهك٠و ِؾّل هث٤١ -  11
 ؽبِل اٍّب١٥ً ٥ٍٝ/ٍِه اال٥لاك٠ٗ إٌّبه ِلهٍٗ ثغٛاه- اٌْبٝئ ٔبكٜ- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب: 

 اكٚاد ٥ٓ 53712 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِزٌٟٛ ِؾّٛك ؽوثٟ -  11
 ثَفبعب  اٌنوبٖ ٌغٕٗ/ثٍّه ا٦ٌبَ  اٌَّزْفٟ اِبَ -اٌوئ١َٟ اٌْبه٣-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٚفوكاٚاد ِىزج١ٗ

 ث٤١ ٥ٓ 53711 ثولُ 21111121 فٝ لل١ ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثٛه٠ٗ ٥ٍٟ عّبي ِوٚاْ -  12
 ٥ٍٟ ا٥زّبك/ثٍّه اٌزغبهٞ إٌَزو-ا١ٌْوارْٛ ّبه٣- ا١ٌَبؽٟ اٌَٛق6 هلُ ٥مبه-ا١ٌّٕبء-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚثبىاه عٍل٠ٗ ٥ِٕٖٛبد

 1 هلُ-ِؾً ٥ٍٟ هعت
 ِقجي ٥ٓ 53711 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ؽَب١ٔٓ اهلل ؽّل ؽَب١ٔٓ -  13

 ٥ٍٟ ِٖٞفٟ أٛه/ ٍِه اٌّبمْٚ ِٕيي ثغٛاه 3 ن اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ثغٛاه:  ثغٙخ ، ّبِٟ
 ِٛاك رغبهٖ ٥ٓ 53754 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثؾ١وٜ ١٦ٍل ّو٠ف ٥بكي -  14

 ّمٗ ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل اؽّل ا٠ّٓ/ثٍّه  اٌّلٟٔ اٌَغً فٍف-االى٘و٠ٗ إٌّٞمٗ -اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ٚرٛه٠لاد غنائ١ٗ
 53623 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌج٠ََٟٛٞ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  15
 ِؾً   عب٤ِ ؽَٓ ِؾّل/ ٍِه ا٦ٌجبثلٖ ِٕلهٖ ثغٛاه اٌواّل٠ٓ اٌقٍفبء ّبه٣ ا١ٌّٕبء:  ثغٙخ ، ٍزبئو لّبُ ٦ِوٗ ٥ٓ
 ث٤١ ٥ٓ 53542 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٟٛ ث١َٟٛٔ فبهٚق اثوا١ُ٘ -  16

     اٌزمٛٞ َِغل فٍف اٍّب١٥ً ٥ٍٟ ١٦ٍل/ ٍِه اٌمجٍٟ اٌٛعٗ ارٛث١ٌ ّووٗ عواط ثغٛاه اٌزمٛٞ ؽٟ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد اٝبهاد
 ِؾً
 اعٙيح ث٤١ ٥ٓ 53552 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔمٛال صبثذ فٛىٜ ِٙب -  17

 ا٦ٌوث١خ اٌْووخ/ٍِه 22-21هلُ ِؾً- ٍٕزو ١ٍزٝ ِٛي-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه ِٚٛث١الد ٚوّج١ٛرو وٙوثبئ١ٗ
 ٌالٍزضّبهاد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٥ٖبئو ٥ٓ 53642 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو اؽّل ٥ّو فوط اؽّل -  12
 اٌفٕلق/ثٍّه  ِبه٠ب ٍبٔذ فٕلق كافً اٌموٞ ٝو٠ك:  ثغٙخ ، وو٠ُ ٚاال٠ٌ رْه ٚاٌٍّه اٌفو٠ِ

 ٍٛثو ٥ٓ 53621 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍلهان ٦ّٔبْ فزؾٝ ٠ٖٚب -  11
 ٦ّٔبْ فزؾٝ أْٞٛ/ٍِه ا١ٌَوا١ِه لٖو اِبَ- اٌضالص١ٕٝ ّبه٣ 52 هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ

 ِىزت ٥ٓ 53635 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِٖٞفٝ فٚبهٜ هاّب -  111
 هِٚبْ ١ٍل ِؾّل/ ثٍّه ا١٦ٌَلٖ اٌّيه٥ٗ ثغٛاه اٌن٘ج١ٗ ُ 5 هلُ ٥مبه_ م٘ج١خ رم١َُ:  ثغٙخ ، غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠لاد

 ا٦ٌبة ٥ٓ 53647 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل اؽّل اٌل٠ت اٍالَ -  111
 ٚهاٌل-- ث١ْو ٥يد و١وٌٌ -ثٍُّ االؽّو اٌجؾو َِزْفٟ اِبَ اٌوئ١َٝ ٔبٕو ٝو٠ك 1هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، روف١ٙ١ٗ
 ٥ٍٛٞ اٌضبٔٝ
 ِالثٌ ٥ٓ 53717 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ أْٞٛ ٘بٟٔ ١ِٕب -  112

 1هلُ ِؾً ِؾّٛك ٥ٍٟ ؽ١َٓ ٔبك٠ٗ/ثٍّه إٌَلثبك لو٠ٗ ثغٛاه اٌجٌٕٛظ ُ 3هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ؽو٠ّٟ
 ٥ٓ 22315 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك اٌْبفٟ ٥جل عالي -  113

 ٌٍّٞبهاد اٌّٖو٠ٗ اٌْووٗ ٍِه 1 هلُ ٕبٌٗ  اٌلٌٟٚ اٌغوكلٗ ِٞبه:  ثغٙخ ، اٌيعبط ِٓ ٥ِٕٖٛٗ اوََٛاهاد
 رٛه٠لاد ٥ٓ 53752 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥ٍٝ اٌؾّل اثٛ ٥ّبك -  114

 ؽَٓ ِؾّل ِؾّل ِؾّل ٍِه 41 هلُ ُ 71 هلُ ٥مبه ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ
 رٛه٠لاد ٥ٓ 53752 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ٥ٍٝ اٌؾّل اثٛ ٥ّبك -  115

 ٚىٌٜ الٍِٗ رٛه٠لاد ِىزت ثْٕبٛ ٥ٍٝ اٌؾّل اثٛ ٕالػ ٍِه لفٜ ا٠ٛ٦ٌٚبد عَو:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ
 ثٛن ٥ٓ 52161 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦٠مٛة اهلل عبك ٕجوٞ عوعٌ -  116
 ّٕٛكٖ ٦ٍل ٦٠مٛة ث١ْٛٞ/ ٍِه اٌغٍٛك ِؾً ثغٛاه كه٠ّي ٘بٚاٞ فٕلق االؽ١بء:  ثغٙخ ، ّٛة
 وٛاف١و ٥ٓ 53623 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  للً ٥جلاٌٍّه اكٚاهك ِوفذ -  117

 ٥جلا٦ٌُّٕ ؽ١َٓ ٥ٍٝ ِؾّل ١٥ل/ثٍّه  اٌَالَ ُ 422 ٣_اٌل٘به:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ
 ٚهّخ ٥ٓ 53641 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌقياِٝ ٥جلاٌٛ٘بة عبثو ِؾّل -  112

 ِؾّل ِؾّل ّّٕلٜ اؽّل/ٍِه ا٦ٌب١ٌّخ اٌْووخ ثغٛاه- اٌىٙف ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد وٙوثبئٟ
 ث٤١ ٥ٓ 53616 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ اٌغٕٟ ٥جل اهلل ٥جل ٥ب٠لٖ -  111

 ٥ضّبْ ِؾّل اؽّل ؽَبٟٔ/ ٍِه اٌي٘واء ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌيها٥ٗ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِٕٚي١ٌٗ وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ
 أزبط ٥ٓ 34522 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هىق ٦َِٛك ١ِقبئ١ً ِبعل -  111

-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌٛهل١خ ٚاالٝجبق ٚاالوٛاة( NON WOVEN ٚف١ٓ ْٔٛ)  َِٕٛعخ اٌغ١و ٚااللّْخ اٌز٦جئخ ِٛاك ٚرم٤١ٞ ٚر٤١ٕٖ

 رغبهٜ َِٞؼ- ف١ًٍ ؽ١َٓ فإاك هٙب/ٍِه ٌٍّمبٚالد اثٛع٦١ّخ ّووخ فٍف- اٌؾغبى رم١َُ 23هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ
:  ثغٙخ ، ٥ٞبهٖ ٥ٓ 53532 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝٗ ِؾّل فإاك فبٌل -  111

 ه١ّلٜ ؽَٓ ِٖٞفٝ/ٍِه اٌقٞبة ٥ّوثٓ ِلهٍخ اِبَ- اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ
 ّٕٜ ث٤١ ٥ٓ 53741 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كًٚ ٥لٌٟ عوعٌ عٛهط -  112

 عوعٌ ف١ًٍ ثٛال١ُ اال١ِو/ثٍّه ٍب١ِٗ/ك ٓ ثغٛاه اثٛا٦ٌجبً ُ 21 ٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٟ
 ِالثٌ ٥ٓ 53762 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚاهس اثوا١ُ٘ صوٚد ث١زو -  113

 ٝبؽْٛ ا١ٌَل ٥جلاهلل ٥جلاٌؾ١ّل/ ثٍّه ثٞبٝب اٚالك فٍف ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو ُ 156 ٣ -اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ
 ٥ٓ 35126 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍٍٕٛٝ ّولبٜٚ ِٖٞفٝ ؽَبَ -  114
 هوبثٝ اهلل ٥ٛٗ ِؾّل/ٍِه ا٠ٛ٦ٌٕخ ّبه٣- ا٠ٛ٦ٌٕخ-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ٢ِٕفبد ر٦جئٗ
 غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 53551 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ؽَٓ ٥جلاٌمبكه ؽَٓ -  115

 ِؾً- ٥ٍٝ ؽَٓ ٥جلاٌمبكه اٍّب١٥ً/ٍِه ا١ٌٖل ٔبكٜ ّبه٣ 3هلُ ٥مبه- ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ ، َِز٦ٍّخ ١ٍبهاد
 ، وٛاف١و ٥ٓ 53571 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل فّٟٙ اؽّل ؽ١ّلٖ -  116
 2هلُ ِؾً-اٌفٕلق/ثٍّه اال١ٌي٠ٗ فٕلق-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 رٛه٠ل ٥ٓ 53572 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٥غ١ت اهلل فزؼ عْٛ -  117

 ٥جبكٜ اٌوؽ١ُ ٥جل اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌَالَ ّبه٣ ٔٙب٠خ61 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِٞبثـ ٦ِلاد
 ِىزجٗ ٥ٓ 34143 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اؽّل اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  112

 ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِّلٚػ ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ 54 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ٚ٘لا٠ب
 ِىزجٗ ٥ٓ 34143 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اؽّل اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  111

 ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِّلٚػ ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ 54 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ٚ٘لا٠ب
 ، ٦ُِٞ ٥ٓ 53621 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوػ ٍجٌ ِٛه٠ٌ ٍبِؼ -  121
 34ٚ35ٚ33 هلُ ِؾً هىق ١٥بك هِيٞ ٍٕبء/ثٍّه اٌّٙجوا ثمو٠ٗ -ا١ٌَبؽٟ اٌّّْٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 ِىزجٗ ٥ٓ 53771 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل وبًِ اؽّل ِٖٞفٟ -  121

 ى٠ل اثٛ ِؾّل وبًِ اؽّل/ ٍِه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ّبه٣ 3 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، فوكٚاد
 رٛى٤٠ ٥ٓ 53654 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٟٞ ٌج١ت ٥فذ ٥بكي -  122

 ِؾً--- اثوا١ُ٘ ِؾّل إٌٛثٕٛثٟ-ٍِه االرٛث١ٌ فٍف -االى٘و ّبه٣ 26 هلُ ٥مبه-اٌل٘به -اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٢ِٕفبد
 ِقجي ٥ٓ 53662 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٦ٌٞبه رٛف١ك ٖٔبهٜ ِؾّل -  123
 ٥بّٛه ٛكِؾّ ٘بٔٝ ِؾّل/ثٍّه اٌزمٜٛ ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ثٍلٜ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚر١ُّٖ ث٤١ ٥ٓ 53611 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍؾبق فوط ١ٍّو ١ٌٚل -  124
 رٛف١ك ٚك٤٠ ١ٔو١ِٓ/ثٍّه  ِبهوذ ١ٍزٝ ثغٛاه -اٌف١وٚى-االؽ١بء:  ثغٙخ ، ِزىبٍِخ ٢ّٔٗ ثوِغ١بد ١ٕٚبٔٗ

 غ١به ل٤ٞ ث٤١ ٥ٓ 53715 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥ل اؽّل ِؾّل اٍبِٗ -  125
 ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو/ٍِه ٚاٌؾل٠ل ٌالٍّٕذ اٌْو٠ف ِؾالد ثغٛاه- اٌَالَ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد

 ِىزت ٥ٓ 53741 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اِبَ ٥غّٝ ِؾّل هاِٝ -  126
 وؾ١ً ِؾّل ِؾّل ؽ١َٓ/ثٍّه - اٌجبىاهاد ّبه٣ -اٌل٘به:  ثغٙخ ، ا١ّْٔٓ

 ٥ٓ 51426 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً اثوا١ُ٘ ١ِقبئ١ً فٛىٞ -  127
 اٌغفبه ٥جل اؽّل ٝبهق/ ٍِه 2 ِجبهن ِغٍَخ ثغٛاه ا٠ٍٛ٦ٌخ اٌّؾالد ِغ٤ّ - 2 ِجبهن:  ثغٙخ ، َِز٦ًّ اصبس ث٤١ ٦ِوٗ

 ِؾً ٥ٓ 53535 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا١ٌٍٞف ٥جبً ِؾّل ا٠ٕبً -  122
 ىهىٚه ٥ٞب/ٍِه ا١ٌب١ٍّٓ ِىزجخ ثغٛاه- ٠ّٚجٝ ١ِلاْ- ِٖٞفٝ ٥جلا٦ٌي٠ي اٌفو٠ك ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِٚالثٌ ِفوّٚبد

ٍٝ٥ 
 رٛه٠لاد ٥ٓ 53553 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ّلٖ فبهً ثىوٜ ٍب١ِٗ -  121
 ٚرٛه٠ل ١ِٚىب١ٔى١ٗ وٙوثبئ١ٗ غ١به ل٤ٞ ٚرٛه٠ل ا١ٌىزو١ِٚىب١ٔه ٚا٥ّبي ٚرى١ف رجو٠ل ٚا٥ّبي ِٚوافك إٌّْبد ٚاكاهح غنائ١ٗ ِٛاك

 ؽىب٠ٗ كٜ وبفز١و٠ب ثغٛاه- اٌف١وٚى ُ-اٌف١وٚى-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ٌِٛمبٚالد ٚا٥ّب اٌٖٕب٥ٝ الِٓ ٚأّٞخ ٚاكٚاد ٦ِلاد
 ٥جلا٦ٌي٠ي عوعبٜٚ ٔبٕو/ٍِه

 ِىزت ٥ٓ 53512 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِبىْ -  131
 ِؾّل ١ٍّو/ ٍِه فوٍبٞ ّٛة وٛفٟ ثغٛاه ا١ٌَبؽٟ اٌّووي 262 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٟ:  ثغٙخ ، اٌجؾو٠ٗ اٌٛؽلاد رٍّه ٚ الكاهٖ
 5 هلُ ِؾً  االهٟٙ اٌٞبثك ٍالِٗ اؽّل
 ِغٛ٘واد ٥ٓ 53511 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوط ٍِٛأٟ ٥لٌٟ عْٛ -  131
 ٥بىه ١ّٙو اٌمٜ/ ٍِه ِبهوذ ِزوٚ فٍف اٌىٛصو ؽٟ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، م٘ج١ٗ
 ا٦ٌبة ٥ٓ 53617 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ِٖٞفٟ -  132
 ١ٌٍَبؽٗ وٛهٔوى صوٞ ّووٗ ثٍّه ثبالً ا١ٌب١ٍّٓ فٕلق- اٌموٞ ٝو٠ك-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ثؾو٠ٗ ٚأْٞٗ ِبئ١ٗ
 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 53662 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  133
 اؽّل غو٠ت ٍِٛٝ ثٍّه اال١ٌَِٕٛٛ ف١الد ُ ٍفبعب:  ثغٙخ
 ثبىاه ٥ٓ 53666 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٦َِٛك ؽى١ُ عوعٌ ٘بٟٔ -  134
 2 هلُ ِؾً-ٚا١ٌَبؽ١ٗ ا٦ٌمبه٠ٗ ِبهن ١ِٕب ّووٗ/ثٍّه ِبهن ١ِٕب لو٠ٗ ١ّوارْٛ ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٌق١ٍٍٟ فبْ

 ِىزت ٥ٓ 53612 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربكهً ٥ٛٗ هّلٜ اٌفذ -  135
 اٌَالَ رم١َُ ثالِْٛ ١ٞ٥خ ىا٘و ١٥بك ٍِه إٌبٕو ٥جل عّبي وبف١زو٠ب فٍف اٌَالَ ُ 215 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، هؽالد

 ِىزت ٥ٓ 53612 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربكهً ٥ٛٗ هّلٜ اٌفذ -  136
 اٌَالَ رم١َُ ثالِْٛ ١ٞ٥خ ىا٘و ١٥بك ٍِه إٌبٕو ٥جل عّبي وبف١زو٠ب فٍف اٌَالَ ُ 215 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، هؽالد

 عٛا٘وعٝ ٥ٓ 53731 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبٜٚ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  137
 ِؾّل ف١وٜ ٥بكي/ٍِه االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه اٌىٛه١ِٔ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،

 ٥ٓ 53737 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ اؽّل اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٚالء -  132
 اٍّب١٥ً اٌل٠ٓ ١ٍف ؽٕبْ ثٍّه ا١ٌّْبء ِقجي فٍف االما٥خ ٍٛه اٌقٍفٝ اٌْبه٣ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ:  ثغٙخ ، رؾب١ًٌ ٦ًِّ
 ر٠َٛك ِىزت ٥ٓ 53756 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب رٛف١ك و١ًّ ّٕٛكٖ -  131

 ِؾً    اٌٞبٌت/ ثٍّه  ٚاٜ ٚثَذ هعت اٚالك ِبهوذ فٍف-26 هلُ ل٦ٞٗ-اٌىٛصو ؽٝ:  ثغٙخ ، ٥مبهٜ ٚاٍزضّبه
 ٥ٓ 53712 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  إٌؾواٜٚ اؽّل اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل -  141

 ِٖٞفٝ ِؾّل وّبي ٍِه االٚلبف ٥ّبهح فٍف ٍزٛة ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِٚغّلاد ١ٝٛه ث٤١
 ٥ٓ 53216 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥َواْ أٛه اٌوؽ١ُ ٥جل روو١ٗ -  141

 ٥ب٠ِ هِٚبْ اٌؾ١ٍُ ٥جل ٍِه اٌفولبْ َِغل فٍف م٘ج١خ ُ االٍزبك ُ 276 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِالثٌ ِغٍَخ
 االٍزبك اِزلاك
 ٥ٓ 53616 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهِب١ًٔٛ ؽى١ُ ٕجؾٝ ِىبه٠ًٛ -  142
 ا٦ٍل ٦َِل اّوف/ ثٍّه  اٌىٙف ُ اٚي إٌٖو ُ_اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو
 هاوََٛا ٥ٓ 53527 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽّبك ٥جلاٌٛ٘بة ٠بٍو -  143

 ِؾً- اؽّل ١ّقْٛ ِإِٓ/ٍِه اٌّٞبه رم١َُ 141هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، َِز٦ٍّخ ِٚالثٌ ؽو٠ّٝ
 ِىزت ٥ٓ 53554 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍف اثٛ كا١ٔبي ٚع١ٗ ا١ٍ٠ب -  144

 ِؾً----ثمٞو ِالوٗ اٍبِٗ-ٍِه-65هلُ ٥مبه-*11ّبه٣- ٥ٍُ ِوٍٝ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ٚربع١و هؽالد
 ربع١و ِىزت ٥ٓ 53561 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِىٝ اؽّل ِؾّل -  145

 ِؾّل ِىٝ اؽّل/ ٍِه إٌَزواي فٍف- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد
 ثبىاه ٥ٓ 53576 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٥جلاٌمبكه ٥جلاٌمبكه ِؾّل -  146

 عوعٌ ه١ّل٥جلا١ٌَّؼ/ ثٍّه  وٕزبوٝ فٍف اثٛا٦ٌجبً اِزلاك  اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد ِالثٌ
 ٥ٓ 53512 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِجبهن ؽّيح ا١ٌٍٞف ٥جل َٔو٠ٓ -  147

 اٌّؾىّٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌالىِخ اٌزواف١ٔ ٥ٍٝ اٌؾٖٛي ث٦ل اال ٚاالٔزؤذ ٚاٌىزت ٚاٌّغالد اٌٖؾف إلاه ٥لا ف١ّب ِٞج٦ٗ
 2 هلُ ثوٍِّٛؾً فٛىٜ ا٠ّٓ/ثٍّه
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 53634 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغ١ٜ اثٛ ١٥َٛٞ ِٖٞفٟ اٌوؽّٓ ٥جل -  142
 ٥جل ٠ٌ ؽ١َٓ ١٥ل-ٍِه ٌٍل٘بٔبد ٥َو اثٛ ثغٛاه إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚاٌزى١١ف اٌزجو٠ل ٚرٛه٠لاد ١ٕبٔٗ ٥ٓ

 اٌغبٌٟ
 ِالثٌ ِغٍَخ ٥ٓ 53657 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل ٥ٍٝ ؽ١َٓ -  141

 ٥جلإٌٛه لَٞبٛ ٚك٤٠ ا٠ي٠ٌ/ثٍّه  ٥ّو/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اال٘بٌٝ رم١َُ اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ٍفبعب:  ثغٙخ ،
 ار١ٍٗ ٥ٓ 51114 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اث٥ٛج١ل اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  151

 ٥جلاهلل ثووبد ٥جلا١٦ٌُٕ \ثٍّه اٌّىضف عٕٛة:  ثغٙخ ، ٍٕزو ٚث١ٛرٝ
 ار١ٍٗ ٥ٓ 51114 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اث٥ٛج١ل اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  151

 ٥جلاهلل ثووبد ٥جلا١٦ٌُٕ \ثٍّه اٌّىضف عٕٛة:  ثغٙخ ، ٍٕزو ٚث١ٛرٝ
 ٚهّٗ ٥ٓ 53671 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  االلو٣ اؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل -  152

 ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلاٌٛ٘بة اؽّل/ثٍّه  اٌلفواٜٚ ٥ّب٠و ى٠ٕت ا١ٌَلٖ َِغل ثغٛاه اٌىٙف ُ -اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ِزبياٌٛ
 اوََٛاه ٥ٓ 53711 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ٦ٍل اٍؾك فب٠ي ه٠ّْٛ -  153

 ِٓ ِزفو٣ االٍزضّبهٜ االرؾبك ّبه٣ 27هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ ٚاعٙيح ِٛث١ً اعٙيح ٚث٤١ ٚوّج١ٛرو ِؾّٛي
 كاًٚ مٕ٘ٝ ٚائً ٍِه ا١ٌْوارْٛ ُ
 

 وبٚرِ ث٤١ ٥ٓ 53612 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثىو اثٛ ٥ٛاك ِؾّٛك اهٖٚ -  154
 ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل ِٕٟ/ثٍّه ا١ٌَبؽٟ اٌّْبي رم1ُ١َ هلُ ل٦ٞٗ-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ٚثٞبه٠بد

 ر١ه ِؾً ٥ٓ 53713 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل فزؾٟ ِؾّٛك -  155
 ؽَٓ ِؾّل ْ٘بَ/ثٍّه ٌٍّمبٚالد اثٛإٌٖو ّووٗ ثغٛاه اٌّٞبه ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٚاٞ
 ٥ٓ 53726 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اثوا١ُ٘ هِٚبْ ١ّّبء -  156

 اهلل ٥جل ِؾّل اٌوٚف ٥جل ّبكٞ/ ٍِه ؽىب٠ٗ وبف١زو٠ب اِبَ ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ؽٍٛأٟ
 ٚث٤١ صالعٗ ٥ٓ 53725 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ِٕٖٛه ا١ٌَل -  157

 ِؾّل ِؾّٛك-2 اؽّل ِؾّل ٥ٛٗ-1/ثٍّه ٠ٛ٥ل ثٕي٠ٕٗ ثغٛاه 16/2هلُ ٥مبه-ا٦ٌوة-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚأعجبْ أٌجبْ ِٕزغبد
 ِزغبٚهٖ ِؾالد صالس  اؽّل ِؾّل اثوا١ُ٘-3 اؽّل
 رغبهح ٥ٓ 53742 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٌٌٛ ١ٖٔف ١ِالك ٍبِؼ -  152

 اهلل هىق ٔغ١ت اهلل هىق ٍِه ؽّيٖ َِغل اِبَ اٌىٙف ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٚٛاك ٕؾ١خ ٚاكٚاد اٌَوا١ِه
 ٚث٤١ روث١ٗ ٥ٓ 51261 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل٠ٓ اؽّل فو٠ل ِؾّل -  151

 ؽَٓ ِؾّل اؽّل ٥جلإٌجٟ/ثٍّه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ-ٍفبعب:  ثغٙخ ، كٚاعٓ
 ربع١و ِىزت ٥ٓ 53766 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هٙٛاْ ٥ٍٟ ِؾّل اٍالَ -  161

 ّمٗ اٌٖغ١و ِؾّل فواط/ثٍّه االًِ ّبه٣ 174هلُ ٥مبه-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ٚاٙبئٗ ٕٛد ٦ِلاد
 اكاهٖ ٥ٓ 53221 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ٔغ١ت فوط عوعٌ -  161

 االٚي اٌٞبثك ٥جلاٌَزبه ِؾّل ١ّو٠ٓ/ثٍّه اٌجٕٛن ّبه٣ 12هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٥بِٗ ٚرٛه٠لاد ِْو٥ٚبد
 1 هلُ ّمٗ  ٥ٍٛٞ
 فلِخ ِووي ٥ٓ 32124 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٞوً ٔغ١ت ٦ٍل ٘بٔٝ -  162

 ف١ٍفٗ ؽفٕٝ ِؾّل ١ٍٍّبْ ٍِه 252-251 هلُ ٥مبه اٌؾوف١١ٓ رم١َُ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ١ٕٚبٔخ
 فلِخ ِووي ٥ٓ 32124 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثٞوً ٔغ١ت ٦ٍل ٘بٔٝ -  163

 ١ٍبهاد ربف١و ِىزت ثْٕبٛ اهلل فٍف ؽَبْ عو٠ٛ ٍِه اٌْٛهثغٝ ١ٍوا١ِه ثغٛاه ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ١ٕٚبٔخ
 اٌغ١و ٌؾَبة

 ٔغبهح ٚهّخ ٥ٓ 53221 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  كًٚ اٍؾك ٔبكه ا٠ٙبة -  164
 17هلُ ِؾً- ٍلهان اهلل عبة ٥جلاهلل ْٔبد/ٍِه ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو رم١َُ- اٌىٙف ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٠لٜٚ
 رٛه٠لاد ٥ٓ 53741 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثب٘ٛه عوعٌ ؽٕب ا١ِو -  165

 َ َ ُ ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ ٍِه اٌجَزبْ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌمٖو٠ٓ ث١ٓ ٍٕزو اٌجَزبْ اٌغٛٔخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ
 ث٤١ ٥ٓ 53761 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغٛاك ِؾّل فٛىٞ ِؾّل -  166
 ِؾً ٥ٛٗ ٦٠مٛة إٌّٙلً ْ٘بَ/ثٍّه ِبهوذ ِزوٚ ثغٛاه-ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ 11 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ّٕٜٚ اؽن٠ٗ

 (3) هلُ
 ِىزت ٥ٓ 53227 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَبْ اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل -  167

   االهٙٝ اٌٞبثك   ثغلاكٜ اؽّل ثغلاكٜ/ثٍّه  اهاث١َه وبف١زو٠ب ثغٛاه -اٌّلاهً ّبه٣- اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ،( روف١ٙ١ٗ فلِبد) ا١ّْٔٓ
 ّمٗ

 ا٠ٌ ٥ٓ 53226 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽج١ت ف١ىزٛه فبكٜ -  162
 ّبه٣ ِٓ ِزفو٣-ا١ٌَبؽٝ اٌغوكلخ ِووي رم١َُ- 2727ً-ثلْٚ هلُ ا٦ٌمبه-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِٚوٝجبد ٥ٖٚبئو ١ّٚىٛالرٗ وو٠ُ

 5هلُ ِؾً- االهٙٝ اٌلٚه- ٥جلاٌىو٠ُ ٥ف١فٝ ِؾّل ٔج١ً/ٍِه ا١ٌْوارْٛ
 ٥ٓ 53551 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌغّبي ا١ٌَل ِؾّل ِٙبة ِؾّل -  161
 اٌىو٠ُ ٥جل ا١ٌٍٞف ٥جل ٌٞفٟ/ ٍِه اٌجبّب ّبه٣ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو
 اعٙيح ث٤١ ٥ٓ 53564 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ِؾّل -  171

 ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ٍِه إٌّب٘وٜ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌى١َٕخ ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١خ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِؾً ٥ٓ 53514 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ ٠ٛ٥ٚٗ ؽ١َٓ ٥بٝف -  171
 اٌٍّٞت ٥جل ِؾّل هّبك ٚهصٗ/ ٍِه ا٠ٌٌَٛ لٕبٖ ِجٕٟ ثغٛاه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِالثٌ
 ٥ٓ 53631 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّبهٖ ا١ٌي٠ل اثٛ ِؾّل فزؾٝ ِٖٞفٝ -  172

 ِؾّٛك اٌّوؽَٛ ٚهصٗ/ٍِه ا٦ٌمجٝ لو٠خ اِبَ- اال١ٌَّٔٛٛ ف١الد فٍف- اال١ٌَِٕٛٛ اٍزبك ّبه٣-ٍفبعب:  ثغٙخ ، هعبٌٝ ؽاللٗ ٕبٌْٛ
 ِؾّل ٦َِٛك
 ِؾً ٥ٓ 53652 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ٍِٖؾٝ ؽ١َٓ اهلل ٥جل -  173

 ٥ٍٝ ؽَٓ ٥ضّبْ ِؾّٛك ٍِه االرٛث١ٌ فٍف ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٕؾ١خ اكٚاد
 ٍٛثو ٥ٓ 53717 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِبعل ِؾّل٠ٓ ِؾّٛك ؽّبكٖ -  174

 4 هلُ ِؾً  اؽّل ٥جلاهلل ِؾّل اؽّل/ ثٍّه  اٌم١بكاد ٌإٌإٖ ٥مبه اِبَ -اٌغي٠وٖ وبف١ٗ فٍف 45 هلُ ٥مبه-اٌم١بكد:  ثغٙخ ، ِبهوذ
 ل٤ٞ ٥ٓ 53531 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اٍقوْٚ ىوٝ ِب٠ىً -  175
 ١ٞ٥ٗ ٕبكق ع١ًّ ٍِه اٌىٙف ُ ِٓ ِزفو٣ ىٚا٠ب ١ٍّٕو ُ 673 هلُ ٥مبه اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، َِز٦ٍّخ ١ٍبهاد غ١به
 اٌَالَ اِزلاك
 ٥ٞٛه ٥ٓ 53612 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ّج١ت ٕالػ ِؾّل -  176

 ِؾّل ٥ٍٟ ِٖٞفٟ ٕالػ/ثٍّه االعزّب١٥ٗ اٌزأ١ِٕبد ّبه22٣ هلُ ٥مبه_ٍفبعب:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِٚزؾٚواد
 ، ٦ُِٞ ٥ٓ 53627 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ٥جلاٌَزبه لبٍُ ِؾّل -  177
 ؽ١ّل ؽبِل ِؾّل ١ٍل/ثٍّه 11 ّبه٣ ِٓ ِزفو27٣ ّبه23٣ هلُ ٥مبه-٥ٍُ ِوٍٟ:  ثغٙخ
 ٥ٓ 53757 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥بٕٟ اهلل فٍف اٌفزبػ ٥جل اٍّبء -  172
    ٚى٠وٞ ؽ١َٓ اٌؾ١ّل ٥جل فبٌل/ ٍِه ثٞبٝب اٚالك فٍف  اٌَمبٌٗ ٝو٠ك/  إٌٖو ّبه٣ 5 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو
 ِؾً
 ٚ ث٤١ ٥ٓ 53765 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٟ ؽى١ُ ١ِٕو ١ْ١ًِ -  171

 ٔقٍٗ ثْبهٖ ٔقٍٗ ثْبهٖ/ ٍِه اٌّمبثو ٍٛه ثغٛاه اٌجبّب ُ 21 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ اعٙيٖ إالػ
 ِىزت ٥ٓ 53776 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هّٛاْ اؽّل هّٛاْ ؽ١َٓ -  121

 اؽّل ٥جلاٌلا٠ُ ١٦ٍل ِؾّل/ٍِه االٍىٕله٠ٗ ثٕه ثغٛاه- االٍزبك رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد
 ا٥بكح ٥ٓ 53212 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ثق١ذ اهلل فزؼ ٍبِٝ -  121
 االهٙٝ اٌلٚه- ١ِقبئ١ً فٍف ٍبِؼ/ٍِه غبىره ثغٛاه- اٌؾوف١١ٓ 41هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ:  غٙخث ، اٌىورْٛ رل٠ٚو
 أكٚاد ٥ٓ 53211 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌّٖوٜ ِؾّل ا١ٌَل ١ٌٚل -  122

 ِؾً    ٦ٍٛكٜ اؽّل موو٠ب هف٦ذ/ثٍّه-23 هلُ ٥مبه-72 ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ
 رٛه٠ل ٥ٓ 53672 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِٕٙل -  123

 ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل/ثٍّه  أ ِجٕٝ -االٍزبك ٥ّبهاد  ة/12 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ ٕٕب١٥ٗ ٢ِٕٚفبد رغ١ًّ َِزؾٚواد
 2 هلُ ِؾً     ِؾّل
 ِالثٌ ٥ٓ 53763 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ٥جلا٦ٌبي وّبي ِؾّٛك -  124

   ٥جلاٌؾى١ُ ِؾّل ٕجوٜ-1/ثٍّه  اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ ىٍِٓ ف١و ِؾً ثغٛاه - اٌزغبهٜ اٌَٛق 5 هلُ ٥مبه - اٌل٘به:  ثغٙخ ، عب٘يٖ
 ِؾً      ٥جلا٦ٌبي وّبي ِؾّل-2

 ، ِفوّٚبد ٥ٓ 53722 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ ِؾّل ٦ٍل ِؾّٛك -  125
 ٥جلاٌٍّٞت ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٟ/ثٍّه ٚٔجٟ ١ِلاْ ِٖٞفٟ ٥جلا٦ٌي٠ي ّبه٣ ِىوه11 هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 اؽن٠ٗ ث٤١ ٥ٓ 53526 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّبوو فإاك ١ٍّو ١ِقبئ١ً -  126
 فٍزٌ ١ٍّو موو٠ب/ثٍّه اثبٔٛة اٌمل٠ٌ و١َٕٗ ثغٛاه ١ّوٜ ُ ا٦ٌجبً اثٛ اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚاٝفبي ؽو٠ّٟ ّٕٜٚ
 ، اعجبْ ث٤١ ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  127
 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ:  ثغٙخ
 ، اعجبْ ث٤١ ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  122
 ِؾبعو اٍزغالي ِىزت ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به:  ثغٙخ
 ِالثٌ ِْغً ٥ٓ 53751 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛاك ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  121

 ثلهَٚ     ٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ِؾّٛك/ثٍّه  اٌفبهٚق َِغل ثغٛاه - م٘ج١ٗ ّبه٣ -اٌن٘ج١ٗ ِٕٞمٗ اٌل٘به:  ثغٙخ ، عب٘يٖ
 ٦ّجٝ ٦ُِٞ ٥ٓ 53743 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ٥غب٠جٝ ٥يِٝ أٛه -  111

 ١ٍلُ٘ اٌىو٠ُ عبك ع١ل ووَ ٍِه اٌٖب٥ل اٌغ١ً ِلهٍخ فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،
 ٍٛثو ٥ٓ 42171 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ٥ٍٟ اهلل ٥جل اِبي -  111

 ٥بهف ؽَٓ ١ٍل/ ٍِه الٔل ١ِىٟ ِمٟٙ ثغٛاه اٌّؾغو ُ االًِ ؽٟ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ِبهوذ
 ِىزجخ ٥ٓ 53774 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥الء ه٠ٙبَ -  112

 ِؾً- اثوا١ُ٘ إٌَّٝ ؽبِل ِؾّل/ٍِه هؤ٠ب ِووي ثغٛاه- االٍزبك ّبه٣ 53هلُ ٥مبه-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه ٚ٘لا٠ب
 ، ٥ٞبهح ٥ٓ 53522 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبف٠ ّٙلٜ فبفٛهٜ ٘لها -  113
 الٍزغالي ٔفور١زٝ ّووخ/ٍِه ثبهن اوٛا ثبالً ١ٍياه فٕلق TIMS ٚاٌفٕبكق ١ٌٍَبؽخ ر١ٌّ ٌْووخ اٌزبث٤- االؽ١بء-اٌغوكلخ:  ثغٙخ

 ِؾً-ا١ٌَبؽ١خ ٌٍّؾالد ٌٍغ١و االٍزغالي ِٕؼ ٚا٥بكح
 ٌؾبَ ِؾً ٥ٓ 53562 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ا١ِٓ اٌّغ١ل ٥جل ١ٌٚل -  114

     اثوا١ُ٘ اٌَّبْ ِؾّل ٥ّو/ ٍِه إٌٖو وبف١زو٠ب اِبَ اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٞ اٌْٙو ّبه٣ اٌٛفبء 331 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، وبٚرِ
 ِؾً
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 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ثبىاه ٥ٓ 53575 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّالن أٛه ٔج١ً و١وٌٌ -  115
 11هلُ ِؾً اٌفٕلق/ثٍّه عً ٍٟ فٕلق ا١ٌْوارْٛ ُ اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِالثٌ
 رٛى٤٠ ِٕفن ٥ٓ 53711 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٞ اؽّل ا١ٌَل اٍبِٗ -  116

 اٍّب١٥ً ِؾّل ٥ٍٟ ع٦فو/ ٍِه إٌٖو اثٛ ِؾالد 1 ِجبهن:  ثغٙخ ، ِقجٛىاد
 رٛى٤٠ ِٕفن ٥ٓ 53711 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘و٠لٞ اؽّل ا١ٌَل اٍبِٗ -  117

 اٍّب١٥ً ِؾّل ٥ٍٟ ع٦فو/ ٍِه إٌٖو اثٛ ِؾالد 1 ِجبهن:  ثغٙخ ، ِقجٛىاد
 ِٛاك رٛه٠ل ٥ٓ 53212 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  112

 ٥ٍٝ هىق ِؾّل/ٍِه االٍٛأٝ وبفز١و٠ب اِبَ- اٌّلاهً ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ
 ٦ِوٗ ٥ٓ 53222 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 15111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّل -  111

 ١ٍل ٦ٍل ا٠ّٓ/ ٍِه اٌَّزْبه٠ٓ رم١َُ لو٦ٙ٠واث١ب اِبَ ٥واث١ٗ رم١َُ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ
 اكٚاد ٥ٓ 53225 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبكٖ ٥جلاهلل ِؾّل ِٖٞفٟ -  211

 ِؾً اٌّغز٤ّ ر١ّٕٗ ع١٦ّٗ/ثٍّه اٌزمٛٞ َِغل ثغٛاه-هِٚبْ ِٓ ا٦ٌبّو ّبه٣-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ ٚأعٙيٖ ِٕي١ٌٗ
 ثغٙخ ، وبف١زو٠ب ٥ٓ 53541 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ٕبثو ٥ٍٟ ِؾّل -  211

 ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ اِبي اٌّوؽِٛٗ ٚهصٗ/ ٍِه اٌجو٠ل ثغٛاه ٌّل٠ٕٗا ً: 
 ثغٙخ ، وبف١زو٠ب ٥ٓ 53541 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ٕبثو ٥ٍٟ ِؾّل -  212

 ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ اِبي اٌّوؽِٛٗ ٚهصٗ/ ٍِه اٌجو٠ل ثغٛاه اٌّل٠ٕٗ ً: 
 ٦ُِٞ ٥ٓ 53542 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌغٛاك ِٖٞفٝ عٛكٖ ١ٍل -  213
 ِؾً- ٦ِٛٗ اثوا١ُ٘ ّؾبرٗ ِٙب/ٍِه ٥واث١ب- اٌضالص١ٕٝ ّبه٣ 155هلُ ٥مبه-٥واث١خ رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، وجبة
 ٦ُِٞ ٥ٓ 53566 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥جلإٌبٕو ؽّلاْ ٚائً -  214

 ١٦ٍل ِؾّل اهلل ٥ٛٗ/ٍِه  لجبء َِغل اِبَ-اٌَالَ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٦ّج١ٗ اوالد
 رٛه٠ل ٥ٓ 53567 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِإِٓ -  215

 ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل/ٍِه االٍزبك ٥ّبهاد ة/12هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّخ ٝج١خ َِٚزٍيِبد ثبٌغٍّخ ٝج١خ اعٙيح
 4هلُ ِؾً- ِؾّل
 ث٤١ ٥ٓ 53613 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٝب٠ً ٥جلاٌمبكه ِؾّل اّوف ٠بها -  216

 ١ٍف١ٓ ٥جلٖ صوٚد/ثٍّه ٚٔجٟ ١ِلاْ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٔؾً ٥ًَ ِٕزغبد
 ِىزت ٥ٓ 53644 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ّٔو ؽَٓ ٥ٍٝ -  217

 ؽَٓ هٙٛاْ ِؾّٛك فٛىٜ/ثٍّه  اٌْؾٓ ّووٗ ثغٛاه اٌىٙف ّبه٣ -اٌل٘به:  ثغٙخ ، رٛه٠لاد
 ث٤١ ٥ٓ 53712 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌٙبكٜ ٥يٖ -  212
 1هلُ ِؾً- االهٙٝ اٌٞبثك-اٍّب١٥ً ِؾّل عّبي ٚهصٗ/ٍِه ١ِلٚ ٍٕزو اِبَ-إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ اؽن٠خ
 ثغٙخ ، عياهٖ ٥ٓ 53773 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ِبه٠ٓ ٔبعٟ ثلهٞ -  211

 فٍت لل٠ٌ ِورب/ثٍّه ِبهعو٠ذ/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛرو ِبه١ِٕب ك٠و ّبه٣ إٌغلٖ-اٌغوكلٗ: 
 ثغٙخ ، عياهٖ ٥ٓ 53773 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ِبه٠ٓ ٔبعٟ ثلهٞ -  211

 فٍت لل٠ٌ ِورب/ثٍّه ِبهعو٠ذ/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛرو ِبه١ِٕب ك٠و ّبه٣ إٌغلٖ-اٌغوكلٗ: 
 ٚث٤١ ر٤١ٕٖ ٥ٓ 53772 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍل اؽّل -  211

 ا٦ٌبي اؽّل ِؾّل ٦ٍبك/ثٍّه اٌٖؾٗ ِل٠و٠ٗ فٍف ا٦ٌبَ َِزْفٟ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، 2فو٠ِ ٥ٖبئو
 ٥ٓ 53231 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هِٕٖٛ ٥ىبّٗ اؽّل اٌمبٍُ اثٛ -  212
 ِؾً --٥جلاٌؾ١َت اؽّل ٥جلاٌؾ١َت \ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك 11 هلُ ٥مبه اٌّْبٌٝ اٌغجً-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ِبهوذ ٍٛثو
 ٥ٓ 53573 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا٦ٌي٠ي ٥جل اثوا١ُ٘ اٌىو٠ُ ٥جل فل٠غٗ -  213
 ّبمٌٟ ١ٌٍٟ/ ٍِه 2 ٚائً اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ا٦ٌْو٠ٓ ُ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد فٍف اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ِىٛعٟ ِؾً

 رٛف١ك
 ٚوبف١خ ٦ُِٞ ٥ٓ 53557 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 4111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٝب٘و هث٤١ ٥جلاهلل -  214

 عبك ٥ج١ل ١٦ٍل/ ٍِه 11 ُ 5 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ،
 ٚ فٚبه ٥ٓ 53616 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ِؾّٛك ١٦ٍل ٘بٟٔ -  215
 اهلل ٦ٍل اٌؾّل اثٛ ىوٟ/ ٍِه االثزلائ١ٗ ٍفبعب ِلهٍٗ ثغٛاه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ّبه٣ اٌجٍل ٍفبعب:  ثغٙخ ، فبوٙٗ
 ِىزت ٥ٓ 53637 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل اٌفزبػ ٥جل اكه٠ٌ ِٕبي -  216

 ٥ٛاك ثٞوً ِبعل/ ٍِه اٌغل٠ل اٌىٛصو اٌّٖٞفٟ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌىٛصو ؽٟ:  ثغٙخ ، ٥مبه٠ٗ اٍزْبهاد ٚ ر٠َٛك
 ٥ٓ 53652 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٙبكٞ ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ف١ٍفٗ ِٖٞفٟ -  217
/ ٍِه ره ثٟ فٍف ٔبٕو رم١َُ إٌٖو ٝو٠ك 72 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ا١ٌٖبٔٗ ا٥ّبي ٚ وٙو١ِٚىب١ٔى١ٗ ٚرٛه٠لاد رغبهٖ

 1 هلُ ِؾً ا٦ٌبي ٥جل ٥جل ا٦ٌوثٟ
 ٥ٓ 53652 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌٙبكٞ ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ف١ٍفٗ ِٖٞفٟ -  212
/ ٍِه ره ثٟ فٍف ٔبٕو رم١َُ إٌٖو ٝو٠ك 72 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ا١ٌٖبٔٗ ا٥ّبي ٚ وٙو١ِٚىب١ٔى١ٗ ٚرٛه٠لاد رغبهٖ

 1 هلُ ِؾً ا٦ٌبي ٥جل ٥جل ا٦ٌوثٟ
 ِىزت ٥ٓ 53667 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ضّبْ ؽ١َٓ ٥بثل٠ٓ ّٛل١ٗ -  211

 ٥ٍٝ ِؾّل ؽغبعٝ ؽَٓ ٍِه ى٘واْ فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ، كاف١ٍخ هؽالد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فٚبه ٥ٓ 53534 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ٥ٍٝ ِؾّٛك ٚافٝ -  221
 ه١ٌَِ ٥بىه ١٥بك/ٍِه اٌىٛصو َِزْفٝ اِبَ -اٌىٛصو-اٌّٞبه رم١َُ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚفبوٙٗ
 ِىزت ٥ٓ 47264 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌَّبْ ّؾبرٗ اكٚه ٥ّبك -  221

 اٌو٠ِ اثٛ ١ِقبئ١ً/ ٍِه االهٟٙ اٌلكٚه 361 هلُ ٥مبه 2 هلُ ّمٗ اٌّلاهً اِزلاك رمزم١َُ:  ثغٙخ ، ؽل٠ضٗ ك٠ىٛهاد ٚ ر١ْٞجبد
 فّٟٙ
 وٟ ِغٍَٗ ٥ٓ 53521 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلٖ ٠ٕٟ ِؾبهة ١ِٕب -  222

 ٥جلاٌؾ١ّل ٔبعؼ/ثٍّه اٌّٖوٞ َِزْفٟ اِبَ-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ِالثٌ ٚغ١ًَ
 ٚهّٗ ٥ٓ 53673 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ اٌجبى ِؾّل ِٖجؼ ِؾّل -  223

 ٥جلا١ٌَّؼ ٔقٍٝ اٍغك هٙب/ثٍّه   ٚاٌج٠ٛبد ٌٍؾلا٠ل اٌّٖوٜ اِبَ اٌَالَ ّبه٣ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ١ِىب١ٔىٝ
 ث٤١ ٥ٓ 53611 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛٗ ٠ٍٛف صبثذ ّٕٛئ١ً -  224
- كاًٚ مٕ٘ٝ ٚائً/ ٍِه ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ االٍزضّبهٜ االرؾبك ّبه٣ 27هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، عٍٛك
 ِؾً
 ، كٚاعٓ ث٤١ ٥ٓ 53613 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽَٓ ؽ١ّل ِؾّل -  225
 ِؾً     اٍّب١٥ً ٥جلاٌَالَ ٥ج١و/ثٍّه  اث٥ْٛوح -1ِجبهن:  ثغٙخ
 ٥ٓ 53762 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 71111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍ٥ٖٛ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ّبوو ٘بٔٝ -  226

- ا٠ٛة ا٠ٌٛي ٥بكي/ٍِه ٌّّ وبفز١و٠ب اِبَ- اٌّلاهً ّبه٣ 112هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚرغ١ٍف ر٦جئخ ِٛاك رٛه٠لاد
 ِىزت- اٌجلهَٚ

 ٥ٓ 53762 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 71111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍ٥ٖٛ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ّبوو ٘بٔٝ -  227
 ١ٍ٥ٖٛ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ّبوو ٘بٔٝ/ٍِه-ٝؾبٔٛة:  ثغٙخ ، ٚرغ١ٍف ر٦جئخ ِٛاك رٛه٠لاد

 ٥ٓ 53665 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْوث١ٕٟ ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌَالَ ٥جل ِؾّل -  222
 ّمٗ ٥ٍٛٞ اٌضبٌش اٌٞبثك ؽ١َٓ ؽَٓ ّؾبد/ ٍِه ه١ٌَِ فٕلق اِبَ اٌجٍٛزٗ اِبَ اٌْبه٣ اٌل٘به:  ثغٙخ ، هؽالد ر٠ٖٛو ِىزت

 7 هلُ
 ٦ُِٞ ٥ٓ 53612 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ١ٍل اؽّل ِؾّل -  221

 ٌٛلب ِؾوًٚ فزؾٟ/ثٍّه االٍىبْ ثٕه ّبه٣ 263هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٍٛه٠ب ِبوٛالد
 ٦ُِٞ ٥ٓ 53612 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ١ٍل اؽّل ِؾّل -  231

 ٌٛلب ِؾوًٚ فزؾٟ/ثٍّه االٍىبْ ثٕه ّبه٣ 263هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٍٛه٠ب ِبوٛالد
 رٛه٠لاد ٥ٓ 53672 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 211111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عفً ؽبِل وبًِ ِٖٞفٟ -  231
 ٠ٍٛف ٥ج١ل غالة اؽّل/ثٍّه غالة ا٦ٌّلٖ ٥ّبهٖ اٌٖؾٗ ِله٠ٗ فٍف-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٌغنائ١ٗ ِٛاك
 ِىزت ٥ٓ 53611 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  رٛف١ك ِوىٚق هىق ؽبىَ -  232

 ِؾّل هث٤١ إٌبٕو ٥جل/ ٍِه اٌىج١و اٌل٘به اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌمل٠ُ اٌَٛق اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد
 ٍٛثو ٥ٓ 53722 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اثٛاٌّغل ِؾّل ٠بٍو -  233

 ِؾً    ١ٍ٥بْ ِؾّل ١ٍ٥بْ ٥جلاهلل/ثٍّه  ة-6 رم١َُ اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِبهوذ
 ٥ٓ 6122 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 151111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل لوّٝ -  234

 ِىزت ٥ٍٝ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه اٌيها٥ٗ ّبه٣:  ثغٙخ ، ِٚؾبعو ِٕبعُ اٍزغالي
 ٥ٓ 53527 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌّٖف هعبء -  235
 ِؾّٛك ٥ٍٝ ِؾّل فواط/ثٍّه اٌّلٔٝ اٌلفب٣ فٍف اٌجبٝٓ ؽفو-اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌزى١ف ٚ رجو٠ل إالػ ٚهّٗ
 ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 53621 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 22111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  هف٦ذ ّبكٞ/ك ١ٕل١ٌٗ -  236
 اٍٞفبًٔٛ ١ِٕو هف٦ذ/ثٍّه االٍزبك اِزلاك اٌن٘ج١ٗ ُ 12ٚ11هلُ ٥مبه-م٘ج١ٗ رم١َُ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 فوكٚاد ث٤١ ٥ٓ 53615 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَبكح فإاك اٌْب٠ت ٘جٗ -  237
 ليِٗ فىوٜ مووٜ/  ثٍّه  اثٛا٦ٌجبً رم١َُ ١ّوٜ ّبه٣_ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، اٌق١ٍٍٟ ٚفبْ
 ِالثٌ ٥ٓ 53631 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽفٕٟ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ اٍّبء -  232

 ----لبٍُ ِؾّل ٕالػ- ثٍّه ٍب٥ٗ 24 ٦ُِٞ ثغٛاه ا٦ٌمبك ٥جبً ّبه٣- اٌم١ٖو- اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، عب٘يٖ
 ٥ٖبئو ٥ٓ 53641 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثق١ذ ِؾّل ثق١ذ -  231

 25 هلُ ِؾً-٥ي٠ي ِغلٞ ِب٠ىً/ثٍّه إٌَلثبد اِبَ 212 هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٝج١٦١ٗ
 ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  241

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ،
 ِبهوذ ٍٛثو ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  241

 ِؾبعو اٍزغالي ِىزت ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به:  ثغٙخ ،
 ِىزت ٥ٓ 53531 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٝ اهلل ٥جل ِبعل ه٠ٙبَ -  242

 ؽٕب فٛىٜ ؽٕب ٍِه ٚؽٍٝ وً ثغٛاه اٌّٞبه رم١َُ اٌىٛصو ؽٝ:  ثغٙخ ، ٥مبهٜ ر٠َٛك
 ِمبٚالد ٥ٓ 53677 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٠ٍٛف ؽغبط ِؾّل -  243

 13 هلُ ّمٗ   اٌضبٌش اٌلٚه ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ٠ّٕٝ/ثٍّه  هِٚب ِؾً ا٥ٍٝ ١ّوٜ ّبه٣ 21 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ
 ٥ٓ 53715 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌل٠ٓ عالي ِؾّل اٌوؽّٓ ٥جل اؽّل -  244
 ٥ٍُ ٦ٌّٝ ث١زو ٍِه اٌىٛصو ؽٝ 116 هلُ ٥ّبهح اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٘لا٠ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، َِبط ٥ٓ 47152 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ؽَٓ اؽّل ِّلٚػ -  245
 اهلل ٥جل هٚؽٝ ١ِقبئ١ً/ثٍّه ا٦ٌي٠ي ٥جل ثٓ ٥ّو َِغل اِبَ ٥ٍٜٛ اٌضبٌش 1 ّمخ 254 هلُ ٥مبه اٌجبّب ُ ٌٗاٌَمب:  ثغٙخ
 روف١ٗ ِىزت ٥ٓ 53731 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ١ٍل اؽّل -  246

 ٥ٍٜٛ اٌضبٔٝ اٌلٚه اهلل هىق فٛىٜ عّبي ٍِه اٌىٙوثبء ّووخ اِبَ اٌّْبٌٝ اٌغجً رم١َُ 511 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ا١ّ١ْٔٓ
 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 35752 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٛاك ِؾّل ١٦ٍل فبّٝٗ -  247

 ِؾً    اؽّل اثٛا٦ٌال وّبي/ثٍّه  ١ّوٞ ّبه٣ - اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ ِالثٌ
 ٥ٓ 53771 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكاٌىو٠ُ ِؾّل ٚهكأٝ ٥جلإٌبٕو -  242

 اٌجله ِٕٞمخ- اٌوئ١َٝ اٌْبه٣- اٌجٍل ٍفبعب-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ِٚغّلاد ٌٚؾَٛ ٚصالعخ اٌغنائ١خ اٌّٛاك ِقزٍف ٚر٦جئخ ٚرغ١ٍف رغ١ٙي
 ِؾً- ِؾّل ٚهكأٝ ّبمٌٝ/ٍِه

 ٥ٓ 53211 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌجٝ ا١ٌَل ِؾّل -  241
 ٥جلاهلل اؽّل ِؾّل/ثٍّه  ٌٍْؾٓ اٌّزؾلٖ اٌْووٗ فٍف اٌجبّب ّبه٣ 224 هلُ ٥مبه- اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍب ٦ِوٗ

 اوََٛاه ٥ٓ 53556 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِو ٚهكأٝ ١٥ل ٥ٍٝ -  251
 ؽ١َٓ ِؾّل فبٌل اٍالَ-ٍِه إٌّٟٙ اٌزى٠ٛٓ ثغٛاه 441هلُ ٥ّبهٖ-االًِ ؽٟ-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد

 ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 46611 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌمبكه اؽّل ١ٍل ١ٍٍٙٗ -  251
 االهٙٝ اٌلٚه اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ف١ًٍ ٍِه عً ٍٝ فٕلق اِبَ ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك 1 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ
 ، ١ٕل١ٌٗ ٥ٓ 46611 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌمبكه اؽّل ١ٍل ١ٍٍٙٗ -  252
 ؽو٠ّٝ وٛاف١و ثْٕبٛ ف١ًٍ ؽ١َٓ ف١ًٍ ٍِه وبف١خ وٍٛزب ا٥ٍٝ ا١ٌَبؽٝ اٌّووي اً 4 اه٠ٕب ٥مبه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك:  ثغٙخ
 ِىزت ٥ٓ 53522 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّٛك ِؾّل -  253

 ِؾّل ؽ١َٓ ِقزبه اثوا١ُ٘/ثٍّه ٥جلا٦ٌي٠ي ِٖٞفٟ اٌفو٠ك ّبه٣ 4هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٚر٠َٛك ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد
 ِؾً ٥ٓ 53641 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ مووٜ ٔج١ً عٛهط -  254

 ِؾّل ِٖٞفٝ اٌىو٠ُ ٥جل/ثٍّه ١ٍّو ٘بٔٝ ِؾً اِبَ اٌى١َٕخ ّبه٣ 13 ثٍٛن اٌل٘به:  ثغٙخ ، عب٘يح ِالثٌ
 53651 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖٞفٟ اؽّل ِٖٞفٟ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  255
- ثىو اثٛ ِؾّل ِؾّٛك-ٍِه-اٌمل٠ُ اٌّٛلف ثغٛاه-اٌوئ١َٝ ا١ٌّٕبء ّبه٣--ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي- ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٥ٓ

 ِؾً- اٌجلهَٚ-
 ، اؽن٠خ ث٤١ ٥ٓ 53215 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌجٌ ٕبكق اثٛاٌق١و ربِو -  256
 3 هلُ ِؾً  االهٙٝ اٌٞبثك  ِمبه فوط ٠ٌٛي ِمجً/ثٍّه-144 هلُ ٥مبه-11 ّبه٣:  ثغٙخ
 ؽلا٠ل ٥ٓ 53521 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك اؽّل اثٛاٌفًٚ ِؾّل -  257

 ٥ٍٝ ِؾّل ا٠بد/ٍِه اٌمل٠ُ اٌج١غٛ ِٛلف فٍف- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد
 ٚ ث٤١ ٥ٓ 53555 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  252

 ٥ٍٟ ١٦ٍل ِؾّل اؽّل/ ٍِه ٥ْو اثٛ ِبهوذ ٍٛثو اِبَ اٌٙبكٞ ُ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوََٛاه ١ٕبٔٗ
 ِمٍٝ ٥ٓ 53511 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥غٛه ِؾّل اؽّل ا١ٌَل ٥الء -  251
 عجوائ١ً اال١ِو ِٚبعل ٌٞوً عجوائ١ً ع١ًّ/ ثٍّه وٍضَٛ اَ ِمٙٝ ثغٛاه -األًِ:  ثغٙخ ، ٚثمبٌٗ
 ٚرٛه٠لاد ث٤١ ٥ٓ 53611 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍٍُ ١ٍّو ِؾّل -  261

 ١ٍٍّبْ اٌؾّل اثٛ ٥ٍٝ/ثٍّه االًِ ؽٝ:  ثغٙخ ، اٍّبن
 ، ٥ٞبهٖ ٥ٓ 32252 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٟ ِؾّل ٥جلٖ ِٖٞفٟ -  261
 ١ٞ٥زٛ ِؾّل هّلٞ/ ٍِه اٌف١ِٟٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه االٍزبك ّبه٣:  ثغٙخ
 ِىزت ٥ٓ 53633 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 41111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك عّبي -  262

 ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛكِؾّل ٥ٖبَ/ثٍّه  االثزلائ١ٗ االؽّو اٌجؾو ِلهٍٗ اِبَ ٚاٌز١ٍ٦ُ اٌزوث١ٗ ُ_ اٌل٘به:  ثغٙخ ، غٛٓ ر٠ٖٛو
 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  263

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛها اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ
 ٥ٓ 53571 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ٠ٍٛف -  264

 3 هلُ ِؾً ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ٍِه أ ِجٕٝ االٍزبك ٥ّبهاد ة/12 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد
 ٚهّخ ٥ٓ 53622 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهٍبًٔٛ ىوٝ هف٦ذ ١ْ١ًِ -  265
 ٍٍٞبْ عبك ٥ج١ل ٥ضّبْ/ٍِه ثٞبٝب اٚالك ُ-إٌٖو ٝو٠ك-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٠ل٠ٚخ ٔغبهح
 ِٛاك ث٤١ ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  266

 ِؾبعو اٍزغالي ِىزت ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غنائ١خ
 53676 ثولُ 21111115 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل ٥جلاٌجل٤٠ ؽّلا ٥جلاٌجل٤٠ -  267
 عٛكٖ ّف١ك ٠ٛٔبْ/ثٍّه  اٌّْبٌٝ اٌغجً اِزلاك رم١َُ 32 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٚا٥الْ ك٥ب٠ٗ ٥ٓ

 فلِبد ٥ٓ 53627 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاهلل ِٖٞفٝ ٠ٛ٥ٌ ِؾّٛك -  262
 ٥جلاٌوؤف ٥جلا٦ٌبي ٥بكي  اٌّلاهً ُ- اٌَمٍٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي

 رٛه٠لاد ٥ٓ 53615 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جٛك ٔج١ٗ اًِ ِٖٞفٟ -  261
 ِؾً      ؽبِل اؽّل ّو٠ٓ/ ٍِه اٌزب١ِٕبد ِىزت ثغٛاه اٌزب١ِٕبد ّبه٣:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ

 ِىزت ٥ٓ 53777 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ ٥جلاٌّمٖٛك فوط اٍبِٗ -  271
 ٥جلاٌَالَ ِؾّٛك ٥جلاٌَالَ/ٍِه ثٞبٝب اٚالك ٥ّبهح ثغٛاه- إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 غ١به ل٤ٞ ٥ٓ 53211 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٥يٖ -  271
 ِؾً   فواط ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل/ثٍّه -51 هلُ ٥مبه-72 ّبه٣:  ثغٙخ ، ٚاوََٛاه ِٛر١ٍٛىالد

 ث٤١ ٥ٓ 53621 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبكق اثوا١ُ٘ ٌَٚٓ هِٚبٟٔ -  272
 ١ٌٛ٘لاٞ ّووٗ/ثٍّه ث١زِ ٍٟ وٛهٔوى صوٞ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْو٥ٚبد ٔذ ١ٌٛ٘لاٞ ّووٗ-٥ٍُ ِوٍٟ-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، عٍٛك ِبهوٍذ

 ٍٟ وٛهٔوى صوٞ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْو٥ٚبد ٔذ
 ٚ ر٠ٖٛو ٥ٓ 53723 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ١ٍل ؽغبط ِؾّٛك -  273

 اٌٌّٟٛ عبك ِؾّل ِؾّٛك/ ٍِه االًِ ٚ اٌٛفبء ؽل٠مٗ فٍف االًِ:  ثغٙخ ، فٛرٛغوافٟ ِٛٔزبط
 ، ثمبٌٗ ٥ٓ 53712 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ّو ٥ٍٟ اؽّل ِؾّل ١ٍلٖ -  274
 ِؾً- االهٟٙ اٌٞبثك ِوٍٟ ع٦فو ٥جلا١ٌٍٞف ١٥ل/ثٍّه ه٠ؾبٔٗ لب٥ٗ فٍف-اٌؾغبى ّبه٣ 145 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ
 ٥ٓ 53213 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥جلاٌّغ١ل ٥جلاٌوؽ١ُ ِجبهن ِؾّٛك -  275

    ١ٞ٥خ ؽَٓ ِؾّل هافذ/ثٍّه ا٦ٌفو٠ذ ٠بوبف١زو ثغٛاه- اٌىٙف ّبه٣ A158 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ٚفالرو ى٠ٛد ٚرغ١١و ث٤١

 ِؾً
 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌفزبػ ٥جل اٌّمٖٛك ٥جل اٌل٠ٓ ٖٔو ِب٘و -  276

 ؽٕب فّٙٝ ِب٘و هٙب ٍِه ى٘واْ فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ٥ٓ 53371
 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌفزبػ ٥جل اٌّمٖٛك ٥جل اٌل٠ٓ ٖٔو ِب٘و -  277

 ِٛث١ٍ١ب ٦ِوٗ ثْٕبٛ كهك٠و ؽغبط ِؾّل ٍِه ثٕبد اٌٖٕب٤٠ ِلهٍٗ ثغٛاه اٌَالَ رم١َُ:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ٥ٓ 53371
 ؽل٠ضٗ
 ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  272

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ: 
 ثغٙخ ، ٦ُِٞ ٥ٓ 46231 ثولُ 21111114 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  271

 ِؾبعو اٍزغالي ِىزت ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌغوكلخ: 
 فلِبد رمل٠ُ ٥ٓ 53711 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّٓ -  221

 ثٍّه  اٌٖفب ّووٗ ثغٛاه -اٌىٛه١ِٔ ّب٣:  ثغٙخ ، كاف١ٍخ هؽالد ِٚىزت ا١ٌَبؽٝ إٌمً ٥لا ِب أٛا٥ٙب ثغ٤١ّ ٚإٌمً اٌٞوق
 ِؾً     عبكاٌٌّٛٝ اثٛاٌؾَٓ

 ِىزت ٥ٓ 53724 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ٠ٍٛف ؽّْذ ٠ٍٛف -  221
 ِٖٞفٝ ِؾّل ١ٌّبء \ثٍّه \ ٥بئْخ ا١ٌَلح َِغل ثغٛاه - اٌٍإٌإٖ -االؽ١بء:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد

 رغبهٖ ٥ٓ 53723 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥ٍٟ اٌؾٟ ٥جل اؽّل -  222
 ِؾً     اٌّمٖٛك ٥جل اٍّب١٥ً ٝٗ/ ٍِه وبهفٛه اِبَ االًِ ؽٟ 364 هلُ ٥مبه اٌل٘به:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اكٚاد
 ِْغً ٥ٓ 53727 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ياَ ِؾّٛك ِجبهن ٕبثو٠ٓ -  223

 ِْغً   ٥جلاٌَالَ ّؾبد ؽَٕٝ/ثٍّه  فل٠غٗ ا١ٌَلٖ َِغل فٍف اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِٚفوّٚبد ِالثٌ
 ، ثٛف١خ ٥ٓ 53753 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّب١٥ً اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  224
 اٌٖؾوا٠ٚٗ اٌٛؽلٖ ثَفبعب اٌّغز٤ّ ر١ّٕٗ ع١٦ّٗ/ثٍّه اٌىٙوثبء ّووٗ ثغٛاه ا٦ٌِّٟٛ ُ-ٍفبعب:  ثغٙخ
 ثمبٌٗ ٥ٓ 53521 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 3111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِخ ّبوو عوعٌ ّٕٛكح -  225

 ا١ٌَّؼ ٥جل ٥غ١ت ٔغ١ت ٍِه ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍٚغبئو
 هٍُ ٥ٓ 53565 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبٌٝ وبًِ ثوٍَٛ ِب٠ىً -  226

 اٌفٕلق/ٍِه ثبٜ وو٠َزبي ١ٍٍىذ ها٠ي ٕٓ فٕلق-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٌٛؽبد ٚث٤١ ثٛهرو٠ٗ
 رغبهح ٥ٓ 53522 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  227

 ؽَٓ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً اؽّل/ثٍّه اٌٖفب ُ ثغٛاه اٌقٍفٝ اٌْبه٣:  ثغٙخ ، اٌزٖل٠و اٌجالٍز١ه فبَ ٚرٛه٠ل
 ِىزجٗ ٥ٓ 53611 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٥َٟ اثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍّٗ -  222

 ِؾً     ؽَٓ اؽّل ؽّبكٖ/ ثٍّه اٌزغبه٠ٗ اٌغوفٗ اِبَ -اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٚفوكٚاد
 ثبىاه ٥ٓ 53732 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبٌؼ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ ِؾّٛك -  221

 ١٦ٍل ٥ٍٝ ١ٍٍُ كٍٛلٝ/ ثٍّه   اِجوٚ ِبهوذ ٍٛثو اِبَ ٌٍّالثٌ ١٘ٚت فٍف ا١ٌْوارْٛ ُ -اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ،
 ، ٥ٞبهٖ ٥ٓ 53761 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ١ٍٍّبْ ِؾّل ؽَٕٟ -  211
 ا١ٌَبؽ١ٗ ٚاٌز١ّٕٗ ٌٍفٕبكق ١ِواط ّووٗ/ثٍّه ٍوا٠ب ِىبكٞ عبى فٕلق- ِىبكٞ ف١ٍظ-ٍفبعب:  ثغٙخ
 ِىزت ٥ٓ 53713 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اثوا١ُ٘ ا١٦ٌَل ّوٚق -  211

 اٌواث٤ اٌلٚه اٌٞبٌت ٍِه اٌيها١٥خ اٌٖٛة اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ  رم١َُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٚرٛه٠لاد اٌضم١ٍخ ٦ٌٍّلاد ١ٕبٔخ فلِبد
 421 هلُ ّمخ ٥ٍٜٛ
 52261 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ٥جل اٌٌّٟٛ عبك اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  212
 2 هلُ ِؾً ا١ٌَل ٥جل اٌٌّٛٝ عبك اٌىو٠ُ عبك ٍِه ث١ٕٓ اٌٖٕب٤٠ ِلهٍخ ثغٛاه اٌي٘واء ؽٝ اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١ب ٦ِوٗ ٥ٓ

 ٥ٓ 53751 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 1111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَب١ٔٓ ِؾّٛك ْٔأد ٥ّوٚ -  213
 اٌغ١ل ٥جل اؽّل ؽوثٟ/ ٍِه وبف١ٗ ٥وة ثغٛاه ١ِود فٍف م٘ج١ٗ رم١َُ:  ثغٙخ ، ٥مبهٞ اٍزضّبه ٚ ك٠ىٛه ٚ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد

 اؽّل
 ِىزت ٥ٓ 53622 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌ ٘وِى١ٌ ١ٍّو ١ِٕب -  214

 4 هلُ ّمٗ   ع١ًّ ِّلٚػ ا٠ٙبة/ ٍِه اداٌٖبكه ر١ّٕٗ ثٕه فٛق اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ١ِّٛ٥ٗ ِمبٚالد ٚ ٕ٘لٍٟ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِىزت ٥ٓ 53611 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثىوٞ ِؾّل فبّٝٗ -  215
 اؽّل ٥ٍٟ اؽّل ِٖٞفٟ/ ٍِه 72 ّبه٣ 61 هلُ ٥مبه 72 ّبه٣:  ثغٙخ ،( كاف١ٍٗ)  هؽالد

 ِمبٚالد ٥ٓ 53631 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ا٦ٌوثٟ اؽّل ٥الء -  216
 ِؾّل ؽبِل ِؾّل/ثٍّه 425 هلُ ٥مبه اٌّؾىّٗ ثغٛاه-اٌجٍل ٍفبعب-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك ١ِّٛ٥ٗ

 ِووي ٥ٓ 53651 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 511111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥ٍٝ فّٙٝ اؽّل ١ٍّوٖ -  217
 فّٙٝ ٥جلاٌؾ١ّل اّوف/ثٍّه  اٌٖٕب١٥ٗ اٌيِوكٖ -اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ رم١َُ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ى٠ٛد ٚث٤١ ١ٍبهاد فلِٗ
 ٥ٓ 53725 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 111111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ِؾّل -  212

 وْوٞ ٥ّبهٖ ا٥ٍٟ ا٦ٌجبً اثٛ ا١ٌْٙل رم١َُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، اٌلاف١ٍٗ ا٦ٌّبٌٗ ٚرٛه٠ل ا٦ٌمبهٞ ٚاالٍزضّبه ا٦ٌبِٗ اٌزٛه٠لاد
 ه١ّلٞ ؽَٓ وّبي اؽّل/ثٍّه اٌزؾو٠و

 ِالثٌ ٥ٓ 53727 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ِٖٞفٟ -  211
 ِؾّٛك اٌْٛكفٟ اؽّل ٚهصٗ/ثٍّه إٌّٖٛهٖ اثٕبء ِبهوذ ثغٛاه اٌّٞبه ٝو٠ك-اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، عب٘يٖ
 ر١ه ٦ُِٞ ٥ٓ 53716 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽّبكٖ ِٕٖٛه ٘بٔٝ -  311
 ؽَٓ ثي٠لٜ رٛف١ك ٚهصٗ/ثٍّه   اٍىٕلهأٝ وْوٜ ِؾً ثغٛاه االرٛث١ٌ ِؾٞٗ اِبَ إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به:  ثغٙخ ، ٍٕلّٚبد اٚاٜ
 ِالثٌ ٥ٓ 53211 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١٦ٍل ٥جلاٌجبٍٜ ٥بكي ِؾّٛك -  311

 ١٦ٍل ٥جلاٌجبٍٜ ٥بكي/ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ َِبوٓ 313 هلُ ٥مبه-اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، عب٘يٖ
 ٥ٓ 53217 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 55111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٥بِو اٌجبٍٜ ٥جل اؽّل ِؾّٛك -  312

 13 هلُ ِؾً ف١ًٍ ووَ ا١ٍ٠ب ٍِه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌغ١ِ ٥ّبهاد االؽ١بء ّّبي اٌغوكلخ اٌل٘به:  ثغٙخ ، هعبٌٝ ؽاللخ ٕبٌْٛ
 52261 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ٥جل اٌٌّٟٛ عبك اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  313
 إٌٛاكٜ ٚاكاهح اٍزغالي ِىزت  ثْٕبٛ اٌىو٠ُ عبك ٍِه ث١ٕٓ اٌٖٕب٤٠ ِلهٍخ ثغٛاه اٌي٘ٛه ؽٝ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١ب ٦ِوٗ ٥ٓ

 اٌزوف١ٙ١ٗ ٚاالْٔٞخ ٚاٌىبف١زو٠بد
 53221 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،(  ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ) اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل ٦ٍٝذ -  314
 فوط ٥جلا٦ٌي٠ي اؽّل/ثٍّه ا٦ٌبَ اٌوئ١َٟ اٌْبه٣ 34 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، ّٚؾَٛ ى٠ٛد ث٤١ ٥ٓ

 ٥ٓ 53761 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثّٛبكٜ ِٖٞفٝ ِؾّل فزؾٝ ٘بُّ اَ -  315
 ِؾّٛك ا١ٌَل ِؾّٛك ِؾّل/ ثٍّه  اٌغ١ِ ٥ّبهاد اِبَ 41 ٣ - اٌٍإٌإٖ:  ثغٙخ ، ٥ٚٞبهٖ اٌجبْ ِٕزغبد ث٤١

 ّبِٝ ِقجي ٥ٓ 53722 ثولُ 21111122 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ؽي٠ٓ ِجبهن ِؾّل -  316
 اٌٞبٌت ٍِه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ا٦ٌَىو٠خ االّغبي ٍفبعب:  ثغٙخ ،

 ٦ِوٗ ٥ٓ 53211 ثولُ 21111131 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ١ٍٍُ ٠ٍٛف ؽّلٜ -  317
 ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌفزبػ ا٠ّبْ/ ثٍّه  اٌلوزٛه ٥ّبهٖ ؽوة ٦ٍٝذ ّبه٣ 1ن:  ثغٙخ ، اٌغ١و ٌؾَبة ّٚواء ٚث٤١ ١ٍبهاد

 ٥ٓ 53611 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽالٚح ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل هِٚبْ -  312
 ه٠بٗ عوعٌ اال١ِو/ ثٍّه_ ٥واث١ب اٍزواؽٗ فٍف_ اٌل٘به:  ثغٙخ ، ؽاللٗ ٕبٌْٛ

 ٥ٓ 53636 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبفٛهٜ فب٠ي ِؾت ث١ْٜٛ -  311
 ٌٍٛالكٖ اٌؾ١بح ِووي ا٥ٍٝ- ثٞبٝب اٚالك فٍف-إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٝج١خ ٚاوََٛاهاد ٝج١خ َِزٍيِبد

 ثىب١ٌٌ و١ٌٍ ٍٛفٛ و١وًٚ/ٍِه
 ثبىاه ٥ٓ 53621 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 61111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ِجبهن ؽَٓ ِٖٞٝ -  311

 اثوا١ُ٘ اؽّل ٥جلاٌٖجٛه/ ثٍّه  اٌموٜ ٝو٠ك -ه٠ّف١وا لو٠ٗ اٌغوكلٗ:  ثغٙخ ، ٝج١ٗ ٚى٠ٛد ا٥ْبة
 اعٙيح ث٤١ ٥ٓ 52332 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥ج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  311

 ١ٍل إٌبٕو ٥جل ١ٍ٥بء ٍِه اٌز٦ب١ٔٚخ اٌغ١٦ّخ ِىزت ثغٛاه 136  هلُ ٥ّبهح اٌغ١٦ّخ رم١َُ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ ٚاكٚاد وٙوثبئ١خ
 ٥َواْ

 اعٙيح ث٤١ ٥ٓ 52332 ثولُ 21111117 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ٥ج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  312
 عب٘يح ِالثٌ ثْٕبٛ ٥َواْ ١ٍل إٌبٕو ٥جل ١ٍ٥بء ٍِه 136  هلُ ٥ّبهح اٌغ١٦ّخ رم١َُ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌخ ٚاكٚاد وٙوثبئ١خ

 ِمبٚالد ِىزت ٥ٓ 53714 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ٥ٞب ف١ُٙ اٍبِٗ -  313
 ّمٗ   االهٙٝ اٌٞبثك اؽّل ٥ٞب ف١ُٙ ٠بٍو/ ثٍّه  اٌْٛهثغٝ ثغٛاه-اٌٍَقبٔٗ فٍف-اٌَالَ ّبه٣ -اٌل٘به:  ثغٙخ ، ١ِّٛ٥ٗ

 ٥ٓ 41344 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌف١ًٚ ٥جل اٌمبكه ٥جل ِؾّل فٙل -  314
 اؽّل ث١ٍٛ ا٦ٌّٞٝ ٥جل اؽّل/ثٍّه اٌزٍفي٠ْٛ ثّٕٞمخ 522 هلُ ٥مبه:  ثغٙخ ، وبف١زو٠ب

 ، عياهح ٥ٓ 53712 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٕبثو ِؾّل -  315
 ٥ٍٝ ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل ٍِه اٌقٞبهح ِٕبٍجبد كاه ثغٛاه اٌم١ٖو:  ثغٙخ
 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 53574 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثَٞب ١ٍٍُ ِمبه اثواَ -  316

 َ-َ-ُ ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ/ٍِه اٌغٛٔٗ اٌجٍل 6 اٌٛؽلح- اٌغٛٔخ-اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍب٥بد
 ثبىاه ٥ٓ 52711 ثولُ 21111116 فٝ ل١ل ، 25111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ ِؾّل اٌٛاٌٝ ٥جل ؽَبَ -  317

 16B هلُ ِؾً ثبٌغوكلخ ا١ٌَبؽ١خ ٌٍّْو٥ٚبد اٌغفزْٛ ّووخ ٍِه اٌغفزْٛ لو٠خ ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٥ٞبهح
 ٔمً ِىزت ٥ٓ 53536 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 21111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ؽّلاْ ؽَٕٝ -  312

 اؽّل ؽّلاْ ٦ّٔبد/ٍِه اٌضالعخ ثغٛاه- اٌقٍفٝ اٌْبه٣-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ثٚبئ٤
 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 53545 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 5111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍُ ٍٍّبْ ٥ٍٟ ِؾّل -  311

 ؽّٛك ٥ٍٟ ١ٍٍّبْ/ ٍِه ا١ٌّْٕٗ اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٍّبن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕبٌْٛ ٥ٓ 53243 ثولُ 21111112 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غبُٔ ا٦ٌُّٕ ٥جل ِغلٜ ِؾّل -  321
 ١٥بك هِيٜ ٍٕبء ٍِه اٌّٞبه رم١َُ 34 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ؽاللخ
 ٥ٞبهح ِؾً ٥ٓ 53614 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 51111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ اًِ -  321

 ِؾً     ِوٍٝ اثٛا٦ٌجبً ٠َوٜ/ ثٍّه -اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ِلهٍٗ ثغٛاه-ا٦ٌَىو٠ٗ األّغبي:  ثغٙخ ،
 ، ا١ٌَوف ٥ٓ 53764 ثولُ 21111124 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ٌَل ٥جلاٌؾ١ٍُ ثل٠و ِؾّل -  322
 ِؾً    اٌفٕلق/ ثٍّه  ثٛه٠فبط ٍزبه ٍٝ فٕلق - اٌل٘به:  ثغٙخ
 ث٤١ ِؾً ٥ٓ 53717 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍجٌ فّٙٝ فو٠ظ ٦ّٔٗ -  323
 4 هلُ ِؾً    غبث١ًٛ ٠ٌٛي ٥يٖ/ ثٍّه  ؽزٗ اثٛ اِبَ -اٌإٌإٖ ِٕٞمخ62 هلُ ٥مبه -االؽ١بء:  ثغٙخ ، ِغّلٖ ٌٚؾَٛ ١ٝٛه
 ٚ ٝجب٥ٗ ٥ٓ 53615 ثولُ 21111111 فٝ ل١ل ، 2111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ثوان اؽّل ١ٍلٖ -  324

 1 هلُ ِؾً ١٦ٍل ؽَٓ اؽّل/ ٍِه اٌّوٖٚ ٚ اٌٖفب ِقجي اِبَ اٌَمبٌٗ ١ِلاْ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، اٌٛاْ وّج١ٛرو ٚ ر٠ٖٛو
 اوٛا ٥ٓ 53655 ثولُ 21111113 فٝ ل١ل ، 11111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل -  325
 ا١ٌَبؽٟ ٌالٍزضّبه ٌّّ ّووٗ -ٍِه اٌغوكلٗ-ٍفبعب ٝو٠ك ا١ٌَبؽٟ اٌّووي-2ن-ٍفبعب:  ثغٙخ ، ٍٕزو
 ل٤ٞ ٥ٓ 53712 ثولُ 21111121 فٝ ل١ل ، 12111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ اؽّل هِٚبْ عّالد -  326
 1 هلُ ِؾً ؽَٓ اِجبهن اٌٛ٘بة ٥جل ٍِه االٍىٕله٠خ ثٕه اِبَ اٌمل٠ّخ ٍفبعب ِؾٞخ ثغٛاه ٍفبعب:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به
 ٥ٓ 53747 ثولُ 21111123 فٝ ل١ل ، 1111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍالِٗ اٌّؾّلٜ ا٦ٌّٞٝ ٥جل هٙب -  327

 ٥ٍٝ ِؾّٛك ٥ٍٝ ٍِه اٌٛفبء ؽٝ اٌل٘به:  ثغٙخ ، هعبٌٝ ؽاللخ ٕبٌْٛ
 ٥ٓ 53767 ثولُ 21111127 فٝ ل١ل ، 31111.111  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔٛاه ا١٢٦ٌُ ٥جل اٌغٕٝ ٥جل ِغلٜ -  322
 ٔٛاه ا١٢٦ٌُ ٥جل اٌغٕٝ ٥جل ِٖٞفٝ ٍِه ٥واث١ب رم١َُ فٍف اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ 67 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، غٌٞ ِووي

 االهٙٝ اٌٞبثك
   ــــــــــــــــــــــ  
   ّووبد ل١ٛك  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ثبٌفٕبكق ٚاٌو٠ؾخ ا٦ٌٞٛه ِؾالد ٚاٍزغالي اكاهح  ،  ّووخ   ا١٢٦ٌُ ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ ّٚو٠ىٗ ا١ٌٍٞف ٥جل اؽّل ِؾّٛك -  1

 ِؾالد ٚاٍزغالي اكاهح ٥ٓ ، 53645 ثولُ 21111113 فٝ ،ل١لد 4111.111   ِبٌٙب ،هأً   ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْبد ٚإٌّزغ٦بد
 اٌّبٌى١خ ِٕزغ٤:  ثغٙخ ، ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْبد ٚإٌّزغ٦بد ثبٌفٕبكق ؾخٚاٌو٠ ا٦ٌٞٛه

 ،هأً  ٌٍغ١و اٌْب١ٌٙبد ربع١و ٚ ا١ٌَبؽ١ٗ اٌموٞ ٚ اٌفٕبكق رْغ١ً ٚ رٍّه ٚ اكاهٖ  ،  ّووخ   ّو٠ىٗ ٚ ى٘وٖ فوط ٥ٍٟ ٥يد -  2
 ربع١و ٚ ا١ٌَبؽ١ٗ اٌموٞ ٚ اٌفٕبكق رْغ١ً ٚ رٍّه ٚ اكاهٖ ٥ٓ ، 53516 ثولُ 21111112 فٝ ،ل١لد 12111.111   ِبٌٙب

 االهٟٙ اٌلٚه ع١ُ عٌٛلى ِجٕٟ اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ:  ثغٙخ ، ٌٍغ١و اٌْب١ٌٙبد
 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌزى١١فبد ٚ إٌّي١ٌٗ االعٙيٖ رٛه٠لاد ٚ رغبهٖ  ،  ّووخ   ّو٠ىٗ ٚ ؽٛاً ِؾّل -  3

 لو٠ٗ اٚي اٌواّل٠ٓ اٌقٍفبء ّبه٣:  ثغٙخ ، اٌزى١١فبد ٚ إٌّي١ٌٗ االعٙيٖ رٛه٠لاد ٚ رغبهٖ ٥ٓ ، 53726 ثولُ 21111122
 اٌجبّب ِمٍٗ ثغٛاه ا١ٌٖبك٠ٓ

 21111111 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٝفبي ا٦ٌبة ِٕٞمخ البِخ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٙب ٥ٛٗ ١ٍّو اٍّبء -  4
 أ115 هلُ ف١ال اٌّٞبه ٝو٠ك 6 ِجبهن:  ثغٙخ ، اٝفبي ا٦ٌبة ِٕٞمخ البِخ ٥ٓ ، 53612 ثولُ

 ؽو٠ك أياه ٚا٢ّٔٗ اٌىزو١ٔٚٗ ٚثٛاثبد اٌالٍٍى١خ ثلْٚ ِوالجخ وب١ِواد  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ اهلل ٥جل ١ٍٍّبْ ؽٍّٝ ٍبِؼ -  5
 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   ٍجك ِب ث٦٘ اٚ ع٤١ّ فٝ اٌف١ٕخ االٍزْبهاد ٚرمل٠ُ اٌٖٛد ٚا٢ّٔخ كاف١ٍخ ٕٛر١خ ٚاما٥ٗ ِجىو

 ٚاما٥ٗ ِجىو ؽو٠ك أياه ٚا٢ّٔٗ اٌىزو١ٔٚٗ ٚثٛاثبد اٌالٍٍى١خ ثلْٚ ِوالجخ وب١ِواد ٥ٓ ، 53745 ثولُ 21111123 فٝ ،ل١لد
 فلِبد ُ ك 1 هلُ ف١ال ٥مبه اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍجك ِب ث٦٘ اٚ ع٤١ّ فٝ اٌف١ٕخ االٍزْبهاد ٚرمل٠ُ اٌٖٛد ٚا٢ّٔخ كاف١ٍخ ٕٛر١خ
 ثؾل٠مخ اهٙٝ كٚه اٌغوكلخ ثّل٠ٕخ االٔزو

 ؽو٠ك أياه ٚا٢ّٔٗ اٌىزو١ٔٚٗ ٚثٛاثبد اٌالٍٍى١خ ثلْٚ ِوالجخ وب١ِواد  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ اهلل ٥جل ١ٍٍّبْ ؽٍّٝ ٍبِؼ -  6
 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   ٍجك ِب ث٦٘ اٚ ع٤١ّ فٝ اٌف١ٕخ االٍزْبهاد ٚرمل٠ُ اٌٖٛد ٚا٢ّٔخ كاف١ٍخ ٕٛر١خ ٚاما٥ٗ ِجىو

 ٚاما٥ٗ ِجىو ؽو٠ك أياه ٚا٢ّٔٗ اٌىزو١ٔٚٗ ٚثٛاثبد اٌالٍٍى١خ ثلْٚ ِوالجخ وب١ِواد ٥ٓ ، 53745 ثولُ 21111123 فٝ ،ل١لد
 فلِبد ُ ك 1 هلُ ف١ال ٥مبه اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، ٍجك ِب ث٦٘ اٚ ع٤١ّ فٝ اٌف١ٕخ االٍزْبهاد ٚرمل٠ُ اٌٖٛد ٚا٢ّٔخ كاف١ٍخ ٕٛر١خ
 ثؾل٠مخ اهٙٝ كٚه اٌغوكلخ ثّل٠ٕخ االٔزو

 21111113 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌجؾو٠خ ٚاٌقلِبد االْٔٞخ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ٥ّو اٌل٠ٓ ٥ّبك -  7
 اٌي٘واء ؽٝ اٌي٘واء اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، اٌجؾو٠خ ٚاٌقلِبد االْٔٞخ ٥ٓ ، 53577 ثولُ

 ،هأً   اٌل٠ىٛه٠خ ٚاٌّْغٛالد ٚاالٔز١ىبد ٚاٌزؾف اٌٙلا٠ب ٚر٤١ٕٖ رغبهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ع١ل ١٥بك ّف١ك عٛى٠ف ّووخ -  2
 ٚاٌّْغٛالد ٚاالٔز١ىبد ٚاٌزؾف اٌٙلا٠ب ٚر٤١ٕٖ رغبهح ٥ٓ ، 53711 ثولُ 21111121 فٝ ،ل١لد 15111.111   ِبٌٙب

 2 هلُ ّمخ ِغب٠ِٚ رم١َُ ثبٌجلهَٚ 2- ن1 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌل٠ىٛه٠خ
 311111.111   ِبٌٙب ،هأً   ٝج١خ َِٚزٍيِبد ٥الع١خ ٝج١خ فلِبد  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ال١ّٓ ٥ضّبْ ا١ٌَل ِؾّل ِؾّل -  1

 ؽّلٜ ِؾّل ٥ّبهح إٌٖو 1ُ:  ثغٙخ ، ٝج١خ َِٚزٍيِبد ٥الع١خ ٝج١خ فلِبد ٥ٓ ، 53711 ثولُ 21111122 فٝ ،ل١لد
 اٌّٖوٜ َِزْفٝ اِبَ اٌٖب٥ل اٌغ١ً ِلهٍخ ثغٛاه

 4111.111   ِبٌٙب ،هأً  ثبٔٛا٥ٙب اٌجؾو٠ٗ اٌٛؽلاد/ رٍّه ٚ اكاهٖ  ،  ّووخ   ّو٠ىزٗ ٚ ف١ف٥ٟ ٥ٍٟ اٌف١ًٚ ٥جل ؽَبَ -  11
 ِٓ ِزفو٣ ثٛه١٦ٍل ُ اٌَمبٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٔٛا٥ٙب اٌجؾو٠ٗ اٌٛؽلاد/ رٍّه ٚ اكاهٖ ٥ٓ ، 53562 ثولُ 21111113 فٝ ،ل١لد
 اٌّٞبه ٝو٠ك
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ِبٌٙب ،هأً  ك٠ىٛه٠ٗ ٦ِبكْ ٚ افْبة ر٤١ٕٖ ٚ رْى١ً ا٥ّبي  ،  ّووخ   ّو٠ىٗ ٚ ِؾّل ا١ٌٍٞف ٥جل ِؾّل ٥ّوٚ -  11
 اٌل٘به:  ثغٙخ ، ك٠ىٛه٠ٗ ٦ِبكْ ٚ افْبة ر٤١ٕٖ ٚ رْى١ً ا٥ّبي ٥ٓ ، 53523 ثولُ 21111117 فٝ ،ل١لد 12111.111

 اٌٍَقبٔٗ ثغٛاه اٌَالَ ُ 4 هلُ ٥مبه
 ٤ِ(  اٌٍؾَٛ ٚ اٌلٚاعٓ) ثبٔٛا٥ٙب اٌٍؾَٛ ع٤١ّ ٚرغ١ٍف رٛى٤٠ ٚ رغ١ٙي ٚ ا٥لاك  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ٥ٍٟ اؽّل ّو٠ف -  12

 ٥ٓ ، 53214 ثولُ 21111131 فٝ ،ل١لد 211111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌْووٗ ٌٙنٖ ا٢ٌّّٕٗ اٌٍٛائؼ ٚ اٌمٛا١ٔٓ اؽىبَ ِوا٥بٖ
 ٌٙنٖ ا٢ٌّّٕٗ اٌٍٛائؼ ٚ اٌمٛا١ٔٓ اؽىبَ ِوا٥بٖ ٤ِ(  اٌٍؾَٛ ٚ اٌلٚاعٓ) ثبٔٛا٥ٙب اٌٍؾَٛ ع٤١ّ ٚرغ١ٍف رٛى٤٠ ٚ رغ١ٙي ٚ ا٥لاك

 1 ّمٗ االهٟٙ اٌلٚه ِغب٠ِٚ -2/ػ/27 هلُ االهٗ ل٦ٞٗ ٥ٍٟ اٌّمبَ ا٦ٌمبه:  ثغٙخ ، اٌْووٗ
 االْٔٞخ ٚوبفخ اٌزغ١ًّ ِٚواوي ٚاٌو٠ب١ٙخ اٌٖؾ١خ االٔل٠خ ٚاِزالن ٚرْغ١ً اكاهح  ،  ّووخ   ع١ًّ ٚا٠ٙبة ِؾّٛك ِؾّل -  13

 اٌٖؾ١خ االٔل٠خ ٚاِزالن ٚرْغ١ً اكاهح ٥ٓ ، 53546 ثولُ 21111112 فٝ ،ل١لد 51111.111   ِبٌٙب ،هأً   اٌفٕلل١خ
 21 ّمخ اٌغوكلخ اٌّلاهً ُ 3:  ثغٙخ ، اٌفٕلل١خ االْٔٞخ ٚوبفخ اٌزغ١ًّ ِٚواوي ٚاٌو٠ب١ٙخ

   ِبٌٙب ،هأً   ا١ٌَبؽ١خ ّٛة ٚاٌىٛفٝ اٌّٞب٥ُ ٚر٠َٛك ٚرْغ١ً ٚربع١و ٚرٍّه اكاهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ٍِٛٝ ١ٍُٚ -  14
 ا١ٌَبؽ١خ ّٛة ٚاٌىٛفٝ اٌّٞب٥ُ ٚر٠َٛك ٚرْغ١ً ٚربع١و ٚرٍّه اكاهح ٥ٓ ، 53617 ثولُ 21111111 فٝ ،ل١لد 11111.111

 اٌغوكلخ ِل٠ٕخ- ا١ٌٖبك٠ٓ ١ِٕبء ثغٛاه اٌَمبٌٗ- ا١ٌَبؽ١خ اٌغوكلخ ِبه٠ٕب ّووخ ثّْو٣ٚ اٌىبئٓ( B14-B13) هلُ ِؾً:  ثغٙخ ،
 ٥ٓ ، 53626 ثولُ 21111111 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً  ١ٕل١ٌخ  ،  ّووخ   ١ٍٍُ فبهٚق ِؾّل ٚهصخ -  15

 ِجبهن ِؾّل ؽ١َٓ ٚهصخ ٍِه اٌغّٙٛه٠خ ُ اٌم١ٖو:  ثغٙخ ، ١ٕل١ٌخ
 11111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌّؾ١ٍٗ ٚ اٌَّزٛهكٖ اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ ٚرٛى٤٠ ث٤١  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ا١ِو ٥ي٠ي ٥يد ٔبكه -  16

 ث١وي ك٠يهد وِٛجبٚٔل:  ثغٙخ ، اٌّؾ١ٍٗ ٚ اٌَّزٛهكٖ اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ ٚرٛى٤٠ ث٤١ ٥ٓ ، 53663 ثولُ 21111114 فٝ ،ل١لد
 اٌىٛصو( K001) هلُ ّمٗ االهٟٙ اٌلٚه( K) ِلفً

   ِبٌٙب ،هأً   ٚإٌَزواي ٚاٌلُ ٚاٌؾو٠ك االٝفبء ٦ِلاد ٚرٛه٠لاد رغبهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ عجو اؽّل ا١ٌَل ١٦ٍل فبٌل -  17
:  ثغٙخ ، ٚإٌَزواي ٚاٌلُ ٚاٌؾو٠ك االٝفبء ٦ِلاد ٚرٛه٠لاد رغبهح ٥ٓ ، 53742 ثولُ 21111123 فٝ ،ل١لد 51111.111

 اٌٖؾبثخ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ اٌغوكلخ
 ثولُ 21111121 فٝ ،ل١لد 5111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌز١ْٞجبد أٛا٣  ع٤١ّ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ٕلهان ثالِْٛ -  12

 1 هلُ ّمخ االهٙٝ اٌٞبثك 423 هلُ ٥مبه اٌّْبٌٝ اٌغجً اِزلاك رم١َُ اٌغوكلخ:  ثغٙخ ، اٌز١ْٞجبد أٛا٣  ع٤١ّ ٥ٓ ، 53716
 ،هأً  اٌَفبهٜ ٠ٚقٛد اٌجؾو٠خ اٌٛؽلاد ٚرْغ١ً ٚرٍّه اكاهح  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ثىوٜ اٌواٙٝ ٥جل ا٦ٌُّٕ ٥جل هفب٥ٝ -  11

:  ثغٙخ ، اٌَفبهٜ ٠ٚقٛد اٌجؾو٠خ اٌٛؽلاد ٚرْغ١ً ٚرٍّه اكاهح ٥ٓ ، 53711 ثولُ 21111121 فٝ ،ل١لد 5111.111   ِبٌٙب
 اٌمل٠ُ    اٌمَُ فٍف ا١ٌّٕبء اٌغوكلخ

 ثولُ 21111131 فٝ ،ل١لد 21111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌّٞب٥ُ اكاهٖ  ،  ّووخ   ّووبٖ ٚ ا١ٌَل هىق ا٦ٌال اثٛ ِؾّٛك -  21
 111 هلُ ّمٗ اٌّٞبه ٥ّبهاد 13 ا١ٌَبؽٟ اٌّووي:  ثغٙخ ، اٌّٞب٥ُ اكاهٖ ٥ٓ ، 53212

 11111.111   ِبٌٙب ،هأً  ؽْو٠ٗ ِج١لاد رٛه٠ل ٚ ث٤١  ،  ّووخ   ّووبؤٖ ٚ اٌؾف٠١ ٥جل اٌوؽّٓ ٥جل اٌٌّٟٛ ٥جل فبٌل -  21
 فٍف اٌٛفبء ؽٟ ىٚائل ً 53 هلُ ٥مبه اٌٛفبء:  ثغٙخ ، ؽْو٠ٗ ِج١لاد رٛه٠ل ٚ ث٤١ ٥ٓ ، 53661 ثولُ 21111114 فٝ ،ل١لد

 ِؾً    االهٟٙ اثزَبَ/ ك ١ٕل١ٌٗ
 61111.111   ِبٌٙب ،هأً  ا١ٌَبهاد غ١به ل٤ٞ رٛه٠ل ٚ رغبهٖ  ،  ّووخ   ّووبٖ ٚ ٥ٍٟ اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل اؽّل ى٠ٕت -  22

 وٛوٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌَالَ رم١َُ:  ثغٙخ ، ا١ٌَبهاد غ١به ل٤ٞ رٛه٠ل ٚ رغبهٖ ٥ٓ ، 53724 ثولُ 21111122 فٝ ،ل١لد
 هثٗ ٥جل اٌٌّٟٛ عباك ِؾّل ِؾّٛك/ ٍِه
 ٚ اٌىزو١ٔٚٗ ثٛاثبد ٚ االٍٍى١ٗ ثلْٚ اٌّوالجٗ وب١ِواد ث٤١ ٚ رٛه٠ل  ،  ّووخ   ا١ِٓ ١ِٕب١و٠ف ّو٠ىٗ ٚ فب٠ي ٥ّبك ١ِٕب -  23

 رٛه٠ل ٥ٓ ، 53571 ثولُ 21111113 فٝ ،ل١لد 12111.111   ِبٌٙب ،هأً  كاف١ٍٗ ٕٛر١ٗ اما٥ٗ ٚ ِجىو ؽو٠ك أناه ا٢ّٔٗ
 اٌّٞبه رم١َُ:  ثغٙخ ، كاف١ٍٗ ٕٛر١ٗ اما٥ٗ ٚ ِجىو ؽو٠ك أناه ا٢ّٔٗ ٚ اٌىزو١ٔٚٗ ثٛاثبد ٚ االٍٍى١ٗ ثلْٚ اٌّوالجٗ وب١ِواد ث٤١ ٚ

 1هلُ ّمٗ ٥ٍٛٞ االٚي اٌلٚه     فب٠ي ٥بكي ١ِٕب/ اٌٍّّٛوٗ اٌّٖوٞ االٍٟ٘ اٌجٕه ثغٛاه 113 هلُ ٥مبه
 ثولُ 21111114 فٝ ،ل١لد 11111.111   ِبٌٙب ،هأً   فبهعٝ ر٠ٖٛو  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ١ٍلُ٘ ؽّلٜ ١ٍف١ٓ -  24

 2 هلُ ّمخ اٌواث٤ اٌلٚه 25 هلُ ٥ّبهح اٌٖٛة ِٕٞمخ اٌَمبٌخ:  ثغٙخ ، فبهعٝ ر٠ٖٛو ٥ٓ ، 53671
   ِبٌٙب ،هأً  اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ ٚ اٌغٍل٠ٗ ٚإٌّزغبد إٌْٜ ٚ االؽن٠ٗ رغبهٖ   ،  ّووخ   ّو٠ىٗ ٚ ؽَٓ اٌؾٟ ٥جل ا١ِو -  25

:  ثغٙخ ، اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ ٚ اٌغٍل٠ٗ ٚإٌّزغبد إٌْٜ ٚ االؽن٠ٗ رغبهٖ ٥ٓ ، 53524 ثولُ 21111117 فٝ ،ل١لد 12111.111
 ثٍٍٛىبٞ ّووٗ اٍفً إٌَلثبك ِجٕٟ ا١ٌَبؽٟ اٌّّْٟ

 ثولُ 21111111 فٝ ،ل١لد 5111.111   ِبٌٙب ،هأً  اٌٞوػ ٌج٤١ ثبىاه  ،  ّووخ   ّووبٖ ٚ ِؾّل ٕبٌؼ ٘بٟٔ -  26
 اٌغ٦فوٞ اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘/ ٍِه ِٖو ثٕه فٍف اٌْبمٌٟ اٌؾَٓ اثٛ ّبه٣ اٌل٘به:  ثغٙخ ، اٌٞوػ ٌج٤١ ثبىاه ٥ٓ ، 53531

   ــــــــــــــــــــــ  
   أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً ر٦ل٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْٞت - اٌّؾٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46155:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٙواْ ثلٚٞ ِؾّٛك اٌؾى١ُ ٥جل   - 1
 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً

 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41216:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ٝخ ١ٍل ٕ٘ل٠خ   - 2
 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   6365:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌؾف٠١ ٥جل ِؾّل هعبئٝ   - 3
 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   33132:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اٌّغل اثٛ ِوىٚق ؽَٓ   - 4
 إٌْبٛ ال٥زياي اٌم١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   6365:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌؾف٠١ ٥جل ِؾّل هعبئٟ   - 5
 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11642:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِىٝ ِؾّل فإاك ٥بٝف   - 6
 افو هئ١َٝ اٌغبء

  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52711:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ىؽبهٜ رٛف١ك ؽٍّٝ أِغل   - 7
 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون

 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21213:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٕبٜٚ ٥ٍٝ   - 2
 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111117 ربه٠ـ ٚفٝ ،   47221:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٟ فّٟٙ اٌؾ١ّل ٥جل اّوف   - 1
 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً

 رُ   21111117 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51734:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٖٞفٝ اؽّل ِٖٞفٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ   - 11
 إٌْبٛ ال٥زياي اٌم١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ
 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111117 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31223:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ٥جلاٌغٛاك ِؾّٛك عّالد   - 11

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً
 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51641:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ ؽّبكٖ   - 12

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً
  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51421:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍالِٗ ّف١ك فٚو ١ِٕب   - 13

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون
  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111112 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41432:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٥ٍٟ ِؾّل هف٦ذ اِبٟٔ   - 14

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون
  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   37222:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ ٍبٌُ ٔبكٜ ِؾّل   - 15

 اٌٛفبٖ
 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35165:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ اِجبهن ٕجبػ   - 16

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح
 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   43731:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ث١ْو اٌؾغبط اثٛ ٠ٍٛف اٍالَ   - 17

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً
 رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   13242:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك اٌوؽّٓ ٥جل ِٖٞفٟ ِؾّل   - 12

 اٌزغبهح ٌزون اٌم١ل ِؾٛ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ
  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   31164:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل اٍّبء   - 11

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون
 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36321:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍف اثٛ ا١ٌَل إٌبٕو ٥جل ِؾّل   - 21

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً
 رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15114:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل وج١و ١٦ٍل ٦ٍل   - 21

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٙٗ ٚ اٌزغبهح
 رُ   21111113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِىبه٠ًٛ ّٕٛئ١ً ١ٌُٚ ا١ًِ ألهٚ   - 22

 ٔٙبئ١ب ِٕٙب ا٥زياٌٗ ٚ اٌزغبهح رون  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ
  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ رُ   21111113 ربه٠ـ ٚفٝ ،   25776:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ِؾّل ٍبٌّبْ ٠ؾٝ   - 23
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 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44263 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّلرٛ اٌَالَ ٥جل ِؾّل -  1

  ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو اثٛ ِؾّل ثىو اثٛ ِؾّٛك -  11

  ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111117 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44211 ولُث ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل ٥جل اؽّل صوٚد اؽّل -  11

  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45414 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌفزبػ ٥جل اٌل٠ٓ ٥ٖبَ ٥ّوٚ -  12

  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو اثٛ ِؾّل ثىو اثٛ ِؾّٛك -  13

  ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ ؽَٓ ١ٍٍّبْ ِؾّٛك -  14

  ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51415 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍؾك ٔبّل ؽّبَ ٘بٔٝ -  15

  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ هؤٚف ه٠ّْٛ -  16
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44134 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚهكفبْ ٌٛوبً اًِ -  17
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  46662 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اهلل ٥جل ِٖٞفٝ -  12
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل ا٦ٌبي ٥جل ٘بٌٗ -  11
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22314 لُثو ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبِل ٥جلإٌبعٟ ِؾّل -  21
  ع١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42213 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌوؽ١ُ ٥ٍٝ ؽَٓ ك٥بء -  21
  ع١ٕٗ  1511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك -  22
  ع١ٕٗ  71111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53536 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ؽّلاْ ؽَٕٝ -  23
  ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36274 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ِقبئ١ً فبهٚق ١٥َٝ ِبهن -  24
  ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35214 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦َِٛك ِب٘و ٠ٍٛف -  25
  ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36274 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ِقبئ١ً فبهٚق ١٥َٝ ِبهن -  26
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51556 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اثٛاٌّغل اٌّلصو ٥بهف -  27
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ بياٌّ هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  47217 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ٚؽ١ل ا١ِوٖ -  22
  ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32133 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ لبٍُ ِٕٝ -  21
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21215 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥جلاٌمبكه ِؾّل -  31
  ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌَالَ ِؾّل ِؾّل اؽّل -  31
  ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32412 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ؽ١َٓ ٠ٍٛف ٥جلا٦ٌُّٕ -  32
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ اؽّل ّبمٌٝ -  33
  ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34143 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  34
  ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111113 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ١٦ٍل ِؾّل -  35
  ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51451 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌغٕٝ ِؾّٛك هعت ى٠ٕت -  36
  ع١ٕٗ  51111.111، بٌِٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41622 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٛٗ ِؾّل  ا١ِٓ ِؾّل ِؾّٛك -  37
  ع١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  47141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔبْ ٔقٕٛؿ ١و٠ف ١ِٕب -  32
  ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ ٍف١ٓ ٕبكق ٥بٝف -  31
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111114 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41712 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٕبثو ِلؽذ -  41
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٦٠مٛة عبكاهلل ٕجوٜ عوعٌ -  41
  ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٕٙٝ هِيٜ ٠ٌٛي و١وٌٌ -  42
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  25765 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّل عبك ِؾّٛك -  43
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  34111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ىوٝ ا١ٌَل -  44
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43155 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٝ ٥ٍٝ اٍبِخ -  45
  ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51337 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اهلل ٚ٘ت اٌؾ١ّل ٥جل ؽَٓ -  46
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51634 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥جلاٌؾ١ٍُ ١ٙف اثٛ ِؾّل فبّٝخ -  47
  ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32231 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل عبثو ٕجوٜ -  42
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  27141 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ؽ١َٓ ٠بٍو -  41
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23731 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ -  51
  ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51225 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍٝت اٌؾ١ّل ٥جل ١ٍل ِؾّٛك -  51
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥ٍٝ ع٦ّٗ ِؾّل -  52
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111116 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23741 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ اؽّل -  53
  ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111117 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52332 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٥ج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  54
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111117 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52524 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ؽّلٞ ا٠ّبْ -  55
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111117 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ّّٝ ِؾَٓ ِؾّل ِؾّٛك -  56
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111117 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53455 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ٍٟ كووٟٚٔ رٙبٟٔ -  57
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111117 ، ربه٠ـ ٚفٟ  33121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ اهلل ٥جل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  52
  ع١ٕٗ  2111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52641 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٠ٍٛف ثلهٞ ا٠ّبْ -  51
  ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  33457 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ -  61
  ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21752 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل -  61
  ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  2116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ك٠بة اؽّل ١ٍل ك٠بة ا١ٌَل اؽّل -  62
  ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  63
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  33457 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌّغوثٝ ثىو اثو١ُ٘ ٥ٍٝ -  64
  ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42452 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ا١ِٓ ِؾّل ا١ِوح -  65
  ع١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42261 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ هِٚبْ ٘بُّ ؽَٓ -  66
  ع١ٕٗ  375111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  45622 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ٥جلاهلل ِؾّل -  67
  ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١و ١ٖٔف ٍٕل ِو٠ُ -  62
  ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32151 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل عبثو ١ٍٙو -  61
  ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  36267 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾوًٚ أٛه ١ٍٍّبْ -  71
  ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍٍٕٛٝ اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل ٕبفٝ -  71
  ع١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍٍٕٛٝ اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل ٕبفٝ -  72
  ع١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٌٔٚ ٕٚفٟ ١ٍُٚ -  73
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ ٠ٍٛف ٦ّجبْ ِؾّل -  74
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11244 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبف٠ ؽَٓ ١ٍّو اؽّل -  75
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ربٚٙوًٚ فّٟٙ ؽ١ٍُ ٚف١ك -  76
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43671 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌواٙٝ ٥ّبك -  77
  ع١ٕٗ  121111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  6122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَٓ ِؾّل لوّٟ -  72
  ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41115 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فواط ١ٌٞف ٦ِبٌٝ -  71
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31743 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ لالكٖ ١ٌُٚ ١ِٕو -  21
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  47361 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثىو اثٛ اٌفزبػ ٥جل عّبي ٠بٍو -  21
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31121 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل اٌٙبكٜ ٥جل ٝب٤٠ ِؾّٛك -  22
  ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  47714 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٟ ِقزبه عّبي ١٥َٝ -  23
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11244 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽبف٠ ؽَٓ ١ٍّو اؽّل -  24
  ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 هأً ر٦ل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  37621 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  غبٌٝ اثٛ اٍّب١٥ً ِؾَٓ اثوا١ُ٘ ث١َٛٔٝ -  25
  ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111124 ، ربه٠ـ ٚفٟ  37315 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  26

  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111127 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53111 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٛٗ ع١ًّ ف١ُٙ هٙب -  27

  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111127 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24155 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فّٙٝ ١ٍل اٍبِخ -  22

  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111127 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53714 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ٥ٞب ف١ُٙ اٍبِٗ -  21

  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  32766 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِؾّل ا١ًٌٍ اثٛ اٌفزبػ ٥جل -  11

  ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12172 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ رٛف١ك ّبمٌٝ صو٠ب -  11

  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12172 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ رٛف١ك ّبمٌٝ صو٠ب -  12

  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51731 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍوع١ًٛ ١٦ٍل ِٛه٠ٌ عٛهط -  13

  ع١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35232 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثْبٜ اك٠ت ٔبك٠خ -  14

  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11161 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٟ ِؾّٛك اٌفزبػ ٥جل ١ٍل -  15

  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41311 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ع٦ّخ اٌٙبكٜ ِؾّل ِؾّٛك اؽّل -  16

  ع١ٕٗ  375111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31131 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥بّٛه ِؾّل ؽَٓ ؽَبَ -  17
  ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  35211 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هٍالْ وبًِ وّبي ِؾّل -  12
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51417 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٍٝ ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  11
  ع١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53754 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ثؾ١وٜ ١٦ٍل ّو٠ف ٥بكي -  111
  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  41353 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ٥ضّبْ اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل -  111

  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِغوثٝ ٥جلا٦ٌي٠ي ١ٍ٥بء -  112

  ع١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51711 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٥ٛٗ ٠ٍٛف ٥ٛٗ ١٥َٝ -  113

  ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  31532 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل عبك ١ٍٕت  ِٕٟٙ -  114

  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44147 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِٖٞفٝ ِؾّل ف١ٍفخ ِؾّٛك -  115

  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 هأً ر٦ل٠ً رُ  21111131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51154 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اٌؾف٠١ ٥جل اٌٛاؽل ٥جل ؽّبكٖ -  116
  ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي

   ــــــــــــــــــــــ  
   ا٦ٌٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53534    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٥ٍٝ ِؾّٛك ٚافٝ -  1

 ه١ٌَِ ٥بىه ١٥بك/ٍِه اٌىٛصو َِزْفٝ اِبَ -اٌىٛصو-اٌّٞبه رم١َُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53535    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف ٥جبً ِؾّل ا٠ٕبً -  2

 ٥ٍٝ ىهىٚه ٥ٞب/ٍِه ا١ٌب١ٍّٓ ِىزجخ ثغٛاه- ٠ّٚجٝ ١ِلاْ- ِٖٞفٝ ٥جلا٦ٌي٠ي اٌفو٠ك ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 46612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ِّلاْ ٖٔؾٟ ِب٠ىً -  3
 ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْو٥ٚبد ٔذ ١ٌٛ٘لاٞ ّووٗ/ ٍِه اٌم١ٖو ٝو٠ك 65 اٌى١ٍٛ ث١زِ ٍٟ وٛهٔوى صوٞ فٕلق ،
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ث١َٟٛٔ فبهٚق اثوا١ُ٘ -  4

 ِؾً     اٌزمٛٞ َِغل فٍف اٍّب١٥ً ٥ٍٟ ١٦ٍل/ ٍِه اٌمجٍٟ اٌٛعٗ ارٛث١ٌ ّووٗ عواط ثغٛاه اٌزمٛٞ ؽٟ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِٛٝ اٍىٕله عٛهط -  5

 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووٗ ٍِه FHB6-01 اٌقلِٗ ِٕٞمخ اٌغٛٔخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ ّٙلٜ فبفٛهٜ ٘لها -  6

 ٔفور١زٝ ّووخ/ٍِه ثبهن اوٛا ثبالً ١ٍياه فٕلق TIMS ٚاٌفٕبكق ١ٌٍَبؽخ ر١ٌّ ٌْووخ اٌزبث٤- االؽ١بء-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ِؾً-ا١ٌَبؽ١خ ٌٍّؾالد ٌٍغ١و االٍزغالي ِٕؼ ٚا٥بكح الٍزغالي
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفخ اؽّل ِؾّل اٍالَ -  7

  ٥جلاٌَالَ  اٌي٠ٕٝ فىوٜ ٥بكي  \ثٍّه 1142 هلُ ٥مبه ا٥ٌّٕٖٛبد ث٤١ فٍف اٌَٛق ُ -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽّلاْ ؽَٕٝ -  2

 اؽّل ؽّلاْ ٦ّٔبد/ٍِه اٌضالعخ ثغٛاه- اٌقٍفٝ اٌْبه٣-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53533    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ ؽَٓ ِجبهن ١ٍّو -  1

 اٌٞبٌت/ ٍِه ١٦ٍل ثٛه ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ اٌجؾو ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53537    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥جبً ١٦ُٔ اثبٔٛة -  11

 ١ٍٍّبْ ٥جبً ١٦ُٔ ٍِه اٌف١وٚى وبف١زو٠ب فٍف اٌٛفبء ؽٝ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ِؾّل فإاك فبٌل -  11

  ه١ّلٜ ؽَٓ ِٖٞفٝ/ٍِه اٌقٞبة ٥ّوثٓ ِلهٍخ اِبَ- اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ا٦ٌَٛك اثٛ ٕفبء -  12

 ِؾً     اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل هث٤١/ ٍِه ٠بٍو ثٓ  ٥ّبه َِغل ثغٛاه ٙبؽٟ ّبه٣ اٌجٍل ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 42533    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ي٠ي ّىوٜ ١ٍّو ه٠ّْٛ -  13

  ١ٖٔف صو٠ب ٍِه ع١ذ اٌَٛثو ثغٛاه إٌٖو ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌٞجٟ ِؾّٛك اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل ٦ِزي -  14

 1 هلُ ِؾً اهٟٙ كٚه ِؾّٛك ِؾّل اؽّل/ ٍِه اٌّٛصو رم١َُ 231 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53527    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّبك ٥جلاٌٛ٘بة ٠بٍو -  15
 ِؾً- اؽّل ١ّقْٛ ِإِٓ/ٍِه اٌّٞبه رم١َُ 141هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 11343    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ١ِٕو ٥ٍٟ ِؾّل -  16
  اٌٞبٌت ٍِه اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٚي اٌىج١و اٌؾوف١١ٓ 27 ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اٍقوْٚ ىوٝ ِب٠ىً -  17
  اٌَالَ اِزلاك ١ٞ٥ٗ ٕبكق ع١ًّ ٍِه اٌىٙف ُ ِٓ ِزفو٣ ىٚا٠ب ١ٍّٕو ُ 673 هلُ ٥مبه اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اهلل ٥جل ِبعل ه٠ٙبَ -  12
 ؽٕب فٛىٜ ؽٕب ٍِه ٚؽٍٝ وً ثغٛاه اٌّٞبه رم١َُ اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 32736    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِجبهن ِؾّٛك -  11
 وبًِ ىفبهٞ وبًِ/ ٍِه  اٌمٞوٞ اٌَّغل فٍف ا١ٌّٕبء رم١َُ 471   ة هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ّبوو عوعٌ ّٕٛكح -  21
 ا١ٌَّؼ ٥جل ٥غ١ت ٔغ١ت ٍِه ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 47264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ ّؾبرٗ اكٚه ٥ّبك -  21
 ِىزت/  ْٔبٝٗ ٚ فّٟٙ اٌو٠ِ اثٛ ١ِقبئ١ً/ ٍِه االهٟٙ اٌلكٚه 361 هلُ ٥مبه 2 هلُ ّمٗ اٌّلاهً اِزلاك رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو

 ؽل٠ضٗ ك٠ىٛهاد ٚ ر١ْٞجبد
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔمٛال صبثذ فٛىٜ ِٙب -  22

 ٌالٍزضّبهاد ا٦ٌوث١خ اٌْووخ/ٍِه 22-21هلُ ِؾً- ٕزوٍ ١ٍزٝ ِٛي-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53243    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ ا٦ٌُّٕ ٥جل ِغلٜ ِؾّل -  23

 ١٥بك هِيٜ ٍٕبء ٍِه اٌّٞبه رم١َُ 34 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 21742    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ِؾّل وبًِ هافذ -  24

  ؽ١ّل ٕبفٟ ٍِٟٛ ٍِه- ا١ًٌٕ فٕلق ثغٛاه- اٌضبٌش اٌلٚه-اٌّؾوٍٚٗ ٥ّبهٖ-ٍفغب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 47264    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ ّؾبرٗ اكٚه ٥ّبك -  25

  فّٟٙ اٌو٠ِ اثٛ ١ِقبئ١ً/ ٍِه االهٟٙ اٌلكٚه 361 هلُ ٥مبه 2 هلُ ّمٗ اٌّلاهً اِزلاك رمزم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٛاك ِٖٞفٝ عٛكٖ ١ٍل -  26

 ِؾً- ٦ِٛٗ اثوا١ُ٘ ّؾبرٗ ِٙب/ٍِه ٥واث١ب- اٌضالص١ٕٝ ّبه٣ 155هلُ ٥مبه-٥واث١خ رم١َُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 45161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕالػ ِؾّٛك اٌؾغبط اثٛ هٙب -  27

 اٌٞبٌت/ٍِه ثبرب ثغٛاه 143 هلُ ل٦ٞٗ- اٌز١ٍفي٠ْٛ اِبَ رم١َُ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 34672    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ؽّيٖ ١ٞ٥ٗ ٔبك٠ٗ -  22

 عبكاهلل ٥جلاالِبَ ٕالػ ِوٖٚ/ٍِه اٌّىضف عٕٛة 22هلُ ٥مبه-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 51136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، كفو ربعو ، ث١ٕب١ِٓ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ٚف١ك -  21

 2 هلُ ِٚؾً اٌّؾالد ِٕٞمخ 1 هلُ ِؾً ؽ١ِْ ًٍٙ 17 اٌى١ٍٛ ث١زِ وٛهاي فٕلق ٍفبعب اٌغوكلخ ٝو٠ك اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
  ث١زِ وٛهاي ِٕزغ٤ ٍِه اٌْبٝٝ ٥ٍٝ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 31114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٌ هٚفبئ١ً ٕفٛد هٚفبئ١ً -  31

 ٥وة اثٛ ّو٠ف ٍِه االهٙٝ اٌلٚه B5-B4 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ اٚي ّوٝخ لَُ اِبَ ا١ٌّٕبء اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٕبثو ٥ٍٟ ِؾّل -  31

 ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ اِبي اٌّوؽِٛٗ ٚهصٗ/ ٍِه اٌجو٠ل ثغٛاه اٌّل٠ٕٗ ً ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٕبثو ٥ٍٟ ِؾّل -  32

 ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ اِبي اٌّوؽِٛٗ ٚهصٗ/ ٍِه اٌجو٠ل ثغٛاه اٌّل٠ٕٗ ً ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53547    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج١ْو اؽّل ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  33

 ٍِٛٝ ٥ٍٝ ؽَٓ ١ٍل/ٍِه ه٠ؾبٔٗ افواػ لب٥ٗ ثغٛاه- اٌؾغبى ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 11642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىٝ ِؾّل فإاك ٥بٝف -  34

 االفوٞ اٌوئ١َ١ٗ اٌّؾالد ٚ االفوٞ اٌفو٣ٚ ع٤١ّ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53553    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّلٖ فبهً ثىوٜ ٍب١ِٗ -  35

 ٥جلا٦ٌي٠ي عوعبٜٚ ٔبٕو/ٍِه ؽىب٠ٗ كٜ وبفز١و٠ب ثغٛاه- اٌف١وٚى ُ-اٌف١وٚى-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53555    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  36

 ٥ٍٟ ١٦ٍل ِؾّل اؽّل/ ٍِه ٥ْو اثٛ ِبهوذ ٍٛثو اِبَ اٌٙبكٞ ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 31114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٌ هٚفبئ١ً ٕفٛد هٚفبئ١ً -  37

 ثْٕبٛ ٥وة اثٛ ّو٠ف ٍِه االهٙٝ اٌلٚه B5-B4 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ اٚي ّوٝخ لَُ اِبَ ا١ٌّٕبء اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٚثٞبه٠بد وبٚرِ ٚرٛه٠ل ث٤١
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 41432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل هف٦ذ اِبٟٔ -  32

 ِؾّٛك اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل/ ٍِه اٌغل٠لٖ ا٠ٛ٦ٌٕٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغّبي ا١ٌَل ِؾّل ِٙبة ِؾّل -  31

 اٌىو٠ُ ٥جل ا١ٌٍٞف ٥جل ٌٞفٟ/ ٍِه اٌجبّب ّبه٣ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53552    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ٘بُّ هعت ؽَٓ -  41

 ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلا٦ٌبٝٝ/ٍِه اٌّْوث١ٗ وبفز١و٠ب فٍف- ا١ٌْوارْٛ ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53545    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٍٍّبْ ٥ٍٟ ِؾّل -  41
 ؽّٛك ٥ٍٟ ١ٍٍّبْ/ ٍِه ا١ٌّْٕٗ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٓ ٥جلاٌمبكه ؽَٓ -  42
 ِؾً- ٥ٍٝ ؽَٓ ٥جلاٌمبكه اٍّب١٥ً/ٍِه ا١ٌٖل ٔبكٜ ّبه٣ 3هلُ ٥مبه- ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٘ل٠ٗ -  43
 اؽّل ثٞبِٟ ١٥ل/ ٍِه لؤٟ ّبه٣ ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِو ٚهكأٝ ١٥ل ٥ٍٝ -  44
 ؽ١َٓ ِؾّل فبٌل اٍالَ-ٍِه إٌّٟٙ اٌزى٠ٛٓ ثغٛاه 441هلُ ٥ّبهٖ-االًِ ؽٟ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلٖ ٠ٕٟ ِؾبهة ١ِٕب -  45
 ٥جلاٌؾ١ّل ٔبعؼ/ثٍّه اٌّٖوٞ َِزْفٟ اِبَ-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، موٝ ؽٍّٝ ا٠ّٓ ألهٚ -  46
  موٝ ؽٍّٝ ا٠ّٓ/ٍِه ىٚا٠ب ١ٍّو اِبَ- اٌَالَ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   واٌـزأ١ّ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 46611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه اؽّل ١ٍل ١ٍٍٙٗ -  47
 االهٙٝ اٌلٚه اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ف١ًٍ ٍِه عً ٍٝ فٕلق اِبَ ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك 1 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 46611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه اؽّل ١ٍل ١ٍٍٙٗ -  42
 ؽو٠ّٝ وٛاف١و ثْٕبٛ ف١ًٍ ؽ١َٓ ف١ًٍ ٍِه وبف١خ وٍٛزب ا٥ٍٝ ا١ٌَبؽٝ اٌّووي اً 4 اه٠ٕب ٥مبه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53576    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٥جلاٌمبكه ٥جلاٌمبكه ِؾّل -  41
  عوعٌ ه١ّل٥جلا١ٌَّؼ/ ثٍّه  وٕزبوٝ فٍف اثٛا٦ٌجبً اِزلاك  اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ِؾّل -  51
 ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ٍِه إٌّب٘وٜ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌى١َٕخ ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 46611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه اؽّل ١ٍل ١ٍٍٙٗ -  51
 ثْٕبٛ االهٙٝ اٌلٚه اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ ف١ًٍ ٍِه ع١ً ٍٝ فٕلق اِبَ ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك 1 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ١ٕل١ٌخ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53574    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَٞب ١ٍٍُ ِمبه اثواَ -  52
 َ-َ-ُ ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ/ٍِه اٌغٛٔٗ اٌجٍل 6 اٌٛؽلح- اٌغٛٔخ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 44263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلرٛ اٌَالَ ٥جل ِؾّل -  53
 12 هلُ ّمخ اٌضبٌش اٌلٚه ٕبكق ٠ٍٛف ِغلٜ ٍِه االٍٞٛهح ِمٙٝ ا٥ٍٝ ا١ٌْوارْٛ ُ ا١ٌَبؽٝ اٌّووي اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 اٌغنائ١خ اٌّىّالد اٌزغ١ًّ َِزؾٚواد ٚرٛى٤٠ رغبهح ثْٕبٛ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّٛك ِؾّل -  54
 ِؾّل ؽ١َٓ ِقزبه اثوا١ُ٘/ثٍّه ٥جلا٦ٌي٠ي ِٖٞفٟ اٌفو٠ك ّبه٣ 4هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِىٝ اؽّل ِؾّل -  55
 ِؾّل ِىٝ اؽّل/ ٍِه إٌَزواي فٍف- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53572    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ١ّوٜ/ك ١ٕل١ٌٗ -  56
 اٌٞبثك- ١ِٕو ِولٌ صبًٚ ل١ّٛ/ ثٍّه ه٠ٚبي َِزْفٝ فٍف اٌم١ٍٖٕبد ّبه٣ اٌّٞبه ّبه٣ A/24 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ِؾً   األهٙٝ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53575    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن أٛه ٔج١ً و١وٌٌ -  57

 11هلُ ِؾً اٌفٕلق/ثٍّه عً ٍٟ فٕلق ا١ٌْوارْٛ ُ اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 44263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلرٛ اٌَالَ ٥جل ِؾّل -  52

 12 هلُ ّمخ اٌضبٌش اٌلٚه ٕبكق ٠ٍٛف ِغلٜ ٍِه االٍٞٛهح ِمٙٝ ا٥ٍٝ ا١ٌْوارْٛ ُ ا١ٌَبؽٝ اٌّووي اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 52316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل هث٤١ ٕالػ -  51

  ٥جلاٌٙبكٜ ٥جلاٌوؤف ِؾَٓ/ثٍّه اٌْبمٌٝ ا١ٌْـ َِغل ثغٛاه اٌّالؽٗ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 36227    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّمٖٛكاٌ ٥جل ِؾّل ا١ٌَل -  61

 اٌٞبٌت/ٍِه ا٦ٌّلح وبفز١و٠ب ثغٛاه 3هلُ ِؾً- اٌٛفبء رم١َُ 31هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 51724    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌقبٌك ٍالِٗ اؽّل ِّلٚػ -  61

 ِؾً-ٖٔواهلل ِؾّل ١ٍٍُ ١ٍٍُ ِٚؾّل ٖٔواهلل ِؾّل ١ٍٍُ اؽّل/ٍِه اٌٖفب َِغل ثغٛاه- اٌٛفبء ؽٝ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53572    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥غ١ت اهلل فزؼ عْٛ -  62

 ٥جبكٜ اٌوؽ١ُ ٥جل اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌَالَ ّبه٣ ٔٙب٠خ61 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53566    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلإٌبٕو ؽّلاْ ٚائً -  63

 ١٦ٍل ِؾّل اهلل ٥ٛٗ/ٍِه  لجبء َِغل اِبَ-اٌَالَ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53563    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلٖ ٥ج١ل اٍبِٗ/ك ١ٕل١ٌٗ -  64

 ٥ف١فٟ ِؾّل اٌْؾبد ِؾّل اؽّل/ثٍّه ِىبكٞ ف١ٍظ-ث١زِ فبٔزبى٠ب ثبٞ ِىبكٞ و١ٍٛثزوا ِٕٚزغ٤ فٕلق-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 35126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٕٛٝ ّولبٜٚ ِٖٞفٝ ؽَبَ -  65

 هوبثٝ اهلل ٥ٛٗ ِؾّل/ٍِه ا٠ٛ٦ٌٕخ ّبه٣- ا٠ٛ٦ٌٕخ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53567    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِإِٓ -  66

 4هلُ ِؾً- ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل/ٍِه االٍزبك ٥ّبهاد ة/12هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53571    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ٠ٍٛف -  67
 3 هلُ ِؾً ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ٍِه أ ِجٕٝ االٍزبك ٥ّبهاد ة/12 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53571    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فّٟٙ اؽّل ؽ١ّلٖ -  62
 2هلُ ِؾً-اٌفٕلق/ثٍّه اال١ٌي٠ٗ فٕلق-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53573    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل ثوا١ُ٘ا اٌىو٠ُ ٥جل فل٠غٗ -  61
 رٛف١ك ّبمٌٟ ١ٌٍٟ/ ٍِه 2 ٚائً اثٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه ا٦ٌْو٠ٓ ُ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد فٍف اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53561    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبفٛهٜ ّبوو هافذ و١وٌٌ -  71
 ١٘جٗ اؽّل ٕالػ اؽّل/ٍِه اٌج١ِٛٝ ِبهوذ ثغٛاه- اٌىٙف ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 51724    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقبٌك ٥جل ٍالِٗ اؽّل ِّلٚػ -  71
 ٖٔواهلل ِؾّل ١ٍٍُ ِٚؾّل ٖٔواهلل ِؾّل ١ٍٍُ اؽّل/ٍِه اٌٖفب َِغل ثغٛاه اٌٛفبء ؽٝ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53565    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ وبًِ ثوٍَٛ ِب٠ىً -  72
 اٌفٕلق/ٍِه ثبٜ وو٠َزبي ١ٍٍىذ ها٠ي ٕٓ فٕلق-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53554    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍف اثٛ كا١ٔبي ٚع١ٗ ا١ٍ٠ب -  73
 ِؾً----ثمٞو ِالوٗ اٍبِٗ-ٍِه-65هلُ ٥مبه-*11ّبه٣- ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ا١ِٓ اٌّغ١ل ٥جل ١ٌٚل -  74
     اثوا١ُ٘ اٌَّبْ ِؾّل ٥ّو/ ٍِه إٌٖو وبف١زو٠ب اِبَ اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٞ اٌْٙو ّبه٣ اٌٛفبء 331 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

 ِؾً
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل اثٛاٌفًٚ ِؾّل -  75

 ٥ٍٝ ِؾّل ا٠بد/ٍِه اٌمل٠ُ اٌج١غٛ ِٛلف فٍف- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 41217    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌّْبٜٚ ؽبِل ؽّلٜ ا١ِو -  76

  اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّٛك ٥جلاٌفزبػ/ثٍّه اٌفوا٥ٕٗ وبف١ٗ ثغٛاه 1 هلُ ٥مبه اٌٛفبء ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 35126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٕٛٝ ّولبٜٚ ِٖٞفٝ ؽَبَ -  77

 هوبثٝ اهلل ٥ٛٗ ِؾّل/ٍِه ا٠ٛ٦ٌٕٗ ّبه٣- ا٠ٛ٦ٌٕخ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 52711    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّل اٌٛاٌٝ ٥جل ؽَبَ -  72

 16B هلُ ِؾً ثبٌغوكلخ ا١ٌَبؽ١خ ٌٍّْو٥ٚبد اٌغفزْٛ ّووخ ٍِه اٌغفزْٛ لو٠خ ا١ٌَبؽٝ اٌّّْٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53541    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِٛٝ اٍىٕله عٛهط -  71

 كهاٞ/ ْٔبٝٗ ٚ ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووٗ/ ٍِه اٌجٍل فٟ اٌٛال٦ٗ( Fba 11 -02A) ِٕٞمٗ اٌغٛٔٗ/ ث٦ٕٛاْ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو

 (عبف غ١ًَ) و١ٍٓ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53531    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِٟٛ اٍىٕله عٛهط -  21

 ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووٗ/ ٍِه اٌجٍل فٟ اٌٛال٦ٗ( Fball -02A) ِٕٞمٗ اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِبىْ -  21

 اٌٞبثك ٍالِٗ اؽّل ِؾّل ١ٍّو/ ٍِه فوٍبٞ ّٛة وٛفٟ ثغٛاه ا١ٌَبؽٟ اٌّووي 262 هلُ ٥مبه اٌىٛصو ؽٟ ،:   اٌـزأ١ّو
 5 هلُ ِؾً  االهٟٙ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 41312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ  اهلل ٥جل ِؾّل ِٖجبػ -  22
 اثوا١ُ٘ ٝٗ اثوا١ُ٘ اؽّل/ٍِه اٌْٛهثغٝ فٍف- َاٌَال ُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53514    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٠ٛ٥ٚٗ ؽ١َٓ ٥بٝف -  23
 اٌٍّٞت ٥جل ِؾّل هّبك ٚهصٗ/ ٍِه ا٠ٌٌَٛ لٕبٖ ِجٕٟ ثغٛاه اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53517    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ف١فٝ هىق ِؾّل هىق اثوا١ُ٘ -  24
  لل٠ٌ ؽى١ُ فبهٚق ٘بٔٝ/ ثٍّه ّٛة عوأل ثغٛاه-ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ-١ّوٜ ّبه٣ 311 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٘ل٠ٗ -  25
  ِؾّل اؽّل ثَٞبِٝ ٥ج١ل/ٍِه لؤٝ ّبه٣- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53512    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن ؽّيح ا١ٌٍٞف ٥جل َٔو٠ٓ -  26
 2 هلُ ثوٍِّٛؾً فٛىٜ ا٠ّٓ/ثٍّه اٌّؾىّٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 33516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ؽ١َٓ ا٤١ٌَّ ٥جل ِب٘و اٍالَ -  27
 ٝو٠ك 17 اٌى١ٍٛ ا١ٌَبؽٝ ٌالٍزضّبه وٛٔىٛهك ّووخ ٥ٓ ثب١ٌٕبثٗ ه٠يٚهد إٌٛث١بْ ٥ٍُ ِوٍٝ ١ٍ٘زْٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

  ٥ٍُ ِوٍٝ اٌم١ٖو
 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 33516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ؽ١َٓ ا٤١ٌَّ ٥جل ِب٘و اٍالَ -  22
  الغٝ ؽٚبٔخ كاه ثْٕبٛ ٥ضّبْ ٥ّو ِؾّل ِؾّل ٍِه 11 ُ 112 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍٍُ ١ٍّو ِؾّل -  21
 ١ٍٍّبْ اٌؾّل اثٛ ٥ٍٝ/ثٍّه االًِ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53526    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبوو فإاك ١ٍّو ١ِقبئ١ً -  11
  فٍزٌ ١ٍّو موو٠ب/ثٍّه اثبٔٛة اٌمل٠ٌ و١َٕٗ ثغٛاه ١ّوٜ ُ ا٦ٌجبً اثٛ اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ١ٍل اؽّل ِؾّل -  11
  ٌٛلب ِؾوًٚ فزؾٟ/ثٍّه االٍىبْ ثٕه ّبه٣ 263هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غٛه ِؾّل اؽّل ا١ٌَل ٥الء -  12
  عجوائ١ً اال١ِو ِٚبعل ٌٞوً عجوائ١ً ع١ًّ/ ثٍّه وٍضَٛ اَ ِمٙٝ ثغٛاه -األًِ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53513    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبِٗ ٥جلاٌوؤف هِٚبْ اٍبِٗ -  13
 3هلُ ّمخ- اٌضبٔٝ اٌلٚه- ثى١و اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل/ٍِه ا١ٌَبؽٝ إٌَزواي ّبه٣ 14هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٍِٛأٟ ٥لٌٟ عْٛ -  14
 ٥بىه ١ّٙو اٌمٜ/ ٍِه ِبهوذ ِزوٚ فٍف اٌىٛصو ؽٟ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ اثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍّٗ -  15
 ِؾً     ؽَٓ اؽّل ؽّبكٖ/ ثٍّه اٌزغبه٠ٗ اٌغوفٗ اِبَ -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهع١ًٛ رٛف١ك ٥بكي ا٠ّبْ -  16
 ِؾً- ١ٍل ؽَٓ اثوا١ُ٘/ثٍّه اٍؾبق ٚهّٗ ثغٛاه-اٌجبٝٓ ؽفو اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53527    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌّٖف هعبء -  17
 ِؾّٛك ٥ٍٝ ِؾّل فواط/ثٍّه اٌّلٔٝ اٌلفب٣ فٍف اٌجبٝٓ ؽفو-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53515    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبثو ِىبٜٚ ٥الء -  12
  ١٦ٍل اهلل ١ٞ٥ذ فزؾٝ ا١ٌٞجت/ثٍّه ا١ٌَبهاد ٌىّب١ٌبد ا٦ٌوة فٍف ىٚا٠ب ١ٍّو ُ اٌىٙف -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 33516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ  ؽ١َٓ ا٤١ٌَّ ٥جل ِب٘و اٍالَ -  11
 17 اٌى١ٍٛ ا١ٌَبؽٝ وٛٔىٛهكٌالٍزضّبه ّووخ ٥ٓ ثب١ٌٕبثٗ ه٠يٚهد إٌٛث١بْ ٥ٍُ وٍِٝ ١ٍ٘زْٛ ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

  ٥ٍُ ِوٍٝ اٌم١ٖو ٝو٠ك
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 42111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب١ٍ١ًٍٛ ؽج١ت فىوٜ فبرٓ -  111

 اهلل هىق ٔغ١ت اهلل هىق/ثٍّه 1 هلُ ِؾً ؽّيح َِغل اِبَ اٌىٙف ُ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌزٛاة ٥جل ِؾّل ا١ٌَل ر١َُٕ -  111

  ٥ٍٝ ِؾّل اٌّبٌه ٥جل ٚهصخ/ثٍّه اٌزٍفي٠ْٛ ثٛاثخ اِبَ اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53521    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌزٛاة ٥جل ِؾّل ا١ٌَل ر١َُٕ -  112

  ٥ٍٝ ِؾّل اٌّبٌه ٥جل ٚهصخ/ثٍّه اٌزٍفي٠ْٛ ثٛاثخ اِبَ اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  113

  ؽَٓ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً اؽّل/ثٍّه اٌٖفب ُ ثغٛاه اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111112 ربه٠ـ ٚفٟ 53551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٘ل٠ٗ -  114

 ١ٍبهاد ربع١و ِىزت/ ثْٕبٛ ِؾّل اؽّل ثَٞبِٝ ٥ج١ل/ٍِه لؤٝ ّبه٣- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 36212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك -  115

  االؽّو اٌجؾو ّووٗ/ثٍّه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ اٌّغٞبٖ اٌٖبٌٗ ثغٛاه اٌؾغبى ُ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽالٚح ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل هِٚبْ -  116

 ه٠بٗ عوعٌ اال١ِو/ ثٍّه_ ٥واث١ب اٍزواؽٗ فٍف_ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اْا٦ٌٕٛ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِزٌٛٝ ف١ًٍ ٠ب١ٍّٓ -  117

  ؽبِل ١٦ٍل ثالي ى٘واء/ثٍّه  اٌؾ١َٓ َِغل اِبَ_ ا٦ٌَىو٠ٗ األّغبي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 32252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل ٥جلٖ ِٖٞفٟ -  112

 ١ٞ٥زٛ ِؾّل هّلٞ/ ٍِه اٌف١ِٟٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه االٍزبك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53617    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ِٖٞفٟ -  111

 ١ٌٍَبؽٗ وٛهٔوى صوٞ ّووٗ ثٍّه ثبالً ا١ٌب١ٍّٓ فٕلق- اٌموٞ ٝو٠ك-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 12172    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ رٛف١ك ّبمٌٝ صو٠ب -  111

 ِٖٞفٝ ثىوٞ ِؾّل/ ٍِه  ِالثٌ ث٤١ ثْٕبٛ اٌّؾوٍٚٗ وبف١زو٠ب اِبَ ٍجبق ا١ٌْـ ُ اٌل٘به/االفو  اٌّؾً اٌغبء رُ  ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 41261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اٌواٟٙ ٥جل ٔغالء -  111

 ِؾّل ٥ٞبهلل ِؾّل/ ٍِه اٌّؾىّٗ ٍٛه فٍف ا١ٌٍَّّٓ اٌْجبْ ُ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٠ً ٥جلاٌمبكه ِؾّل اّوف ٠بها -  112

 ١ٍف١ٓ ٥جلٖ صوٚد/ثٍّه ٚٔجٟ ١ِلاْ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 32252    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلح ِٖٞفٝ -  113

 ٥ٞبهٖ/  ْٔبٝٗ ٚ  ١ٞ٥زٛ ِؾّل هّلٞ/ ٍِه اٌف١ِٟٛ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه االٍزبك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌ ٘وِى١ٌ ١ٍّو ١ِٕب -  114

 4 هلُ ّمٗ   ع١ًّ ِّلٚػ ا٠ٙبة/ ٍِه اٌٖبكهاد ر١ّٕٗ ثٕه فٛق اٌّٞبه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ١٦ٍل ٘بٟٔ -  115

 اهلل ٦ٍل اٌؾّل اثٛ ىوٟ/ ٍِه االثزلائ١ٗ ٍفبعب ِلهٍٗ ثغٛاه اٌٖؾ١ٗ اٌٛؽلٖ ّبه٣ اٌجٍل ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ّج١ت ٕالػ ِؾّل -  116

 ِؾّل ٥ٍٟ ِٖٞفٟ ٕالػ/ثٍّه االعزّب١٥ٗ اٌزأ١ِٕبد ّبه22٣ هلُ ٥مبه_ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ؽى١ُ ٕجؾٝ ِىبه٠ًٛ -  117

  ا٦ٍل ٦َِل اّوف/ ثٍّه  اٌىٙف ُ اٚي إٌٖو ُ_اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛكٖ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٔبكهٖ -  112

  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ٥ٍٝ/ثٍّه اٌَالَ ّبه٣_ اٌَالَ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ٦ّٔبْ فزؾٝ ٠ٖٚب -  111
 ٦ّٔبْ فزؾٝ أْٞٛ/ٍِه ا١ٌَوا١ِه لٖو اِبَ- اٌضالص١ٕٝ ّبه٣ 52 هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 12111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽّٓ ٥جل رٛف١ك فٛىٞ ِؾّل -  121
 ِغلِلح ٚاٍّبن ٌٚؾَٛ غنائ١خ ِٛاك رٛه٠لاد ثْٕبٛ رٛف١ك فٛىٜ ِؾّل/ ثٍّه ٕف١خ ا١ٌَلح ُ ؽّبكح وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  الغ١و اٌفب فَّْٛ 51111 ِبي ٚهاً
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 12141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل ا٦ٌبي ٥جل ٘بٌٗ -  121

 ١ٍٍُ اثوا١ُ٘ للهٜ ثٍّه اٌق١و ِفبر١ؼ ثغٛاه ِٖٞفٝ ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌفو٠ك ُ اٌل٘به   ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 12141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل ا٦ٌبي ٥جل ٘بٌٗ -  122

  ٚفوكٚاد ِىزجخ ثْٕبٛ ا١ٌٍٞف ٥جل ١٦ٍل/ ثٍّه اٌزمٜٛ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثىوٞ ِؾّل فبّٝٗ -  123

 اؽّل ٥ٍٟ اؽّل ِٖٞفٟ/ ٍِه 72 ّبه٣ 61 هلُ ٥مبه 72 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ثوان اؽّل ١ٍلٖ -  124

 1 هلُ ِؾً ١٦ٍل ؽَٓ اؽّل/ ٍِه اٌّوٖٚ ٚ اٌٖفب ِقجي اِبَ اٌَمبٌٗ ١ِلاْ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔو ِؾّل ٥جلاٌقبٌك هعت -  125

  ِؾّل ٥جلاٌقبٌك ِٕٖٛه/ثٍّه ثٕبد اٌٖٕب٤٠ ِلهٍٗ اِبَ-اٌَالَ رم١َُ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53623    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، للً ٥جلاٌٍّه اكٚاهك ِوفذ -  126

  ٥جلا٦ٌُّٕ ؽ١َٓ ٥ٍٝ ِؾّل ١٥ل/ثٍّه  اٌَالَ ُ 422 ٣_اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هف٦ذ ّبكٞ/ك ١ٕل١ٌٗ -  127

 اٍٞفبًٔٛ ١ِٕو هف٦ذ/ثٍّه االٍزبك اِزلاك اٌن٘ج١ٗ ُ 12ٚ11هلُ ٥مبه-م٘ج١ٗ رم١َُ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ اًِ -  122

  ِؾً     ِوٍٝ اثٛا٦ٌجبً ٠َوٜ/ ثٍّه -اٌقٞبة ثٓ ٥ّو ِلهٍٗ ثغٛاه-ا٦ٌَىو٠ٗ األّغبي ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٞ٥ٗ اؽّل ؽٕبْ -  121

 اؽّل عبثو ١ٍل ٥جلا١ٌٍٞف/ثٍّه   اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣_اٌغّٙٛه٠ٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكح فإاك اٌْب٠ت ٘جٗ -  131

 ليِٗ فىوٜ مووٜ/  ثٍّه  اثٛا٦ٌجبً رم١َُ ١ّوٜ ّبه٣_ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 12141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل يا٦ٌب ٥جل ٘بٌٗ -  131

  ا١ٌٍٞف ٥جل ١٦ٍل/ثٍّه اٌزمٜٛ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ لج١ٖٝ ِقزبه ٍٍٜٛ -  132

 اؽّل ٕبٌؼ ِؾّٛك ٕبٌؼ/ثٍّه ع٦١ّخ اثٛ َِبوٓ فٍف ه٠ؾبٔٗ لب٥ٗ فٍف اٌؾغبى رم١َُ_اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53627    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٥جلاٌَزبه لبٍُ ِؾّل -  133

 ؽ١ّل ؽبِل ِؾّل ١ٍل/ثٍّه 11 ّبه٣ ِٓ ِزفو27٣ ّبه23٣ هلُ ٥مبه-٥ٍُ ِوٍٟ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ىوٝ ع١ل عوعٌ -  134

 1 هلُ ِؾً   اٌٖبٜٚ اؽّل ٥جلا١٢٦ٌُ ِؾّل ْ٘بَ/ ثٍّه 62 ّبه٣ 62 هلُ ٥مبه_ 62 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو اؽّل ٥ّو فوط اؽّل -  135

  اٌفٕلق/ثٍّه  ِبه٠ب ٍبٔذ فٕلق كافً اٌموٞ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 42117    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ْ١ًِ ١ِٕب/ك ١ٕل١ٌٗ -  136

 ١ٕل١ٌخ/ ثْٕبٛ عٛهعٝ اهلل ٦ٍل ٥ّبك/ٍِه اٌوؽّٗ َِغل ثغٛاه- اٌٛفبء 144هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقياِٝ ٥جلاٌٛ٘بة عبثو ِؾّل -  137

 ِؾّل ِؾّل ّّٕلٜ اؽّل/ٍِه ا٦ٌب١ٌّخ اٌْووخ ثغٛاه- اٌىٙف ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53643    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌواٟٙ ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ -  132

 ِؾّل ٥جلا٦ٌي٠ي ٕالػ/ثٍّه ا١ٌَبؽٗ ّوٝٗ فٍف اٌىج١و اٌغب٤ِ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53633    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك عّبي -  131

  ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛكِؾّل ٥ٖبَ/ثٍّه  االثزلائ١ٗ االؽّو اٌجؾو ِلهٍٗ اِبَ ٚاٌز١ٍ٦ُ اٌزوث١ٗ ُ_ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٟ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ اٍّبء -  141

 ----لبٍُ ِؾّل ٕالػ- ثٍّه ٍب٥ٗ 24 ٦ُِٞ ثغٛاه ا٦ٌمبك ٥جبً ّبه٣- اٌم١ٖو- اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53636    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبفٛهٜ فب٠ي ِؾت ث١ْٜٛ -  141

 ثىب١ٌٌ و١ٌٍ ٍٛفٛ و١وًٚ/ٍِه ٌٍٛالكٖ اٌؾ١بح ِووي ا٥ٍٝ- ثٞبٝب اٚالك فٍف-إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٍّمبٚالد ٥ٍٟ ؽَٓ اؽّل ٦ٍلٞ -  142

 اثوا١ُ٘ اؽّل ٥ٍٟ ِؾّٛك/ثٍّه اٌّٖوٞ فٍف اٌَالَ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 36274    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً فبهٚق ١٥َٝ ِبهن -  143

 ٥ُْ َٔو٠ٓ/ٍِه اٌى١َٕخ ثغٛاه- اثٛا٦ٌجبً- 321هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ فٝ اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو
 ِقجٛىاد ٦ِوٗ ثْٕبٛ ٍِىٝ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 36274    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً فبهٚق ١٥َٝ ِبهن -  144

 وٜثى ِؾّل ١ٍل ٥ٖبَ/ٍِه ١ٌُٚ ٚفبء ١ٕل١ٌخ فٍف-اٌَالَ ُ افو-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثق١ذ ِؾّل ثق١ذ -  145
 25 هلُ ِؾً-٥ي٠ي ِغلٞ ِب٠ىً/ثٍّه إٌَلثبد اِبَ 212 هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53637    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اٌفزبػ ٥جل اكه٠ٌ ِٕبي -  146
 ٥ٛاك ثٞوً ِبعل/ ٍِه اٌغل٠ل اٌىٛصو اٌّٖٞفٟ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌىٛصو ؽٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 41215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلاْ ا١ٌيي ١ٍف ع١ٙبْ -  147

 ؽّلٜ ِؾّل/ٍِه ٚاٜ ث١َذ  ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه- اٌغل٠ل اٌىٛصو رم١َُ 24هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٝ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ا١ٌَل ٥جلاهلل
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 42117    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ْ١ًِ ١ِٕب/ك ١ٕل١ٌٗ -  142

 عٛهعٝ ٦ٍلاهلل ٥ّبك/ٍِه اٌوؽّٗ َِغل ثغٛاه- اٌٛفبء 441هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽّلاْ ؽَٕٝ -  141

 ا١٦ٌٓ ثٕفٌ و١الٟٔ ٥ٛٗ ّؾبرٗ ١ٍل/ثٍّه اٌضالعٗ ثغٛاه اٌقٍفٟ اٌْبه٣-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53634    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١ٜ اثٛ ١٥َٛٞ ِٖٞفٟ اٌوؽّٓ ٥جل -  151

 اٌغبٌٟ ٥جل ٠ٌ ؽ١َٓ ١٥ل-ٍِه ٌٍل٘بٔبد ٥َو اثٛ ثغٛاه إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 35632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل ٥بّٛه ِٖٞفٟ -  151

 ٥بهف ِؾّل اٌٞٛاة ٦ٍلاهلل/ثٍّه اٌٖؾ١ٗ ٌالكٚاد اٌفغو اِبَ اٌىٙف ّبه٣ 114هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ٠ًر٦ل رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 41215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلاْ ا١ٌيي ١ٍف ع١ٙبْ -  152

 ٥جلاهلل ؽّلٜ ِؾّل/ٍِه ٚاٜ ث١َذ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه-اٌغل٠ل اٌىٛصو رم١َُ 24هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٝ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ِبهوذ ٍٛثو ثْٕبٛ ا١ٌَل
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53632    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جبً اؽّل ِؾّل -  153

 1هلُ ّمٗ-٥ٍٛٞ االٚي اٌلٚه- اٌجبة اهلل فزؼ ٥بكي اِغل-ٍِه ره ثٟ ٦ِوٗ فٍف إٌٖو 1ُ-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهٍبًٔٛ ىوٝ هف٦ذ ١ْ١ًِ -  154

 ٍٍٞبْ عبك ٥ج١ل ٥ضّبْ/ٍِه ثٞبٝب اٚالك ُ-إٌٖو ٝو٠ك-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّبهٖ ا١ٌي٠ل اثٛ ِؾّل فزؾٝ ِٖٞفٝ -  155

 ِؾّٛك اٌّوؽَٛ ٚهصٗ/ٍِه ا٦ٌمجٝ لو٠خ اِبَ- اال١ٌَّٔٛٛ ف١الد فٍف- اال١ٌَِٕٛٛ اٍزبك ّبه٣-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
  ِؾّل ٦َِٛك
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 51171    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، االِبَ ٥جل اؽّل ١ٍل ِٖٞفٝ -  156

 اثوا١ُ٘ فبٌل ٘ب٠لٜ/ٍِه عو٠ٓ ِبهوذ فٍف 167هلُ ٥ّبهح- االؽ١بء-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53635    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖٞفٝ فٚبهٜ هاّب -  157

  هِٚبْ ١ٍل ِؾّل/ ثٍّه ا١٦ٌَلٖ اٌّيه٥ٗ ثغٛاه اٌن٘ج١ٗ ُ 5 هلُ ٥مبه_ م٘ج١خ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 53631    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ا٦ٌوثٟ اؽّل ٥الء -  152

  ِؾّل ؽبِل ِؾّل/ثٍّه 425 هلُ ٥مبه اٌّؾىّٗ ثغٛاه-اٌجٍل ٍفبعب-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 36274    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً فبهٚق ١٥َٝ ِبهن -  151

  ٍِىٝ ٥ُْ َٔو٠ٓ/ٍِه اٌى١َٕخ ثغٛاه- اثٛا٦ٌجبً- 321هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53551    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٘ل٠ٗ -  161

 ِؾّل ؽّلا ثَٞبِٝ ٥ج١ل/ٍِه لؤٝ ّبه٣- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب  اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 34143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  161

 ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِّلٚػ ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ 54 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 34143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  162

 ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِّلٚػ ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ 54 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 11511    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ١٦ٍل ِؾّل -  163

 ؽَٓ ٥ٍٝ ١٦ٍل ِؾّل ٍِه ،
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 37112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّٛك -  164

 -2 ِٕٖٛه ٕجؾٟ ٍبِٟ -1/ ٍِه االٚي اٌلٚه ا١ٌَبؽ١ٗ َّٕ٘و ثلافً اٌٙٚجٗ ٝو٠ك ِفبهق ١ِلاْ ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو
 ِٕٖٛه ِٕٖٛه ١ٍّوٖ/ اٌّوؽِٛٗ ٚهصٗ ِٕٖٛه ٕجؾٟ ِٕٖٛه

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 47121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بىه ف١و ٥ب٠ل اٍؾك -  165
 ِؾّٛي فلِبد/ ْٔبٛ اٌٟ  2 هلُ ِؾً 35 هلُ ٥مبه اٌّْبٌٟ اٌغجً رم١َُ فٟ اٌىبئٓ/  اٌفو٣ ْٔبٛ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 47322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽج١ت اٌل٠ت ّؾبرٗ ٥ّبك -  166
  ٥ٍٝ ِؾّٛك اٌْبمٌٝ/ثٍّه اٌل٘به اٌَالَ اٌّلاهً ُ ثلْٚ هلُ ٥مبه 3 هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53641    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ مووٜ ٔج١ً عٛهط -  167
 ِؾّل ِٖٞفٝ اٌىو٠ُ ٥جل/ثٍّه ١ٍّو ٘بٔٝ ِؾً اِبَ اٌى١َٕخ ّبه٣ 13 ثٍٛن اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 52625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هفب٥ٝ ٦ٍل ِؾّٛك -  162
 ٦ٍل هفب٥ٍّٜه ٦ٍل ٥ّبهح اٌز١ٍفي٠ْٛ رم١َُ ٍفبعب رٖل٠واٌىبئٓ ِىزت االفوثْٕبٛ اٌوئ١َٝ اٌّؾً بءاٌغ رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو
 هفب٥ٝ
 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٙبكٞ ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ف١ٍفٗ ِٖٞفٟ -  161

 1 هلُ ِؾً ا٦ٌبي ٥جل ٥جل ا٦ٌوثٟ/ ٍِه ره ثٟ فٍف ٔبٕو رم١َُ إٌٖو ٝو٠ك 72 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53646    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽي٠ٓ ١ِٞوٖ ِولٌ ووٍز١ٓ -  171
  اهٙٝ كٚه - اهلل ّىوؽٕب ؽٕب ّٙلٜ/ثٍّه  االؽ١بء رم25ُ١َ هلُ ٥مبه - األؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 34143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اٌل٠ٓ ٥ٍٝ ِؾّل -  171

 ٥ّٛ رغبه٠خ ٍّٚٗ  ٚ٘لا٠ب ِىزجٗ  ثْٕبٛ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِّلٚػ ثٍّه اٌَالَ َِغل ثغٛاه االٍزبك ُ 54 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو
 الغ١و فمٜ اٌفب فَّْٛ 51111 ِبي ٚهاً ٍىو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ فّٙٝ اؽّل ١ٍّوٖ -  172

  فّٙٝ ٥جلاٌؾ١ّل اّوف/ثٍّه  اٌٖٕب١٥ٗ اٌيِوكٖ -اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 31233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فإاك ٥ياى ٕبٌؼ -  173

  ّٕٛكٖ ِٛه٠ٌ ِو٠ُ ٍِه  اٌزغبهٜ اٌّووي اِبَ ا٦ٌوٍٚخ ١ِلاْ ا١ٌْوارْٛ ُ اٌَمبٌخ ،
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 31233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فإاك ٥ياى ٕبٌؼ -  174

  ٥ٞبهح ثْٕبٛ ٥ضّبْ ٍِٛٝ اؽّل ٍِٛٝ ٍِه ا١ٌّلاْ اٌَمبٌخ ،
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 31233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فإاك ٥ياى ٕبٌؼ -  175

 ٥ٞبهح ثْٕبٛ ٥ضّبْ ٍِٛٝ اؽّل ٍِٛٝ ٍِه ا١ٌّلاْ اٌَمبٌخ اٌىبئٓ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53653    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٌ ثْبٜ ّؾبرٗ ٍبِؼ -  176

 االهٙٝ اٌٞبثك ثْبٜ ّؾبرٗ ٠ٍٛف ٍِه  اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ُ ِٓ االٍزبك ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53654    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٟٞ ٌج١ت ٥فذ ٥بكي -  177

 ِؾً--- اثوا١ُ٘ ِؾّل إٌٛثٕٛثٟ-ٍِه االرٛث١ٌ فٍف -االى٘و ّبه٣ 26 هلُ ٥مبه-اٌل٘به -اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53642    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  172

 اٌوؽّٓ ٥جل ٥ّو عّبي ؽَٕٝ ٍِه ّٛة ٍزٛة االٍزبك فٍف ُ اٌل٘به اٌغوكلخ  ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ اؽّل ِٖٞفٟ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  171

- اٌجلهَٚ-- ثىو اثٛ ِؾّل ِؾّٛك-ٍِه-اٌمل٠ُ اٌّٛلف ثغٛاه-اٌوئ١َٝ ا١ٌّٕبء ّبه٣--ا٦ٌَىو٠ٗ االّغبي- ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ِؾً
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل -  121

 ا١ٌَبؽٟ ٌالٍزضّبه ٌّّ ّووٗ -ٍِه اٌغوكلٗ-ٍفبعب ٝو٠ك ا١ٌَبؽٟ اٌّووي-2ن-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53644    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّٔو ؽَٓ ٥ٍٝ -  121

  ؽَٓ هٙٛاْ ِؾّٛك فٛىٜ/ثٍّه  اٌْؾٓ ّووٗ ثغٛاه اٌىٙف ّبه٣ -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 53657    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ٥ٍٝ ؽ١َٓ -  122

  ٥جلإٌٛه لَٞبٛ ٚك٤٠ ا٠ي٠ٌ/ثٍّه  ٥ّو/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه اال٘بٌٝ رم١َُ اٌقٍفٝ اٌْبه٣ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 فٕٚ،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 16342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  123

 اٌفٕلق/ ثٍّه ِىبكٜ ه٠ٚبي ها٠ي ٕٓ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  124

  ٦ُِٞ ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  125

  ِىزجخ ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  126

 ِبهوذ ٍٛثو ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  127

 اعجبْ ث٤١ ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  122

 غنائ١خ ِٛاك ث٤١ ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53665    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْوث١ٕٟ ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌَالَ ٥جل ِؾّل -  121

 ّمٗ ٥ٍٛٞ اٌضبٌش اٌٞبثك ؽ١َٓ ؽَٓ ّؾبد/ ٍِه ه١ٌَِ فٕلق اِبَ اٌجٍٛزٗ اِبَ اٌْبه٣ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
 7 هلُ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 21223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ّذ ؽَٓ ا٦ٌي٠ي ٥جل ٥ٍٝ ١ٌٚل -  111
  ِؾّل ا٦ٌجبً اثٛ اٌّوٍٝ/  ثٍّه اٌَالَ ّبه٣ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ١لٖل ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  111

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛها اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  112

 ِؾبعو اٍزغالي ِىزت ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53651    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  113

 ؽَٓ ١ٍل ٦ٍل ِؾّل/ثٍّه اٌمل٠ّٗ اٌّؾىّٗ ّبه٣ ِٓ-اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53667    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ؽ١َٓ ٥بثل٠ٓ ّٛل١ٗ -  114

 ٥ٍٝ ِؾّل ؽغبعٝ ؽَٓ ٍِه ى٘واْ فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 13161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٞ٥خ فٛىٜ أٛه اال١ِو -  115

 اهر١ٓ ّٕٛكٖ ووَ/اٌّبٌه ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  116
  اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  117
 ِؾبعو اٍزغالي ِىزت ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  112
  اؽّل غو٠ت ٍِٛٝ ثٍّه اال١ٌَِٕٛٛ ف١الد ُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53664    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىبهٜ ١ِقبئ١ً ِب٘و عٛهط -  111
  اٍّب١٥ً عالي ا٦ٍل/ثٍّه  ٕٛره ٦ٍّٕب ِؾً اِبَ اٌىٛصو 12 هلُ ٥مبه - اٌّٞبه رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 36121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ي٠ي ١ًٕٝٛ ِالن ْٔبد -  211

 ٥مبهٞ ر٠َٛك/ ثْٕبٛ االفو اٌوئ١َٟ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبْ اؽّل ِؾّل -  211

  اؽّل ِؾّل ِؾّل ٕالػ/ثٍّه اٌغ١ََٛ فٕلق ثغٛاه اٌم١بكاد-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53671    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثَقوْٚ ثٌٌٛ موٟ ث١ْٛٞ -  212

 كاًٚ مٕٟ٘ ٚائً/ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ االٍزضّبهٞ ك االرؾبك ّبه٣ 27هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53652    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍِٖؾٝ ؽ١َٓ اهلل ٥جل -  213

  ٥ٍٝ ؽَٓ ٥ضّبْ ِؾّٛك ٍِه االرٛث١ٌ فٍف ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌٞبه رٛف١ك ٖٔبهٜ ِؾّل -  214

 ٥بّٛه ِؾّٛك ٘بٔٝ ِؾّل/ثٍّه اٌزمٜٛ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  215

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  216

 ِؾبعو اٍزغالي ِىزت ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 6121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثلٚٞ فزؾٟ ٥بٝف -  217

 ؽ١َٓ اٌفزبػ ٥جل ثٍّه 333 هلُ ٥مبه االًِ ٣ّبه ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 51451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٕٝ ِؾّٛك هعت ى٠ٕت -  212

 كاٚٚك اؽّل رٛف١ك ؽغبط/ثٍّه 44 هلُ ٥مبه ١ّْٕٓ رم١َُ اٌيها٥ٗ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  211

  اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ اٌل٘به اٌغوكفخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  211

 ِؾبعو اٍزغالي ِىزت ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 53666    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ؽى١ُ عوعٌ ٘بٟٔ -  211

 2 هلُ ِؾً-ٚا١ٌَبؽ١ٗ ا٦ٌمبه٠ٗ ِبهن ١ِٕب ّووٗ/ثٍّه ِبهن ١ِٕب لو٠ٗ ١ّوارْٛ ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  212

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌؾغبى ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 46231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  213

 اٌٞبٌت ٍِه ا٦ٌجبً َِغل ثغٛاه إٌغلح اِبَ اٌؾغبى ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 53676    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل ٥جلاٌجل٤٠ اؽّل ٥جلاٌجل٤٠ -  214

 عٛكٖ ّف١ك ٠ٛٔبْ/ثٍّه  اٌّْبٌٝ اٌغجً اِزلاك رم١َُ 32 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 42177    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اهلل ١ٙف ِؾَٓ -  215

 اؽّل ٥ٍٝ اؽّل اّوف ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه اٌن٘ج١خ اٍزبك اِزلاك اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 53672    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِٕٙل -  216

 2 هلُ ِؾً     ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل/ثٍّه  أ ِجٕٝ -االٍزبك ٥ّبهاد  ة/12 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 53675    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِغوثٟ ِٕٖٛه هؽبة -  217

 ِوىٚق ِؾّٛك ٥ٍٟ ِؾّل/ثٍّه ِجبهن إٌم١ت ِلهٍٗ اِبَ ١ٌٛ٠ٛ 23 ّبه11٣ هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 51317    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ا١ٌٞوٜ ك٠ٕب -  212

  ّؾبد ٚؽ١لاثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘/ثٍّه 121 هلُ ٥مبه االٍٞٛهح ِؾً ثغٛاه االٍزبك ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 53677    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ؽغبط ِؾّل -  211

 13 هلُ ّمٗ   اٌضبٌش اٌلٚه ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل ٠ّٕٝ/ثٍّه  هِٚب ِؾً ا٥ٍٝ ١ّوٜ ّبه٣ 21 هلُ ٥مبه -اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 2316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل -  221

 وْوٜ ٦ُِٞ ثْٕبٛ االلٖو ثٕله اٌز١ٍفي٠ْٛ ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 16342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  221

  اٌفٕلق ٍِه ِىبكٜ ه٠ٚبي ها٠ي ٕٓ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 53673    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ اٌجبى ِؾّل ِٖجؼ ِؾّل -  222

  ٥جلا١ٌَّؼ ٔقٍٝ اٍغك هٙب/ثٍّه   ٚاٌج٠ٛبد ٌٍؾلا٠ل اٌّٖوٜ اِبَ اٌَالَ ّبه٣ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 21175    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب هٍّٝ ؽٕب ّٕٛكٖ -  223
 ٕبٌؼ ٥جلٖ ِؾّل ١ٌٚل/ ٍِه ٥واث١ب اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ اِزلاك فٍف2 هلُ ٥مبه ،:   ١ّواٌـزأ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 53674    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه ٥جلا١ٌَّؼ ثل٠و ا٥زّبك -  224
 ا١ِٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥ٍٟ/ثٍّه اٌٞبث١ٗ فٕلق-اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 31334    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٍٝ ِؾّل ؽ١َٓ -  225
  ؽٛاّٚٝ ٦ُِٞ ْٔبٛ ِؾوًٚ للًٚ ّٕٛكح/ ٍِه اٌزٛؽ١ل ِٛي ثغٛاه اٌغّٙٛه٠خ ُ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 16342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  226
 اٌفٕلق ٍِه ِىبكٜ ه٠ٚب ها٠ي ٕٓ فٕلق اٌىبئٓ ٚا٢ٌٕبهاد ٚاالوََٛاه ٚاالٍزب١ٌٍٔ ا١ٌٖٕٝ اٌن٘ت فلِبد ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53627    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِٖٞفٝ ٠ٛ٥ٌ ِؾّٛك -  227
 ٥جلاٌوؤف ٥جلا٦ٌبي ٥بكي  اٌّلاهً ُ- اٌَمٍٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 43331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل هِٚبْ ١ٍل -  222

 اؽّل ٥بكي اثوا١ُ٘ ١ِٙل/ٍِه 1 هلُ ِؾً- غبٌت ثٛهد ف١ٛ ِبه٠ٕب فٕلق ِلفً-٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اث٥ٛج١ل اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  221

 ٥جلاهلل ثووبد ٥جلا١٦ٌُٕ \ثٍّه اٌّىضف عٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اث٥ٛج١ل اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  231

 ٥جلاهلل ثووبد ٥جلا١٦ٌُٕ \ثٍّه اٌّىضف عٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق اثوا١ُ٘ ٌَٚٓ هِٚبٟٔ -  231

 ٔذ ١ٌٛ٘لاٞ ّووٗ/ثٍّه ث١زِ ٍٟ وٛهٔوى صوٞ ا١ٌَبؽ١ٗ ٥ٚبدٌٍّْو ٔذ ١ٌٛ٘لاٞ ّووٗ-٥ٍُ ِوٍٟ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٍٟ وٛهٔوى صوٞ ا١ٌَبؽ١ٗ ٌٍّْو٥ٚبد

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل اهلل فٍف ٔغالء -  232
 اثوا١ُ٘ ثوثوٞ ؽ١ّل ٥جلاٌؾ١ّل/ثٍّه عٕٟ ِغيه ثغٛاه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53624    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك ِؾّل ا٠ّبْ -  233
  ثلهٞ ِؾّل٥جلا١٢٦ٌُ/ثٍّه ا٦ٌب٠ِ ٥ّبهاد ثغٛاه اٌْوٚق رم١َُ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 52661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾَٓ ؽَبَ -  234
 2 هلُ ِؾً- اثوا١ُ٘ ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ/ٍِه ٥ّو ٍٝ فوْ ثغٛاه- اٌَالَ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53622    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ رمٝ ؽَٓ ِؾّٛك -  235
 3 هلُ ِؾً   ؽّلٜ فإاك ِؾّل اٌىبًِ ِؾّل/ ثٍّه   ّىَج١و فٕلق فٍف ِجبهن ٔم١ت ا١ٌْٙل رم١َُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 52661    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٟ ِؾَٓ ؽَبَ -  236
 فلِبد/ ثْٕبٛ 2هلُ ِؾً- اثوا١ُ٘ ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل ٥جلا٦ٌُّٕ/ٍِه ٥ّو ٍٝ فوْ ثغٛاه- اٌَالَ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ِؾّٛي

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِجبهن ؽَٓ ِٖٞٝ -  237
 اثوا١ُ٘ اؽّل ٥جلاٌٖجٛه/ ثٍّه  اٌموٜ ٝو٠ك -ه٠ّف١وا لو٠ٗ اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 41352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٞب ِؾّل ِؾّل ٥جلٖ -  232
 وٛاف١و ثْٕبٛ ثبٜ ٍِٛٗ وّج١َٕىٝ فٕلق/ٍِه ثبٜ ٍِٛٗ وّج١َٕىٝ فٕلق-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53625    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك عورب ، فو٠ل اهلل ٥جل ِؾّل اهلل ٥جل -  231
 1 هلُ ِؾً    ِؾّل فو٠ل اهلل ٥جل ِؾّل/ ٍِه االؤٌإٖ َِبوٓ 21 هلُ ٥ّبهٖ االؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٕالػ ِؾّل -  241
 ٍفبعب ّجبة ِووي/ ٍِه 1 هلُ ِؾً ٍفبعب ّجبة ِووي ٍفبعب   ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٕالػ ِؾّل -  241
 ٕل٠ك ٕبكق ِٖٞفٟ ٚهصٗ/ ٍِه اٌقٍفٟ اٌْبه٣ اال٘بٌٟ رم١َُ 44 هلُ ل٦ٞٗ اٌٟ وبف١زو٠ب ثْٕبٛ اٌفو٣ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٕالػ ِؾّل -  242
 اٌقٍفٟ اٌْبه٣ اال٘بٌٟ رم١َُ 44 هلُ اٌم٦ٞٗ ٍفبعب/  فٟ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 42345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبثذ فٛو١ٗ ِغلٞ -  243
 عٍٛك ث٤١ ثْٕبٛ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء ،

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53672    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عفً ؽبِل وبًِ ِٖٞفٟ -  244
 ٠ٍٛف ٥ج١ل غالة اؽّل/ثٍّه غالة ا٦ٌّلٖ ٥ّبهٖ اٌٖؾٗ ِله٠ٗ فٍف-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 27556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٔف١ٓ/ ك ١ٕل١ٌٗ -  245
 ٍِٛٗ اثٛ أزوو١ٔٛزْبي/ ٍِه ثبٜ ٍِٛٗ أزووٛٔز١ْٕبي وو٠بىٜ لو٠ٗ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء ،

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلٖ ٥ٛٗ ِؾّل -  246
  ١ٌٞف ثوٍٝ ٚائً/ٍِه ٌالؽن٠خ ٍزٛه كهان ثغٛاه- اٌّلاهً ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ج١ل اثٛ اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  247
   ٍٕزو ٚث١ٛرٝ ار١ٍٗ ثْٕبٛ ٥جلاهلل ثووبد ا١ّ٦ٌُٕ ٥جل \ ثٍّه اٌّىضف عٕٛة ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٕالػ ِؾّل -  242
  ٕل٠ك ٕبكق ِٖٞفٝ ٚهصخ ٍِه اٌقٍفٝ اٌْبه٣ اال٘بٌٝ رم١َُ 44 هلُ ل٦ٞخ ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽ١َٓ ٕالػ ِؾّل -  241
 ٍفبعب اٌقٍفٝ اٌْبه٣ اال٘بٌٝ رم١َُ 44 اٌم٦ٞخ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 26152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هاّل ِؾّل هاّل -  251
 ٥ٍٝ فوط ٝٗ ١٦ٍل/ٍِه اٌَّغل ثغٛاه- اٌٖٕب١٥خ اٌّل٠ٕخ-اٌم١ٖو ،

 ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53623    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج٠ََٟٛٞ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  251
 ِؾً   عب٤ِ ؽَٓ ِؾّل/ ٍِه ا٦ٌجبثلٖ ِٕلهٖ ثغٛاه اٌواّل٠ٓ اٌقٍفبء ّبه٣ ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 43331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل هِٚبْ ١ٍل -  252
 ٚأْٞخ غٛٓ ِووي ثْٕبٛ 1هلُ ِؾً- اؽّل ٥بكي اثوا١ُ٘ ١ِٙل/ٍِه غبٌت ثٛهد ف١ٛ ِبه٠ٕب فٕلق ِلفً-٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ثؾو٠خ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53671    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، االلو٣ اؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل -  253

  ٥جلاٌجبٍٜ ٥جلاٌٛ٘بة اؽّل/ثٍّه  اٌلفواٜٚ ٥ّب٠و ى٠ٕت ا١ٌَلٖ َِغل ثغٛاه اٌىٙف ُ -اٌل٘به ،:   أ١ّواٌـز ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 53621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوػ ٍجٌ ِٛه٠ٌ ٍبِؼ -  254

 34ٚ35ٚ33 هلُ ِؾً هىق ١٥بك هِيٞ ٍٕبء/ثٍّه اٌّٙجوا ثمو٠ٗ -ا١ٌَبؽٟ اٌّّْٟ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 52132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اٌي٘واء -  255

 ٥جبً ٍٍٕٟٛ ١٦ٍل/ ٍِه 6 هلُ ٥مبه 11 ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 42345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ صبثذ فٛو١خ ِغلٜ -  256

 عٍٛك ث٤١ ثْٕبٛ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 42542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج٠ََٛٞٝ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ -  257

 ٥ز١ك ٥ٛكٖ ؽ١ّل/ثٍّه  ا٦ٌجبثلٖ ِٕلهٖ اِبَ -اٌواّلْ اٌقٍفبء ّبه٣ -ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 51225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٝت اٌؾ١ّل ٥جل ١ٍل ِؾّٛك -  252

 ىهٚق اٌؾ١ٍُ ٥جل ّبك٠خ ٍِه اٌمل٠ُ اٌمَُ اِبَ إٌٖو ُ 2 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111116 ربه٠ـ ٚفٟ 41352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٞب ِؾّل ِؾّل ٥جلٖ -  251

 ثبٜ ٍِٛٗ وّج١َٕىٝ فٕلق/ ٍِه ثبٜ ٍِٛٗ وّج١َٕىٝ فٕلق-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٠ٍٛف صبثذ ّٕٛئ١ً -  261

 مٕ٘ٝ ٚائً/ ٍِه ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣ االٍزضّبهٜ االرؾبك ّبه٣ 27هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ِؾً- كاًٚ
 ٕفٚ،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ِوىٚق هىق ؽبىَ -  261

 ِؾّل هث٤١ إٌبٕو ٥جل/ ٍِه اٌىج١و اٌل٘به اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌمل٠ُ اٌَٛق اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 52332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  262

 ٥ّواْ ١ٍل إٌبٕو ٥جل ١ٍ٥بء ٍِه 136 هلُ ٥مبه اٌغ١٦ّخ رم١َُ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 52332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  263

 ٥ّواْ ١ٍل إٌبٕو ٥جل ١ٍ٥بء ٍِه 136 هلُ ٥مبه اٌغ١٦ّخ رم١َُ اٌم١ٖو اٌىبئٓ ِٕي١ٌخ ٚاكٚاد وٙوثبئ١خ اعٙيح ث٤١ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 51426    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً اثوا١ُ٘ ١ِقبئ١ً فٛىٞ -  264

 اٌغفبه ٥جل اؽّل ٝبهق/ ٍِه 2 ِجبهن ِغٍَخ ثغٛاه ا٠ٍٛ٦ٌخ اٌّؾالد ِغ٤ّ - 2 ِجبهن ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53711    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٦ٍل اٍؾك فب٠ي ه٠ّْٛ -  265

 كاًٚ مٕ٘ٝ ٚائً ٍِه ا١ٌْوارْٛ ُ ِٓ ِزفو٣ االٍزضّبهٜ االرؾبك ّبه٣ 27هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53613    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ ؽ١ّل ِؾّل -  266

 ِؾً     اٍّب١٥ً ٥جلاٌَالَ ٥ج١و/ثٍّه  اث٥ْٛوح -1ِجبهن ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53616    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌغٕٟ ٥جل اهلل ٥جل ٥ب٠لٖ -  267

 ٥ضّبْ ِؾّل اؽّل ؽَبٟٔ/ ٍِه اٌي٘واء ِبهوذ ٍٛثو فٍف اٌيها٥ٗ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 52332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  262

 ٥َواْ ١ٍل إٌبٕو ٥جل ١ٍ٥بء ٍِه اٌز٦ب١ٔٚخ اٌغ١٦ّخ ِىزت ثغٛاه 136  هلُ ٥ّبهح اٌغ١٦ّخ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 52332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٛكِؾ ٥ج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  261

 عب٘يح ِالثٌ ثْٕبٛ ٥َواْ ١ٍل إٌبٕو ٥جل ١ٍ٥بء ٍِه 136  هلُ ٥ّبهح اٌغ١٦ّخ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53464    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ِؾّل ١ٍل ثٙبء -  271

  ٌالٍزضّبه ا٦ٌوث١خ اٌْووخ ٍِه(  ِٛي ٍزٝ) اٌغوكلخ ِٛي اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً ٥ٛٗ هّلٜ اٌفذ -  271

 اٌَالَ رم١َُ ثالِْٛ ١ٞ٥خ ىا٘و ١٥بك ٍِه إٌبٕو ٥جل عّبي وبف١زو٠ب فٍف اٌَالَ ُ 215 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً ٥ٛٗ هّلٜ اٌفذ -  272

 اٌَالَ رم١َُ ثالِْٛ ١ٞ٥خ ىا٘و ١٥بك ٍِه إٌبٕو ٥جل عّبي وبف١زو٠ب فٍف اٌَالَ ُ 215 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 33121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اهلل ٥جل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  273

 لبٙٝ عبك ؽغبعٝ ٍِه اٌيها٥خ ُ 6 هلُ ٥مبه اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 33121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اهلل ٥جل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  274

 ٦ُِٞ ثْٕبٛ ا٦ٌبٝٝ ٥جل ّو٠ف ٍِه فالِٕىٛ رم١َُ 51 هلُ ٥مبه اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 33121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اهلل ٥جل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  275
  ٦ُِٞ ثْٕبٛ ا٦ٌبٝٝ ٥جل ّو٠ف ٍِه فالِٕىٛ رم١َُ 51 هلُ ٥مبه اٌم١ٖو اٌىبئٓ اٌّؾً اٌغبء  رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53464    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ِؾّل ١ٍل ثٙبء -  276
  ل١ًٕٝٛ ِبهوخ ل١ٕٞخ ِالثٌ ثْٕبٛ ٌالٍزضّبه ٦وث١خاٌ اٌْووخ ٍِه(  ِٛي ٍزٝ) اٌغوكلخ ِٛي اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53611    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍؾبق فوط ١ٍّو ١ٌٚل -  277
 رٛف١ك ٚك٤٠ ١ٔو١ِٓ/ثٍّه  ِبهوذ ١ٍزٝ ثغٛاه -اٌف١وٚى-االؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌزىوٚٔٝ ِؾّل اٌؾغبط اثٛ ِؾّٛك -  272
  ٥جلا٦ٌبي ٦ٍل ٔبٕو/ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53614    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فزؾٝ ؽَٓ ؽَبَ -  271

 ِؾً    ِؾّٛك ٥جلا١٢٦ٌُ ِب٘و/ ثٍّه   اٌىٙف ّبه٣ ِٓ ىٚا٠ب ١ٍّو ّبه٣ -اٌَالَ اِزلاك 151 هلُ ٥مبه - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53612    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثٛ ٥ٛاك ِؾّٛك اهٖٚ -  221

 ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل ِٕٟ/ثٍّه ا١ٌَبؽٟ اٌّْبي رم1ُ١َ هلُ ل٦ٞٗ-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 53615    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جٛك ٔج١ٗ اًِ ِٖٞفٟ -  221

 ِؾً      ؽبِل اؽّل ّو٠ٓ/ ٍِه اٌزب١ِٕبد ِىزت ثغٛاه اٌزب١ِٕبد ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 33173    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِغلٞ اثزَبَ -  222

 ِؾّٛك اؽّل ِؾّٛك/ ٍِه اٌْولٟ االٍىبْ ٚ ٌٍجٕبء اٌز٦ب١ٔٚٗ اٌغ١٦ّبد رم١َُ ،
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 2274    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٍَٟٛ اثوا١ُ٘ ؽغبط -  223

 ؽ١َٓ ٥ٍٝ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه م٘ج١خ ُ ِٓ ِزفو٣ ٥واث١خ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 2274    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٍَٟٛ اثوا١ُ٘ ؽغبط -  224

 ٥الفخ ثْٕبٛ اٌٞبٌت ٍِه االرٛث١ٌ فٍف اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111117 ربه٠ـ ٚفٟ 2274    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٍَٟٛ اثوا١ُ٘ بطؽغ -  225

 عياهح ثْٕبٛ ؽ١َٓ ٥ٍٝ اٌفزبػ ٥جل ِؾّل ٍِه اٌفولبْ َِغل ثغٛاه اٌن٘ج١خ - ٥واث١خ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 51161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ثْوٜ ١ِقبئ١ً ِٕبي -  226

 اثوا١ُ٘ ٥جلاٌٖجٛه اٍؾبق/ثٍّه  ا١ٌَبؽٝ ه٠يٚهد ثبٌّب لو٠ٗ االؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 51161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ثْوٜ ١ِقبئ١ً ِٕبي -  227

 اثوا١ُ٘ ٥جلاٌٖجٛه اٍؾبق/ثٍّه  ا١ٌَبؽٝ ه٠يٚهد ثبٌّب لو٠ٗ االؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53715    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ عالي ِؾّل اٌوؽّٓ ٥جل اؽّل -  222

 ٥ٍُ ٦ٌّٝ ث١زو ٍِه اٌىٛصو ؽٝ 116 هلُ ٥ّبهح اٌىٛصو ؽٝ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53711    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّٓ -  221

 ِؾً     عبكاٌٌّٛٝ اثٛاٌؾَٓ ثٍّه  اٌٖفب ّووٗ ثغٛاه -اٌىٛه١ِٔ ّب٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53713    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فزؾٟ ِؾّٛك -  211

 ؽَٓ ِؾّل ْ٘بَ/ثٍّه ٌٍّمبٚالد اثٛإٌٖو ّووٗ ثغٛاه اٌّٞبه ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53712    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِزٌٟٛ ِؾّٛك ؽوثٟ -  211

 ثَفبعب  اٌنوبٖ ٌغٕٗ/ثٍّه ا٦ٌبَ  اٌَّزْفٟ اِبَ -اٌوئ١َٟ ْبه٣اٌ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 37224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٝ اٍّب١٥ً اؽّل -  212

 اؽّل ِؾّٛك هافذ/ ٍِه- اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ اٌىبئٓ ثالٍز١ه ٤ِٕٖ ثْٕبٛ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  213

   فف١فخ ِٕي١ٌخ اكٚاد ث٤١ ثْٕبٛ ثق١ذ اؽّل غو٠ت ٍِٛٝ ٍِه اال١ٌَّٔٛٛ ف١الد ُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53712    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل هِٚبْ عّالد -  214

 1 هلُ ِؾً ؽَٓ اِجبهن اٌٛ٘بة ٥جل ٍِه االٍىٕله٠خ ثٕه اِبَ اٌمل٠ّخ ٍفبعب ِؾٞخ ثغٛاه ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53711    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛه٠ٗ ٥ٍٟ عّبي ِوٚاْ -  215

 هلُ-ِؾً ٥ٍٟ هعت ٥ٍٟ ا٥زّبك/ثٍّه اٌزغبهٞ إٌَزو-ا١ٌْوارْٛ ّبه٣- ا١ٌَبؽٟ اٌَٛق6 هلُ ٥مبه-ا١ٌّٕبء-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
1 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53711    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك اؽّل اٍواء -  216
 ا١ٌَل ِؾّل ٥جلاٌّؾَٓ ِلؽذ ثٍّه  اال٘بٌٝ رم١َُ -االٍزبك ُ 1 هلُ ٥مبه-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53717    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِبعل ِؾّل٠ٓ ِؾّٛك ؽّبكٖ -  217

 4 هلُ ِؾً  اؽّل ٥جلاهلل ِؾّل اؽّل/ ثٍّه  اٌم١بكاد ٌإٌإٖ ٥مبه اِبَ -اٌغي٠وٖ وبف١ٗ فٍف 45 هلُ ٥مبه-اٌم١بكد ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 21752    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّل ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل -  212

 ٥واث١ب-َاٌَال َِزْفٝ اِبَ -اٌىٛه١ِٔ ٝو٠ك - ف١َّٓ فٍٛه٠ٕيا ِٕزغ٤ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53714    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٞب ف١ُٙ اٍبِٗ -  211

 ّمٗ   االهٙٝ اٌٞبثك اؽّل ٥ٞب ف١ُٙ ٠بٍو/ ثٍّه  اٌْٛهثغٝ ثغٛاه-اٌٍَقبٔٗ فٍف-اٌَالَ ّبه٣ -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 33457    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ -  311

  مووٜ ٔبّل ٕٚفٝ ٍِه رٛد و١ٕظ فٕلق اِبَ - اٌٛفبء ؽل٠مخ فٍف 21 هلُ ٥مبه - اٌٛفبء ،
:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 33457    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ -  311

  ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد ثْٕبٛ اهلل ٖٔو اهلل ٥جل ٥ّو/ ٍِه االٚائً ؽٚبٔخ ثغٛاه اٌىٙف ُ اٌل٘به ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 33457    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ -  312
 رٛه٠لاد ثْٕبٛ اهلل ٖٔو اهلل ٥جل  ِؾّل/ ٍِه االٚائً ؽٚبٔخ ثغٛاه اٌىٙف ُ اٌل٘به اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،

 ١ِّٛ٥خ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  313

 ثق١ذ اؽّل غو٠ت ٍِٛٝ ٍِه اال١ٌَّٔٛٛ ف١الد ُ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53662    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  314

 ثمبٌخ ثْٕبٛ ٌؾّل غو٠ت ٍِٛٝ ٍِه اال١ٌَِٕٛٛ ف١الد ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 33457    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغوثٝ ثىو اثو١ُ٘ ٥ٍٝ -  315

  ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد ثْٕبٛ اهلل ٥جل ِؾّل ٍِه االٚائً ؽٚبٔخ ثغٛاه اٌىٙف ُ  اٌىبئٓ اٌّؾً اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 33457    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغوثٝ ثىو اثو١ُ٘ ٥ٍٝ -  316

  ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد ثْٕٜ ٖٔو اهلل ٥جل ِؾّل/ ٍِه االٚائً ؽٚبٔخ ثغٛاه اٌىٙف ُ اٌل٘به ،:   ٌـزأ١ّوا
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53721    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلاالً٘ ؽبف٠ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  317

 ِٖٞفٟ ؽَٓ ٥ٍٟ ِؾّل/ثٍّه اٌزؾو٠و فوْ ثغٛاه-ٚاٌز١ٍفي٠ْٛ االما٥ٗ ّبه٣ 123 هلُ ٥مبه-اٌٛفبء-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 (2) هلُ ِؾً
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك وبًِ ِٖٞفٝ ا٠ٕبً -  312

 ّمٗ    ؽَٓ ٥جبً ؽَٓ ؽ١َٓ/ثٍّه  ِٖو ثٕه ّبه٣ -١ّْٕٓ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53711    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽَب١ٔٓ اهلل ؽّل ؽَب١ٔٓ -  311

 ٥ٍٟ ِٖٞفٟ أٛه/ ٍِه اٌّبمْٚ ِٕيي ثغٛاه 3 ن اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53713    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  311

 2هلُ ّمخ-ٍالِٗ ؽَٓ ا١ٌَل ِؾّل/ٍِه 2 ِجبهن 21هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53712    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌٙبكٜ ٥يٖ -  311

 1هلُ ِؾً- االهٙٝ اٌٞبثك-اٍّب١٥ً ِؾّل عّبي ٚهصٗ/ٍِه ١ِلٚ ٍٕزو اِبَ-إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 3122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٥ّو ِٖٞفٟ اؽّل -  312

 اٌٞبٌت/ ٍِه 7هلُ ل٦ٞٗ اٌّقبىْ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53712    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٕبثو ِؾّل -  313

  ٥ٍٝ ِؾّل ٠ٍٛف ِؾّل ٍِه اٌقٞبهح ِٕبٍجبد كاه ثغٛاه اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ْا٦ٌٕٛا ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53716    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍَُِ ِزٌٛٝ ١ٍل ا١ٌّْبء -  314

  ٥ّواْ ِؾّل ِب٘و ٍُِ ا١ٌَبهاد غ١به ٌم٤ٞ ؽل٠لٖ اثٛ ثغٛاه اٌَالَ اِزلاك اٌىٙف ُ 111 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٟ اٌؾٟ ٥جل اؽّل -  315

 ِؾً     اٌّمٖٛك ٥جل اٍّب١٥ً ٝٗ/ ٍِه وبهفٛه اِبَ االًِ ؽٟ 364 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53715    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥ل اؽّل ِؾّل اٍبِٗ -  316

 ٥جلاٌوؽّٓ اؽّل ِؾّل اٌل٠ٓ ٖٔو/ٍِه ٚاٌؾل٠ل ٌالٍّٕذ اٌْو٠ف ِؾالد ثغٛاه- اٌَالَ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 51111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٕٛٝ اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل ٕبفٝ -  317

 ِؾّل اؽّل ١ٍل اٌؾ١ّل ٥جل/ ٍِه اٌزٍفي٠ْٛ ٚ االما٥ٗ ٍٛه ثغٛاه 314 هلُ ٥مبه اٌٛفبء ؽٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 51111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٕٛٝ اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل ٕبفٝ -  312

 ِؾّل اؽّل ١ٍل اٌؾ١ّل ٥جل/ ٍِه اٌزٍفي٠ْٛ ٚ االما٥ٗ ٍٛه ثغٛاه 314 هلُ ٥مبه اٌٛفبء ؽٟ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53721    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو لبٍُ اؽّل ِٖٞفٝ -  311

 ثىو ؽَٓ ثلهٜ ١ٍل ٍِه االٍزبم ِىزجٗ ثغٛاه ا١ٌْوارْٛ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53724    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٠ٍٛف ؽّْذ ٠ٍٛف -  321

  ِٖٞفٝ ِؾّل ١ٌّبء \ثٍّه \ ٥بئْخ ا١ٌَلح َِغل ثغٛاه - اٌٍإٌإٖ -االؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53717    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ أْٞٛ ٘بٟٔ ١ِٕب -  321

 1هلُ ِؾً ِؾّٛك ٥ٍٟ ؽ١َٓ ٔبك٠ٗ/ثٍّه إٌَلثبك لو٠ٗ ثغٛاه اٌجٌٕٛظ ُ 3هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53721    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ه٠بٗ أٛه هاٟٙ ِالن -  322

 1 هلُ ّمٗ االهٟٙ اٌلٚه ه٠بٗ أٛه هاٟٙ عبو١ٍٓ/ثٍّه 11ِجبهن ٥ّبهاد ثغٛاه اٌغٛ٘وٖ رم١َُ-االؽ١بء-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اثٛاٌّغل ِؾّل ٠بٍو -  323

 ِؾً    ١ٍ٥بْ ِؾّل ١ٍ٥بْ ٥جلاهلل/ثٍّه  ة-6 رم١َُ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53733    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ٥جل ثورًٛ ٚع١ٗ ف١فٝ -  324

 اٍىٕله ٥ي٠ي ِو٠ل ّٕٛكٖ/ثٍّه اٌَو٠بْ ِغّلاد ثغٛاه اٌمل٠ُ ا٦ٌمبهٜ اٌْٙو ّبه٣ 265 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 3 هلُ ِؾً االهٙٝ اٌٞبثك
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53727    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ياَ ِؾّٛك ِجبهن ٕبثو٠ٓ -  325

  ِْغً   ٥جلاٌَالَ ّؾبد ؽَٕٝ/ثٍّه  فل٠غٗ ا١ٌَلٖ َِغل فٍف اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 31131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بّٛه ِؾّل ؽَٓ ؽَبَ -  326

 ْٚٔبٝٗ  ٍىٛد ؽَٓ اهلل ٥ٞب اؽّل ٚاٍالَ ٚا٠ٙبة اٍبِٗ/ثٍّه اٌى١َٕخ فٍف اٌل٘به/االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو
ُ٦ِٞ 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53734    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وجْٗ ثلٚٞ ٍِٟٛ ٔبعٟ ِٕٟ -  327
 ا١ٌَل ِؾّل -  ؽّلاْ ؽَٓ عّبي/ ٍِه اٌْبَ اً٘ ثٛهٍذ ٦ُِٞ ثغٛاه اٌضالص١ٕٟ ُ 62 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 اؽّل
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53735    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ اهلل ٦ٍل هِٚبْ ا٠ّٓ -  322

 اٌوؽّٓ ٥جل اؽّل ٥بِو ِؾّل/ثٍّه اٌج١غٛ ِٛلف ثغٛاه اٌؾغبى ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53725    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ِٕٖٛه ا١ٌَل -  321

 ِؾّل اثوا١ُ٘-3 اؽّل ِؾّل ِؾّٛك-2 اؽّل ِؾّل ٥ٛٗ-1/ثٍّه ٠ٛ٥ل ثٕي٠ٕٗ ثغٛاه 16/2هلُ ٥مبه-ا٦ٌوة-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ِزغبٚهٖ ِؾالد صالس  اؽّل
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 47152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ؽَٓ اؽّل ِّلٚػ -  331

 اهلل ٥جل هٚؽٝ ١ِقبئ١ً/ثٍّه ا٦ٌي٠ي ٥جل ثٓ ٥ّو َِغل اِبَ ٥ٍٜٛ اٌضبٌش 1 ّمخ 254 هلُ ٥مبه اٌجبّب ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 47152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ؽ١َٓ اؽّل ِّلٚػ -  331

 اهلل ٥جل هٚؽٝ ١ِقبئ١ً/ثٍّه ا٦ٌي٠ي ٥جل ٥ّوثٓ َِغل اِبَ ٥ٍٜٛ اٌضبٌش 1 ّمخ 254 هلُ ٥مبه اٌجبّب ُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٌٍزل١ٌه ٥لْ ِووي رغبه٠خ ٍّٚخ َِبط ْٚٔبٛ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53726    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اثوا١ُ٘ هِٚبْ ١ّّبء -  332

 اهلل ٥جل ِؾّل اٌوٚف ٥جل ّبكٞ/ ٍِه ؽىب٠ٗ وبف١زو٠ب اِبَ ا٦ٌجبً اثٛ رم١َُ اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 51463    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك -  333

 اٌٖغ١و ِؾّل ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل/ٍِه اٌَمبٌٗ- اثٛا٦ٌجبً ؽَٓ ا١ٌْٙل رم١َُ 136هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53732    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ ِؾّٛك -  334

 ١٦ٍل ٥ٍٝ ١ٍٍُ كٍٛلٝ/ ثٍّه   اِجوٚ ِبهوذ ٍٛثو اِبَ ٌٍّالثٌ ١٘ٚت فٍف ا١ٌْوارْٛ ُ -اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53731    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٜٚ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  335

  ِؾّل ف١وٜ ٥بكي/ٍِه االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه اٌىٛه١ِٔ ُ-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53731    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فزؾٟ ِؾّل اهلل ٥جل -  336

 ٥بٝف فبكٞ-1/  ٍِه وبف١ٗ كثٟ ثغٛاه اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ ٥ّبهاد فٍف اٌضالص١ٕٟ ٍّو٣ 154,155 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ًِؾ    اٌجلهَٚ      ى٠ل اثٛ ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّٛك-2 اٌْولبٚٞ ِؾّل
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53732    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽ٠ًٛ اؽّل -  337

 ِؾً اهلل عبة ِغلٞ/ثٍّه فبًٙ ّو٠فٗ ف١ال ثغٛاه-اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ 76هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 21222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ث١ْو ٥ٍٝ ِؾّٛك -  332

  اٌْبٝو ١٥ل هِٚبْ ٍِه ا١ٌّٕبء ُ ٍفبعب ١ِٕبء اٌْبؽٕبد ثٛاثٗ اِبَ ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53737    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٚالء -  331

  اٍّب١٥ً اٌل٠ٓ ١ٍف ؽٕبْ ثٍّه ا١ٌّْبء ِقجي فٍف االما٥خ ٍٛه اٌقٍفٝ اٌْبه٣ اٌّل٠ٕخ ِغٌٍ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 51261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل فو٠ل ِؾّل -  341

 كٚاعٓ ٚث٤١ روث١ٗ ثْٕبٛ ؽَٓ ِؾّل اؽّل ٥جلإٌجٟ/ثٍّه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 6122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل لوّٝ -  341

 ِىزت ٥ٍٝ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه اٌيها٥ٗ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 22315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلاٌْبفٟ عالي -  342

/ ْٚٔبٝٗ ٌٍّٞبهاد اٌّٖو٠ٗ اٌْووٗ ٍِه 1 هلُ ٕبٌٗ  اٌلٌٟٚ اٌغوكلٗ ِٞبه/ ث٦ٕٛاْ افو هئ١َٟ ااٙبفٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 اٌيعبط ِٓ ٥ِٕٖٛٗ اوََٛاهاد

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53744    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَٕٙبٜٚ ِؾّل اؽّل ١ٌٚل -  343
 اؽّل ِؾّل لوّٝ ؽّبكح/ثٍّه ا٦ٌّلٖ وبف١زو٠ب ثغٛاه  ا٦ٌّلٖ ّبه٣ - اٌٛفبء ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 51261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل فو٠ل ِؾّل -  344
 ؽَٓ ِؾّل اؽّل ٥جلإٌجٟ/ثٍّه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53731    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١ٍل اؽّل -  345
 ٥ٍٜٛ اٌضبٔٝ اٌلٚه اهلل هىق فٛىٜ عّبي ٍِه اٌىٙوثبء ّووخ اِبَ اٌّْبٌٝ اٌغجً رم١َُ 511 هلُ ٥مبه اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 6122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل لوّٟ -  346
  ِٚؾبعو ِٕبعُ اٍزغالي ْٚٔبٛ ٌٍز٦ل٠ٓ اٌّٖو٠خ اٌووبئي رغبه٠خ ثَّخ ٥ٍٝ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل/ثٍّه اٌيها٥خ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 41344    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌف١ًٚ ٥جل اٌمبكه ٥جل ِؾّل فٙل -  347
 اؽّل ث١ٍٛ ا٦ٌّٞٝ ٥جل اؽّل/ثٍّه اٌزٍفي٠ْٛ ثّٕٞمخ 522 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53743    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٥غب٠جٝ ٥يِٝ أٛه -  342

 ١ٍلُ٘ اٌىو٠ُ عبك ع١ل ووَ ٍِه اٌٖب٥ل اٌغ١ً ِلهٍخ فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 31161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٕ١٦ٌٓ اثٛ ا١ٌّبٔٝ ٦ٍل ٥يد -  341

 ا١ٕ٦ٌٓ اثٛ ا١ٌّبٔٝ ٦ٍل ٥يد ٍِه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 1431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ٥جل ّٕٛكح ١ٍٍُ فبك٠خ -  351

 ى٠ل اثٛ اؽّل ١ٍل/ ثٍّه ِٕزوان ّووخ ثغٛاه إٌٖو ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53742    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ١ٖٔف ١ِالك ٍبِؼ -  351

 اهلل هىق ٔغ١ت اهلل هىق ٍِه ؽّيٖ َِغل اِبَ اٌىٙف ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53741    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب٘ٛه عوعٌ ؽٕب ا١ِو -  352
 َ َ ُ ٌالٍىبْ اٚهاٍىَٛ ّووخ ٍِه اٌجَزبْ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌمٖو٠ٓ ث١ٓ ٍٕزو اٌجَزبْ اٌغٛٔخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53741    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كًٚ ٥لٌٟ عوعٌ عٛهط -  353
 عوعٌ ف١ًٍ ثٛال١ُ اال١ِو/ثٍّه ٍب١ِٗ/ك ٓ ثغٛاه اثٛا٦ٌجبً ُ 21 ٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 41344    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبكه ٥جل ِؾّل فٙل -  354
 2اٌفٙل وبف١ٗ رغبه٠ٗ ٍّٚٗ وبف١زو٠ب ثْٕبٛ اؽّل ث١ٍٛ ا٦ٌّٞٝ ٥جل اؽّل/ثٍّه اٌزٍفي٠ْٛ ثّٕٞمخ 522 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 41344    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبكه ٥جل ِؾّل فٙل -  355
 اؽّل ِوعبْ اٌوة عبك ٔبك٠ٗ/ثٍّه ا١ٌّْبء ُ 23 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 1431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ٥جل ّٕٛكح ١ٍٍُ فبك٠خ -  356
  ؽو٠ّٝ وٛاف١و ثْٕبٛ ى٠ل اثٛ اؽّل ١ٍل/ثٍّه ِٕزوان ّووخ ثغٛاه إٌٖو ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 22315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اٌْبفٟ ٥جل عالي -  357
  ٌٍّٞبهاد اٌّٖو٠ٗ اٌْووٗ ٍِه 1 هلُ ٕبٌٗ  اٌلٌٟٚ اٌغوكلٗ ِٞبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53747    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ اٌّؾّلٜ ا٦ٌّٞٝ ٥جل هٙب -  352

  ٥ٍٝ ِؾّٛك ٥ٍٝ ٍِه اٌٛفبء ؽٝ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 53746    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبٔٗ اٌلوزٛهح ١ٕل١ٌٗ -  351

 2هلُ ِؾً    اٌٞبٌت/ثٍّه  ٚاٌز١ّ٦و االٍىبْ ثٕه ٥ّبهاد 5 هلُ ٥ّبهٖ - ٥ْوٖ اثٛ َِبوٓ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 43123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ اٌْبفٝ ٥جل ٘بٔٝ -  361

 ّووخ ٥ٓ ١ٔبثخ إٌٛثٝ ٥ٍُ ِوٍٝ فٕلق/ثٍّه إٌٛثٝ ٥ٍُ ِوٍٝ ١ٍ٘زْٛ فٕلق 17 ن ٥ٍُ ِوٍٝ اٌم١ٖو ٝو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  ا١ٌَبؽٝ ٌالٍزضّبه وٛٔىٛهك

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ٦ل٠ًر رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 41761    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥ٍٟ ِؾّٛك ١ٍّخ -  361
  ؽ١َٓ ِؾّٛك ِؾّل ٥بكي/ ٍِه اٌَالَ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 41761    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥ٍٟ ِؾّٛك ١ٍّخ -  362
 ِؾّل ِؾّٛك ا٠ّٓ/ ٍِه االثزلائ١ٗ اٌَالَ ِلهٍٗ ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111123 ربه٠ـ ٚفٟ 41761    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥ٍٟ ِؾّٛك ١ٍّخ -  363
 ٍٛثو/ ْٚٔبٝٗ ِؾّل ِؾّٛك ا٠ّٓ/ ٍِه االثزلائ١ٗ اٌَالَ ِلهٍٗ ثغٛاه اٌَالَ ُ اٌل٘به/ االفو اٌوئ١َٟ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو
 ِبهوذ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53763    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥جلا٦ٌبي وّبي ِؾّٛك -  364
 ِؾّل ٕجوٜ-1/ثٍّه  اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ ىٍِٓ ف١و ِؾً ثغٛاه - اٌزغبهٜ اٌَٛق 5 هلُ ٥مبه - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

  ِؾً      ٥جلا٦ٌبي وّبي ِؾّل-2   ٥جلاٌؾى١ُ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53764    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جلاٌؾ١ٍُ ثل٠و ِؾّل -  365

  ِؾً    اٌفٕلق/ ثٍّه  ثٛه٠فبط ٍزبه ٍٝ فٕلق - اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53752    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ اٌؾّل اثٛ ٥ّبك -  366

 ؽَٓ ِؾّل ِؾّل ِؾّل ٍِه 41 هلُ ُ 71 هلُ ٥مبه ٥ٍُ ِوٍٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53752    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ اٌؾّل اثٛ ٥ّبك -  367

 ٚىٌٜ الٍِٗ رٛه٠لاد ِىزت ثْٕبٛ ٥ٍٝ اٌؾّل اثٛ ٕالػ ٍِه لفٜ ا٠ٛ٦ٌٚبد عَو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53751    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّٛك ْٔأد ٥ّوٚ -  362

 اؽّل اٌغ١ل ٥جل اؽّل ؽوثٟ/ ٍِه وبف١ٗ ٥وة ثغٛاه ١ِود فٍف م٘ج١ٗ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53755    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك وربع ، ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاهلل ِؾفٟٛ ِؾّل -  361

 ٥جلا٦ٌبي ٥جلاهلل ٌٞفٝ ١ٍل/ثٍّه    آٌ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه -االٔزووٛٔزٕٕزبي رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53751    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛاك ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  371

  ثلهَٚ     ٥جلاٌؾبف٠ اؽّل ِؾّٛك/ثٍّه  اٌفبهٚق َِغل ثغٛاه - م٘ج١ٗ ّبه٣ -اٌن٘ج١ٗ ِٕٞمٗ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 46216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٗ فوط ّؾبرٗ أغٝ -  371

 عوعٌ ٥ٖبَ ٍِه االٔزووٛٔز١ٕ١ٕزبي رم١َُ 131 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 46216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ّؾبرٗ أغٝ اٌلوزٛهح ١ٕل١ٌخ -  372

 عوعٌ ٥ٖبَ ٍِه االٔزووٛٔز١ٕ١ٕزبي رم١َُ 131 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 31115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ى١٘و اثٛ ا٠ّبْ -  373

 ثلي ٚ ىفبف فَبر١ٓ ربع١و/ ْٚٔبٝٗ الالك٠ًٛ عٛكٖ ٕللٟ ٚهصٗ/ ٍِه ِْىٍٗ ِف١ِ ا٥ٍٟ اٌى١َٕٗ ّبه٣ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 هعبٌٟ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 31115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ى١٘و اثٛ ا٠ّبْ -  374

 الالك٠ًٛ عٛكٖ ٕللٟ ٚهصٗ/ ٍِه ِْىٍٗ ِف١ِ ا٥ٍٟ اٌى١َٕٗ ّبه٣ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53754    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثؾ١وٜ ١٦ٍل ّو٠ف ٥بكي -  375

 ّمٗ ٥جلاٌؾبف٠ ِؾّل اؽّل ا٠ّٓ/ثٍّه  اٌّلٟٔ اٌَغً فٍف-االى٘و٠ٗ إٌّٞمٗ -اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53757    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بٕٟ اهلل فٍف اٌفزبػ ٥جل اٍّبء -  376

    ٚى٠وٞ ؽ١َٓ اٌؾ١ّل ٥جل فبٌل/ ٍِه ثٞبٝب اٚالك فٍف  بٌٗاٌَم ٝو٠ك/  إٌٖو ّبه٣ 5 هلُ ٥مبه اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ِؾً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53731    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٚٞ ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل -  377
 اٌؾبط اثٛ اثوا١ُ٘ اؽّل اٌٙبكٞ/ ٍِه فب١ٍِٟ ١ِّي 11 هلُ ِؾً ا١ٌَبؽ١ٗ ه٠ّف١وا لو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 35752    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛاك ِؾّل ١٦ٍل فبّٝٗ -  372
  ِؾً    اؽّل اثٛا٦ٌال وّبي/ثٍّه  ١ّوٞ ّبه٣ - اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 36136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمّبُ ِؾّٛك ِؾّل ِٖٞفٝ -  371
 اٌفٕلق ثٍّه ثبٜ ٍِٛب وٍٛة هٚثَْٕٛ فٕلق ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53761    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثّٛبكٜ ِٖٞفٝ ِؾّل فزؾٝ ٘بُّ اَ -  321

 ِؾّٛك ا١ٌَل ِؾّٛك ِؾّل/ ثٍّه  اٌغ١ِ ٥ّبهاد اِبَ 41 ٣ - اٌٍإٌإٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53753    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  321

 اٌٖؾوا٠ٚٗ اٌٛؽلٖ ثَفبعب اٌّغز٤ّ ر١ّٕٗ ع١٦ّٗ/ثٍّه اٌىٙوثبء ّووٗ ثغٛاه ا٦ٌِّٟٛ ُ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53761    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ِؾّل ؽَٕٟ -  322

  ا١ٌَبؽ١ٗ ٚاٌز١ّٕٗ ٌٍفٕبكق ١ِواط ّووٗ/ثٍّه ٍوا٠ب ِىبكٞ عبى فٕلق- ِىبكٞ ف١ٍظ-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53731    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٜٚ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  323

 ِبهوذ ٍٛثو/ ْٔبٝٗ ٚ اٌؾبط اثٛ اثوا١ُ٘ اؽّل اٌٙبكٞ/ ٍِه فب١ٍِٟ ١ِّي 11 هلُ ِؾً ا١ٌَبؽ١ٗ ه٠ّف١وا لو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53741    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِبَ ٥غّٝ ِؾّل هاِٝ -  324

  وؾ١ً ِؾّل ِؾّل ؽ١َٓ/ثٍّه - اٌجبىاهاد ّبه٣ -اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53762    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاهس اثوا١ُ٘ صوٚد ث١زو -  325

 ٝبؽْٛ ا١ٌَل ٥جلاهلل ٥جلاٌؾ١ّل/ ثٍّه ثٞبٝب اٚالك فٍف ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو ُ 156 ٣ -اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111124 ربه٠ـ ٚفٟ 53756    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب رٛف١ك و١ًّ ّٕٛكٖ -  326

  ِؾً    اٌٞبٌت/ ثٍّه  ٚاٜ ٚثَذ هعت اٚالك ِبهوذ فٍف-26 هلُ ل٦ٞٗ-اٌىٛصو ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111126 ربه٠ـ ٚفٟ 53215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌّغ١ل اٍّب١٥ً -  327

 ٥ّو اؽّل ِؾّل ١ٍّؾٗ/ ثٍّه  ٚاٌجىُ ٌٍُٖ االًِ ِلهٍٗ فٍف-االًِ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53721    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥بك ّٕٛكٖ ٠ٌٛي اثبٔٛة -  322

  ِؾّل ِؾّٛك اثوا١ُ٘/ٍِه اٌّلاهً ُ 317هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53765    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ ؽى١ُ ١ِٕو ١ْ١ًِ -  321

 ٔقٍٗ ثْبهٖ ٔقٍٗ ثْبهٖ/ ٍِه اٌّمبثو ٍٛه ثغٛاه اٌجبّب ُ 21 هلُ ٥مبه اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53771    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ِؾّل ٚهكأٝ ٥جلإٌبٕو -  311

 ًِؾ- ِؾّل ٚهكأٝ ّبمٌٝ/ٍِه اٌجله ِٕٞمخ- اٌوئ١َٝ اٌْبه٣- اٌجٍل ٍفبعب-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53771    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ اؽّل ِٖٞفٟ -  311

 ى٠ل اثٛ ِؾّل وبًِ اؽّل/ ٍِه اٌجو٠ل ِىزت ثغٛاه اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽلٖ ّبه٣ 3 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53775    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ؽَٓ هٙٛاْ ٍبٌٝ -  312

 اؽّل ٕمو ِؾّل ٥جلاٌوؽ١ُ/ٍِه اٌؾج١ت ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه- ا٦ٌوٚثخ ُ- ا١ٌّٛف١ٓ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53772    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍل اؽّل -  313

 ا٦ٌبي اؽّل ِؾّل ٦ٍبك/ثٍّه اٌٖؾٗ ِل٠و٠ٗ فٍف ا٦ٌبَ َِزْفٟ ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 45721    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فٛىٜ اؽّل ٥ّوٚ -  314

 2 هلُ ّمٗ االهٟٙ اٌلٚه 135 ٥ّبهٖ 2 ِجبهن ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53762    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ّبوو ٘بٔٝ -  315

 ِىزت- اٌجلهَٚ- ا٠ٛة ا٠ٌٛي ٥بكي/ٍِه ٌّّ وبفز١و٠ب اِبَ- اٌّلاهً ّبه٣ 112هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53762    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ّبوو ٘بٔٝ -  316

 ١ٍ٥ٖٛ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ّبوو ٘بٔٝ/ٍِه-ٝؾبٔٛة ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53766    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ٥ٍٟ ِؾّل اٍالَ -  317

 ّمٗ اٌٖغ١و ِؾّل فواط/ثٍّه االًِ ّبه٣ 174هلُ ٥مبه-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53721    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل كهك٠و ِؾّل هث٤١ -  312

 ؽبِل اٍّب١٥ً ٥ٍٝ/ٍِه اال٥لاك٠ٗ إٌّبه ِلهٍٗ ثغٛاه- اٌْبٝئ ٔبكٜ- ا٦ٌَىو٠خ االّغبي-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53776    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ اؽّل هّٛاْ ؽ١َٓ -  311

  اؽّل ٥جلاٌلا٠ُ ١٦ٍل ِؾّل/ٍِه االٍىٕله٠ٗ ثٕه ثغٛاه- االٍزبك رم١َُ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53773    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ِبه٠ٓ ٔبعٟ ثلهٞ -  411

 فٍت لل٠ٌ ِورب/ثٍّه ِبهعو٠ذ/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛرو ِبه١ِٕب ك٠و ّبه٣ إٌغلٖ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53761    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٛاك ِؾّل فٛىٞ ِؾّل -  411

 ِؾً ٥ٛٗ ٦٠مٛة إٌّٙلً ْ٘بَ/ثٍّه ِبهوذ ِزوٚ ثغٛاه-ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ 11 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 (3) هلُ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53777    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌّمٖٛك فوط اٍبِٗ -  412
 ٥جلاٌَالَ ِؾّٛك ٥جلاٌَالَ/ٍِه ثٞبٝب اٚالك ٥ّبهح ثغٛاه- إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 42171    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥ٍٟ اهلل ٥جل اِبي -  413

 ٥بهف ؽَٓ ١ٍل/ ٍِه الٔل ١ِىٟ ِمٟٙ ثغٛاه اٌّؾغو ُ االًِ ؽٟ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 41241    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ر١لً فٍٝ وو٠ُ -  414
 ؽبِل ؽَٓ ١ٞ٥خ ِؾّل ٍِه 2 هلُ ٥مبه االرٛث١ٌ فٍف اٌل٘به
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53771    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥بّٛه ١ٍّو اٍالَ -  415

 1هلُ ِؾً- ٥ّبه ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ/ٍِه ا١ٌٍجٝ إٌَزو فٍف- ٔبٕو رم١َُ 151هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53774    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥الء ه٠ٙبَ -  416

 ِؾً- اثوا١ُ٘ إٌَّٝ ؽبِل ِؾّل/ٍِه هؤ٠ب ِووي ثغٛاه- االٍزبك ّبه٣ 53هلُ ٥مبه-ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 53767    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛاه ا١٢٦ٌُ ٥جل اٌغٕٝ ٥جل ِغلٜ -  417

 ٔٛاه ا١٢٦ٌُ ٥جل اٌغٕٝ ٥جل ِٖٞفٝ ٍِه ٥واث١ب رم١َُ فٍف اٌزىب١ٌف ِٕقف٘ 67 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  االهٙٝ اٌٞبثك
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽي٠ٓ ِجبهن ِؾّل -  412

 اٌٞبٌت ٍِه اٌوؽّٓ َِغل ثغٛاه ا٦ٌَىو٠خ االّغبي ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53712    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥ٍٟ اؽّل ِؾّل ١ٍلٖ -  411

 االهٟٙ اٌٞبثك ِوٍٟ ع٦فو ٥جلا١ٌٍٞف ١٥ل/ثٍّه ه٠ؾبٔٗ لب٥ٗ فٍف-اٌؾغبى ّبه٣ 145 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ِؾً-

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53711    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٞ اؽّل ا١ٌَل اٍبِٗ -  411
 اٍّب١٥ً ِؾّل ٥ٍٟ ع٦فو/ ٍِه إٌٖو اثٛ ِؾالد 1 ِجبهن ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ِؾّل ٦ٍل ِؾّٛك -  411
 ٥جلاٌٍّٞت ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٟ/ثٍّه ٚٔجٟ ١ِلاْ ِٖٞفٟ ٥جلا٦ٌي٠ي ّبه٣ ِىوه11 هلُ ٥مبه-اٌل٘به-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ١ٍل ؽغبط ِؾّٛك -  412
 اٌٌّٟٛ عبك ِؾّل ِؾّٛك/ ٍِه االًِ ٚ اٌٛفبء ؽل٠مٗ فٍف االًِ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53713    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ا١٦ٌَل ّوٚق -  413
 421 هلُ ّمخ ٥ٍٜٛ اٌواث٤ اٌلٚه اٌٞبٌت ٍِه اٌيها١٥خ اٌٖٛة اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ  رم١َُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53721    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ثٞوً اٌمٌ ١ْ١ًِ ث١زو -  414
 2 هلُ ِؾً ١٦ٍل ِوٍٟ وّبي ِؾّل/ ٍِه اٌّىضف عٕٛة رم١َُ 11 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53714    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٛاً ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل فبٌل -  415

 1 هلُ ِؾً ى٠ل اثٛ ِؾّل ؽ١َٓ ١ٍّوح \ثٍّه اٌجوثوٜ ِبهوذ اِبَ 752 هلُ ٥مبه -ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53725    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ِؾّل -  416

 ه١ّلٞ ؽَٓ وّبي اؽّل/ثٍّه اٌزؾو٠و وْوٞ ٥ّبهٖ ا٥ٍٟ ا٦ٌجبً اثٛ ا١ٌْٙل رم١َُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 51731    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍوع١ًٛ ١٦ٍل ِٛه٠ٌ عٛهط -  417

 ٤ٍٍ ٚ ٥بك٠بد ٚ ٘لا٠ب/ ْٔبٝٗ ٚ 11 هلُ ِؾً ٘بٚاٞ فٕلق ا١ٌَبؽٟ اٌّّْٟ/ ث٦ٕٛاْ االفو اٌوئ١َٟ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ١ٍبؽ١ٗ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 51731    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍوع١ًٛ ١٦ٍل ِٛه٠ٌ عٛهط -  412
 ١ٍبؽٟ ر١ْ١ود ْٔبٝٗ ٚ 7 هلُ ِؾً ٘بٚاٞ ١ٔٛ فٕلق ا١ٌَبؽٟ اٌّّْٟ/ االفو اٌوئ١َٟ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53715    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ وبًِ ِب٘و اؽّل -  411

 ا١ٌَبؽ١ٗ اٌز١ّٕٗ ٚ ٌٍفٕبكق ١ِواط ّووٗ/ ٍِه ِىبكٞ ف١ٍظ ِىبكٞ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 16316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل ِٖٞفٟ اؽّل -  421

 اثوا١ُ٘ ا١٦ٌُٕ ٥جل ٥جل ِؾّل/ ٍِه ا١ٌَبؽ١ٗ اٌَّزٍيِبد ّبه٣ اٌَمبٌٗ/ اٌوئ١َٟ ٥ٕٛاْ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ل٠ًر٦ رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 16316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل ِٖٞفٟ اؽّل -  421

 ِؾّٛك اثوا١ُ٘ اؽّل \ ٍِه ٔٛاً اثٛ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘/ اٌفو٣ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 16316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل ِٖٞفٟ اؽّل -  422

 ِؾّٛك اثوا١ُ٘ اؽّل \ ٍِه ٔٛاً اثٛ اٌزىب١ٌف ِٕقف٘/ث٦ٕٛاْ اٌفو٣ اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 53727    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ِٖٞفٟ -  423

 ِؾّٛك اٌْٛكفٟ اؽّل ٚهصٗ/ثٍّه إٌّٖٛهٖ اثٕبء ِبهوذ ثغٛاه اٌّٞبه ٝو٠ك-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌجٝ ا١ٌَل ِؾّل -  424

  ٥جلاهلل اؽّل ِؾّل/ثٍّه  ٌٍْؾٓ اٌّزؾلٖ اٌْووٗ فٍف اٌجبّب ّبه٣ 224 هلُ ٥مبه- اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ٥جلاٌجبٍٜ ٥بكي ِؾّٛك -  425

  ١٦ٍل ٥جلاٌجبٍٜ ٥بكي/ثٍّه اٌّل٠ٕٗ ِغٌٍ َِبوٓ 313 هلُ ٥مبه-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 52261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جل اٌٌّٟٛ عبك اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  426

 2 هلُ ِؾً ا١ٌَل ٥جل اٌٌّٛٝ عبك اٌىو٠ُ عبك ٍِه ث١ٕٓ اٌٖٕب٤٠ ِلهٍخ ثغٛاه اٌي٘واء ؽٝ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
 ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 52261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جل اٌٌّٟٛ عبك اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  427

 إٌٛاكٜ ٚاكاهح اٍزغالي ِىزت  ثْٕبٛ اٌىو٠ُ عبك ٍِه ث١ٕٓ اٌٖٕب٤٠ ِلهٍخ ثغٛاه اٌي٘ٛه ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
 اٌزوف١ٙ١ٗ ٚاالْٔٞخ ٚاٌىبف١زو٠بد

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِجبهن ِؾّل ِٕبي -  422
 ٠ٍٛف ِؾّٛك ٥ٍٝ اؽّل ٍِه اٌٖٕب١٥خ إٌّٞمخ ،:   اٌـزأ١ّو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٍِٛٝ اؽّل -  421
 ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٍِٛٝ/ٍِه ٣14- ١ّْٕٓ ّبه٣-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53712    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌؾواٜٚ اؽّل اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل -  431
  ِٖٞفٝ ِؾّل وّبي ٍِه االٚلبف ٥ّبهح فٍف ٍزٛة ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  431

 ٥ٍٝ هىق ِؾّل/ٍِه االٍٛأٝ وبفز١و٠ب اِبَ- اٌّلاهً ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53716    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽّبكٖ ِٕٖٛه ٘بٔٝ -  432

  ؽَٓ ثي٠لٜ رٛف١ك ٚهصٗ/ثٍّه   اٍىٕلهأٝ وْوٜ ِؾً ثغٛاه االرٛث١ٌ ِؾٞٗ اِبَ إٌٖو ّبه٣-اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ٥يٖ -  433

  ِؾً   فواط ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل/ثٍّه -51 هلُ ٥مبه-72 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ـربه٠ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل اٍّب١٥ً ؽ١ّل ٥جلاهلل -  434

 ِؾً    اٍّب٥ً ؽ١ّل ِؾّٛك/ ثٍّه  االًِ ّبه٣ 241 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 46722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍؾك عجوائ١ً ٥لٌٝ ٘بٔٝ -  435

 ١ٍل اثوا١ُ٘ ؽ١َت ؽّلٜ ٍِه اٌَمبٌخ ا٦ٌجبً اثٛ ؽَٓ ا١ٌْٙل ُ 1 هلُ ِؾً 43 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل عبك ٥ي٠ي ؽٍّٝ ١ِالك -  436

 ِؾً- ٥جلاٌّمٖٛك ثلهٜ ٔبٕو/ٍِه اٌو١ّلٜ ِقبىْ ثغٛاه- اٌؾغبى ّبه٣-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 52261    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جل اٌٌّٟٛ عبك اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  437

 اٌىو٠ُ عبك ٍِه ث١ٕٓ اٌٖٕب٤٠ ِلهٍخ ثغٛاه اٌي٘واء ؽٝ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 34522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٦َِٛك ١ِقبئ١ً ِبعل -  432

 َِٞؼ- ف١ًٍ ؽ١َٓ فإاك هٙب/ٍِه ٌٍّمبٚالد اثٛع٦١ّخ ّووخ فٍف- اٌؾغبى رم١َُ 23هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٚاالٝجبق ٚاالوٛاة( NON WOVEN ٚف١ٓ ْٔٛ)  َِٕٛعخ اٌغ١و ٚااللّْخ اٌز٦جئخ ِٛاك ٚرم٤١ٞ ٚر٤١ٕٖ أزبط/  ثْٕبٛ رغبهٜ

 اٌٛهل١خ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53717    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍجٌ فّٙٝ فو٠ظ ٦ّٔٗ -  431

 4 هلُ ِؾً    غبث١ًٛ ٠ٌٛي ٥يٖ/ ثٍّه  ؽزٗ اثٛ اِبَ -اٌإٌإٖ ِٕٞمخ62 هلُ ٥مبه -االؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 51417    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  441

 ٥جبكٜ اؽّل ٍّو/ٍِه اٌقٚبه ٍٛق ثغٛاه- ا٥ٌّٕٖٛبد ث٤١ اِبَ- ا٦ٌيثبٜٚ ٥ّبهح-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 51417    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  441

 ا١ٌِْ َِٚزٍيِبد فؾُ ث٤١/ ثْٕبٛ ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّٛك اؽّل اٌؾىِٛٝ اٌّٖبٌؼ ّبه٣ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 42172    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفخ ٕبٜٚ ٥ٍٝ ٔغبح -  442

  ؽَبْ ؽَٓ ؽبِل اؽّل/ ثٍّه    ِٖٞفٝ/ك ١ٕل١ٌٗ ثغٛاه 1 هلُ ِؾً 31 هلُ ٥مبه62 هلُ ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53217    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بِو اٌجبٍٜ ٥جل اؽّل ِؾّٛك -  443

 13 هلُ ِؾً ف١ًٍ ووَ ا١ٍ٠ب ٍِه اٌىج١و اٌغب٤ِ ثغٛاه اٌغ١ِ ٥ّبهاد االؽ١بء ّّبي اٌغوكلخ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 51417    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  444

 ٦ُِٞ/ ثْٕبٛ ٥جبكٜ اؽّل ٍّو/ٍِه اٌقٚبه ٍٛق ثغٛاه- ا٥ٌّٕٖٛبد ث٤١ اِبَ- ا٦ٌيثبٜٚ ٥ّبهح-اٌل٘به-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل ٥جلاٌوؽ١ُ ِجبهن ِؾّٛك -  445

  ِؾً    ١ٞ٥خ ؽَٓ ِؾّل هافذ/ثٍّه ا٦ٌفو٠ذ وبف١زو٠ب ثغٛاه- اٌىٙف ّبه٣ A158 هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ثق١ذ اهلل فزؼ ٍبِٝ -  446

 االهٙٝ اٌلٚه- ١ِقبئ١ً فٍف ٍبِؼ/ٍِه غبىره ثغٛاه- اٌؾوف١١ٓ 41هلُ ٥مبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّٖوٜ ِؾّل ا١ٌَل ١ٌٚل -  447

  ِؾً    ٦ٍٛكٜ اؽّل موو٠ب هف٦ذ/ثٍّه-23 هلُ ٥مبه-72 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 34522    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٦َِٛك ١ِقبئ١ً ِبعل -  442

 َِٞؼ- ف١ًٍ ؽ١َٓ فإاك هٙب/ٍِه ٌٍّمبٚالد اثٛع٦١ّخ ّووخ فٍف- اٌؾغبى رم١َُ 23هلُ ٥مبه-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 رغبهٜ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٔغ١ت فوط عوعٌ -  441

 1 هلُ ّمٗ  ٥ٍٛٞ االٚي اٌٞبثك ٥جلاٌَزبه ِؾّل ١ّو٠ٓ/ثٍّه اٌجٕٛن ّبه٣ 12هلُ ٥مبه-اٌىٛصو ؽٟ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ١ٞ٥ٗ ٥جلاٌجبٍٜ ١ٌٚل -  451

  ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّٛك ِغلٜ ثٍّه اٌؾوف١ٓ 113 ّبه٣ 12/14 هلُ ٥مبه اٌٖٕب١٥ٗ إٌّٞمٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 32341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلا٦ٌي٠ي ؽَٓ ٥الء -  451

 اؽّل ١ٍل ِجبهن ِؾّل/ ٍِه 731 هلُ ٥مبه اٌىٙف ُ اٌل٘به ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦٠مٛة عبكاهلل ٕجوٜ عوعٌ -  452

 ٚ  ّٕٛكٖ ٦ٍل ٦٠مٛة ث١ْٛٞ/ ٍِه اٌغٍٛك ِؾً ثغٛاه كه٠ّي ٘بٚاٞ فٕلق االؽ١بء/ افو هئ١َٟ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ّٛة ثٛن/ْٔبٝٗ
 ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ،( ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ) اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل ٦ٍٝذ -  453

 فوط ٥جلا٦ٌي٠ي اؽّل/ثٍّه ا٦ٌبَ اٌوئ١َٟ اٌْبه٣ 34 هلُ ٥مبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 52161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦٠مٛة اهلل عبك ٕجوٞ عوعٌ -  454
 ّٕٛكٖ ٦ٍل ٦٠مٛة ث١ْٛٞ/ ٍِه اٌغٍٛك ِؾً ثغٛاه كه٠ّي ٘بٚاٞ فٕلق االؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 35536    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فقوٜ هف٦ذ عبو١ٍٓ -  455

  ١َّّٚخ ٝج١خ ٢ٔبهاد ٚرغ١ٙي ث٤١ ثْٕبٛ اؽّل ٥جبً ِؾّٛك ِؾّل ٍِه ا٦ٌوٍٚخ ١ِلاْ غبهة هاً ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ ٥جلاهلل ِؾّل ِٖٞفٟ -  456

 ِؾً اٌّغز٤ّ ر١ّٕٗ ع١٦ّٗ/ثٍّه اٌزمٛٞ َِغل ثغٛاه-هِٚبْ ِٓ ا٦ٌبّو ّبه٣-اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53217    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل ِوٍٝ ِؾّل -  457

 ؽ١َٓ ٥ٍٟ ٥جلاهلل ِؾّل/ثٍّه ٚا٦ٌّواط االٍواء َِغل اِبَ اٌّلاهً ُ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 14267    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ِٓ ٠ٍٛف ِبعل/١ٕل١ٌٗ -  452

 ِٚؾّٛك ٥ٍٟ اؽّل ا١ٌَل عّبي/ثٍّه ٥ف١فٟ ٠ٍٛف ِلهٍٗ ثغٛاه 3/4/5 االهلبَ ِؾالد االؽ١بء/ فو٣ اٙبفٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ١ٕل١ٌٗ/ْٚٔبٝٗ ا١ٌَل اؽّل
 ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53371    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌفزبػ ٥جل اٌّمٖٛك ٥جل اٌل٠ٓ ٖٔو ِب٘و -  451

 ؽٕب فّٙٝ ِب٘و هٙب ٍِه ى٘واْ فٍف إٌٖو ُ اٌل٘به اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
 ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53371    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌفزبػ ٥جل اٌّمٖٛك ٥جل اٌل٠ٓ ٖٔو ِب٘و -  461

 ؽل٠ضٗ ِٛث١ٍ١ب ٦ِوٗ ثْٕبٛ كهك٠و ؽغبط ِؾّل ٍِه ثٕبد اٌٖٕب٤٠ ِلهٍٗ ثغٛاه اٌَالَ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
 ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53371    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌفزبػ ٥جل اٌّمٖٛك ٥جل اٌل٠ٓ ٖٔو ِب٘و -  461

  ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد ثْٕبٛ ؽٕب فّٙٝ ِب٘و هٙب ٍِه ى٘واْ فٍف إٌٖو ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّل -  462

 ١ٍل ٦ٍل ا٠ّٓ/ ٍِه اٌَّزْبه٠ٓ رم١َُ لو٦ٙ٠واث١ب اِبَ ٥واث١ٗ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 32124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ٔغ١ت ٦ٍل ٘بٔٝ -  463

  ١ٍبهاد ١ٕٚبٔخ فلِخ ِووي ثْٕبٛ ف١ٍفخ ؽفٕٝ ِؾّل ١ٍٍّبْ ٍِه 252-251 هلُ ٥مبه ٌؾوف١١ٓا رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 32124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ٔغ١ت ٦ٍل ٘بٔٝ -  464

 ف١ٍفٗ ؽفٕٝ ِؾّل ١ٍٍّبْ ٍِه 252-251 هلُ ٥مبه اٌؾوف١١ٓ رم١َُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 32124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ٔغ١ت ٦ٍل ٘بٔٝ -  465

 اٌغ١و ٌؾَبة ١ٍبهاد ربف١و ِىزت ثْٕبٛ اهلل فٍف ؽَبْ عو٠ٛ ٍِه اٌْٛهثغٝ ١ٍوا١ِه ثغٛاه ١ّوٜ ُ اٌَمبٌخ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍٍُ ٠ٍٛف ؽّلٜ -  466

  ٥جلاٌَالَ ٥جلاٌفزبػ ا٠ّبْ/ ثٍّه  اٌلوزٛه ٥ّبهٖ ؽوة ٦ٍٝذ ّبه٣ 1ن ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 14267    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ِٓ ٠ٍٛف ِبعل/١ٕل١ٌٗ -  467

 ا١ٌَل اؽّل ِٚؾّٛك ٥ٍٟ اؽّل ا١ٌَل عّبي/ثٍّه ٥ف١فٟ ٠ٍٛف ِلهٍٗ ثغٛاه 3/4/5 االهلبَ ِؾالد االؽ١بء ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌؾ١ٍُ ثًٞ ٍٕبء -  462

 ؽج١ت ِىوَ كا١ٔبي/ثٍّه اٌٙٚجٗ ٔغّٗ ِبهوذ ٍٛثو ثغٛاه اٌّلاهً ّبه٣ اٌّْب١ٌٗ اٌٙٚجٗ-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌجٌ ٕبكق اثٛاٌق١و ربِو -  461

 3 هلُ ِؾً  االهٙٝ اٌٞبثك  ِمبه فوط ٠ٌٛي ِمجً/ثٍّه-144 هلُ ٥مبه-11 ّبه٣ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥َواْ أٛه اٌوؽ١ُ ٥جل روو١ٗ -  471

 لاكاِز ٥ب٠ِ هِٚبْ اٌؾ١ٍُ ٥جل ٍِه اٌفولبْ َِغل فٍف م٘ج١خ ُ االٍزبك ُ 276 هلُ ٥مبه اٌَمبٌخ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  االٍزبك
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 1336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل ِؾّل فزؾ١ٗ -  471

 اٌىو٠ُ ٥جل ِؾّل ِٖٞفٟ/ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كًٚ اٍؾك ٔبكه ا٠ٙبة -  472

 17هلُ ِؾً- ٍلهان اهلل عبة ٥جلاهلل ْٔبد/ٍِه ٌٍّْو٥ٚبد ٔبٕو رم١َُ- اٌىٙف ّبه٣-اٌَمبٌٗ-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 51417    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اِجبهن ِؾّٛك ِجبهن -  473

 ١ٍٍّبْ ٍبٌُ ٠ٍٛف ٍِه اٌز١ٍفي٠ْٛ َِغل ثغٛاه اٌز١ٍفي٠ْٛ ُ 342 هلُ ٥مبه ٍفبعب ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 41716    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ فوغٍٝ ؽَٓ -  474

 ف١ًٍ ِؾّل ف١ًٍ ِؾّل ٍِه 217 هلُ ٥مبه ِٖو ثٕه ُ ١ّْٕٓ ؽٝ اٌم١ٖو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 41716    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ فوغٍٝ ؽَٓ -  475

 ٚث١زيا فٞبئو ثْٕبٛ ف١ًٍ ِؾّل ف١ًٍ ِؾّل ٍِه 217 هلُ ٥مبه ِٖو ُ ١ّْٕٓ ؽٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53227    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل -  476

  ّمٗ   االهٙٝ اٌٞبثك   ثغلاكٜ اؽّل ثغلاكٜ/ثٍّه  اهاث١َه وبف١زو٠ب ثغٛاه -اٌّلاهً ّبه٣- اٌَمبٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽج١ت ف١ىزٛه فبكٜ -  477

 ٥ف١فٝ ِؾّل ٔج١ً/ٍِه ا١ٌْوارْٛ ّبه٣ ِٓ ِزفو٣-ا١ٌَبؽٝ اٌغوكلخ ِووي رم١َُ- 2727ً-ثلْٚ هلُ ا٦ٌمبه-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو
 5هلُ ِؾً- االهٙٝ اٌلٚه- ٥جلاٌىو٠ُ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً ُر 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 34232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّؾَٓ ٥جل ٦ّجبْ ِؾّل -  472
 ا٦ٌُّٕ ٥جل ِٖجبػ ِٖجبػ/ ٍِه اٌؾوف١١ٓ رم١َُ 551،  541 هلُ ل٦ٞخ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبًٔٛ ١٥بك ثْوٞ ١ِالك -  471
 3 هلُ ِؾً   ٥جلا١ٌْٙل ٠ٍٛف ىوٝ ٥ٞب/ثٍّه   ِبهوذ اٌٍّه ثغٛاه اٌٙٚجٗ اِزلاك235 هلُ ٥مبه -اٌٙٚجٗ ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 53231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ٥ىبّٗ اؽّل اٌمبٍُ اثٛ -  421
 ِؾً --٥جلاٌؾ١َت اؽّل ٥جلاٌؾ١َت \ثٍّه ا١ٌْوارْٛ ٝو٠ك 11 هلُ ٥مبه اٌّْبٌٝ اٌغجً-اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 15262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٙبكٜ ٥جلاٌوؤف ١٦ٍل -  421

  ٥جلاٌوعبي عبكاهلل ؽ١َٓ ٥وفٗ/ثٍّه  اث٥ْٛوٖ ِبهوذ فٍف-اٌَمبٌٗ ١ِلاْ-ا١ٌّٕبء ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 42221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٟ ا٦ٌبٟٝ ٥جل -  422

 ِؾّل ِؾّل ٥ٍٟ ا٦ٌبٟٝ ٥جل/ اٌّبٌه اٍُ ر٦ل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌْبٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ا١ِٓ ؽّلٜ ٥ّبك -  1

 ١ِّٛ٥خ ِٚمبٚالد
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕل٠ك ٥الَ اؽّل -  2

 ٚاٌزٖل٠و ٚاٌج٠ٛبد اٌؾلا٠ل
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكَ ؽبِل ٔبعؼ ١ِبه -  3

 ثؾو٠ٗ اّغبالد ٚ ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ِىزت/إٌْبٛ ر٦ل٠ً
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53417   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٞبة ِؾّل ِؾّلٜ ١ٍّو ربِو -  4

 ٚاكاهرٙب اٌجؾو٠خ اٌٛؽلاد ٚرٍّه:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  5

 ١ِّٛهٞ اٌفالُ ٝو٠ك ٥ٓ ١٦ٍّٗ ِٖٕٚفبد
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36227   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّمٖٛك ٥جل ِؾّل ا١ٌَل -  6

 اٌٝ ِل٥ُ ثٍلٜ ِقجي
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غجو٠بي ِالوٗ عوعٌ -  7

 ِبهوذ ٍٛثو/إٌْبٛ ر٦ل٠ً
،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ  ؽ١َٓ ا٤١ٌَّ ٥جل ِب٘و اٍالَ -  2

 فٚخ ثبىاه:  اٌزأ١ّو ٕٚف
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغفبه ٥جل ِؾّل اٍّبء -  1

 غنائ١خ ِٛاك ٚرٛه٠ل
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٍّب١٥ً ٔبكه ا٠ّبْ -  11

 ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ:  اٌزأ١ّو
،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33516   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ؽ١َٓ ا٤١ٌَّ ٥جل ِب٘و اٍالَ -  11

 ثوكٜ ثبىاه:  اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل ا٦ٌبي ٥جل ٘بٌٗ -  12

 ثبٌغٍّٗ ِىزج١خ اكٚاد ث٤١:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل ِؾّٛك -  13

 ؽف٠ ٚصالعٗ غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠لاد ِىزت:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36274   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً فبهٚق ١٥َٝ ِبهن -  14

 ِقجٛىاد ٦ِوٗ:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٥جل ٥ٍٟ اؽّل عجو٠ً -  15

 ا١ٌل٠ٚخ اٌّْغٛالد:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36274   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً فبهٚق ١٥َٝ ِبهن -  16

 رغ١ًّ َِزؾٚواد رٛه٠لاد ِىزت:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ٥ٍٝ ا٠ّبْ -  17

 ١ِّٛ٥خ ِٚمبٚالد
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 2233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٍخ ٥ٞب اثوا١ُ٘ ٔغ١ت ١ٍّو -  12

 اٌٟ ٔغبهٖ ٚهّٗ/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو
 ث٤١:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فإاك ٥ياى ٕبٌؼ -  11

 عٍٛك
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بىه ف١و ٥ب٠ل اٍؾك -  21

 ِؾّٛي فلِبد/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 37317   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رّبَ اٍّب١٥ً ا١ِٓ ٕ٘بء -  21

 ِٚؾبعو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٘ل٠ٗ -  22

 ١ٍبهاد ٚربع١و
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اؽّل ّبمٌٝ -  23
 عّووٝ ٚرق١ٍٔ ٚرٖل٠و اٍز١واك ِىزت

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل هفب٥ٝ ٦ٍل ِؾّٛك -  24
 رٖل٠و ِٚىزت:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11437   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِجبهن ع٦فو ٦ّجبْ -  25
 رجو٠ل ٚ رى١١ف لٞب٣ ث٤١/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51777   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ ٔغ١ت ١ِٕو ِبعل ِبه١ٍ١ٍٕٛ -  26
 اٝفبي ِالثٌ:  اٌزأ١ّو ٕٚف

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  27
 ٚاٌن٘ت اٌىو٠ّخ ٚاالؽغبه ٚاٌَب٥بد اٌفٚخ فلِبد

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾبهة ٕجوٜ ع١ًّ عْٛ -  22
 اٌىّج١ٛرو ٝو٠ك ٥ٓ ٚثٖو٠خ ١٦ٍّخ ِٖٕفبد ٥ٚوٗ ِٞج٦خ:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 16342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  21
 ٚا٢ٌٕبهاد ٚاالوََٛاهاد االٍزب١ٌٍٔ ا١ٌٖٕٝ اٌن٘ت فلِبد

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفخ ٔٛثٟ اٌَالَ ٥جل اؽّل -  31
 فوكٚاد ث٤١:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21171   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ََٔٛ ١ٍل اؽّل -  31
 هؽالد ٚر٠ٖٛو اٍٞٛأبد َٔـ
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل اهِب١ًٔٛ فٍف اثزٙبط -  32

 اٌؾْو٠خ اٌّج١لاد ٚرٛه٠ل ٚث٤١ ؽْواد ِىبفؾخ:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42177   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اهلل ١ٙف ِؾَٓ -  33

 غنائ١ٗ ِٛاك رٛه٠لاد:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43337   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ثٕلهٜ ٔي٠خ ٚفمٝ -  34

 اٌٖؾ١خ االكٚاد رغبهح
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اهلل ٥جل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  35

 ِالثٌ ث٤١:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33173   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِغلٞ اثزَبَ -  36

 ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل ٚ ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكَ ؽبِل ٔبعؼ ١ِبه -  37

 ثؾو٠ٗ ٚاّغبالد ثؾو٠ٗ ٚرٛه٠لاد ١ِّٛ٥ٗ رٛه٠لاد ِىزت
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33457   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّغوثٝ ثىو اثو١ُ٘ ٥ٍٝ -  32

 ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد:  اٌزأ١ّو
 ٍٛثو:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 33457   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثوا١ُ٘ ٥ٍٝ -  31

 ِبهوذ
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔبه ِٕٖٛه ِؾّٛك ١٘ضُ -  41

 ِٛثب٠الد ١ٕٚبٔٗ ث٤١:  اٌزأ١ّو
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ُر21111121 ربه٠ـ ٚفٟ 41531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَّؼ ٥جل ٔج١ً ٥بكي -  41

 أزبط فٞٛٛ ٚرْغ١ً ٚروو١ت  ١ٕٚبٔخ
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42544   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ١٦ٍل عبثو ا٠ّٓ -  42

 رغ١ًّ َِٚزؾٚواد ٢ِٕفبد
 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٕٛئ١ً ١٦ُٔ ٖٔو ٥ّبك -  43

 غنائ١خ ِٛاك ٚرغ١ٍف ٚر٦جئخ:  اٌزأ١ّو
،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43671   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥جلا١٦ٌُٕ ٥جلاٌواٙٝ ٥ّبك -  44

 ٥مبهٜ ٚاٍزضّبه ١ِّٛ٥خ رٛه٠لاد ِٚىزت:  اٌزأ١ّو ٕٚف
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽج١ت فٍٚٝ هائف -  45

 اإلفزواٙٝ اٌٛال٤ رىٌٕٛٛع١ب ثاٍزقلاَ ئٌىزو١ٔٚخ ا٦ٌبة
،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31574   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٌّٛٝ ٥جلا١ٌٍٞف ؽ١َٕٓ ِؾّل -  46

 ِفوّٚبد:  اٌزأ١ّو ٕٚف
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغوثٝ ٥جلا٦ٌي٠ي ١ٍ٥بء -  47

 ٥مبهٞ اٍزضّبه/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41344   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبكه ٥جل ِؾّل فٙل -  42

 ١ِّٛ٥خ ِمبٚالد
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41761   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥ٍٟ ِؾّٛك ١ٍّخ -  41

 ِبهوذ ٍٛثو/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، أثٛاٌفًٚ ِؾّل اٍالَ -  51
 ِبهوذ ٍٛثو

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ّؾبرٗ أغٝ اٌلوزٛهح ١ٕل١ٌخ -  51
 ١ٕل١ٌخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٗ فوط ّؾبرٗ أغٝ -  52
 ١ٕل١ٌخ

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك فوػ ثْوٜ أْٞٛ -  53
 ٚاوََٛاهاد ٍب٥بد ث٤١:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47244   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  54
 ٚرٖل٠و:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44172   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً ا١ٌَل ٥جل ّٕٛكح -  55
 روىٜ

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك ِؾوًٚ ِؾّٛك -  56
 ثٕبء ِٛاك/ ْٔبٛ اٙبفٗ:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل ٥ٍٝ إٌٛثٝ غو٠ت -  57
 فؾُ ث٤١:  اٌزأ١ّو

،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكٙوًٚ ثلهًٚ ٦َِٛك ٥بكي -  52
 روىٞ/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ ِٞو ؽ١َٓ ١٥َٟ -  51
 ٚفٛٓ ٔؾبً ٚ ٥ٞٛه ٚ ِالثٌ/ إٌْبٛ ر٦ل٠ً:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51711   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٠ٍٛف ٥ٛٗ ١٥َٝ -  61
 ا٦ٌّْك ٚاٌيعبط اٌجوا٠ٚي ٥ًّٚ ىعبط:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾ١ّل ٥جل اٌؾ١َٕٝ ِٖجبػ -  61
 ِبهوذ ٍٛثو:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53311   ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجو٥ٝ ٦ٍل ِؾّل اؽّل -  62
 اٌفٚٗ ّٚواء ٚث٤١ ر٤١ٍّ ٚهّخ

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15262   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌٙبكٜ ٥جلاٌوؤف ١٦ٍل -  63
 َِز٦ٍّٗ ِٛث١ٍ١بد ٦ِوٗ:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 36177   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌمبكه ٥جل اٌمبكه ٥جل هٙب -  64
 ١ٍبهاد غ١به ل٤ٞ رٛه٠لاد:  اٌزأ١ّو

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْووخ ٣ٛٔ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51426   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً اثوا١ُ٘ ١ِقبئ١ً فٛىٞ -  1

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32252   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل ٥جلٖ ِٖٞفٟ -  2

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53617   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اؽّل ِٖٞفٟ -  3

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، موٝ ؽٍّٝ ا٠ّٓ ألهٚ -  4

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌمبكه اؽّل ١ٍل ١ٍٍٙٗ -  5

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53711   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ٦ٍل اٍؾك فب٠ي ه٠ّْٛ -  6

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  وخاٌْو ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٠ٍٛف صبثذ ّٕٛئ١ً -  7

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53732   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ؽ٠ًٛ اؽّل -  2

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌجٌ ٕبكق اثٛاٌق١و ربِو -  1

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53765   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ ؽى١ُ ١ِٕو ١ْ١ًِ -  11

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥َواْ أٛه اٌوؽ١ُ ٥جل روو١ٗ -  11
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ؽَٓ ٥جلاٌمبكه ؽَٓ -  12
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53534   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٥ٍٝ ِؾّٛك ٚافٝ -  13
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53535   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا١ٌٍٞف ٥جبً ِؾّل ا٠ٕبً -  14
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53672   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِٕٙل -  15
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌزٛاة ٥جل ِؾّل ا١ٌَل ر١َُٕ -  16
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌزٛاة ٥جل ِؾّل ا١ٌَل ر١َُٕ -  17
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53635   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِٖٞفٝ فٚبهٜ هاّب -  12
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، رٛف١ك ِوىٚق هىق ؽبىَ -  11
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14267   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ا١ِٓ ٠ٍٛف ِبعل/١ٕل١ٌٗ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلا٦ٌي٠ي ٥جلاٌؾ١ٍُ ثًٞ ٍٕبء -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53756   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب رٛف١ك و١ًّ ّٕٛكٖ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍٍُ ٠ٍٛف ؽّلٜ -  23
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53666   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦َِٛك ؽى١ُ عوعٌ ٘بٟٔ -  24
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53576   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٥جلاٌمبكه ٥جلاٌمبكه ِؾّل -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53714   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥ٞب ف١ُٙ اٍبِٗ -  26
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53771   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكاٌىو٠ُ ِؾّل ٚهكأٝ ٥جلإٌبٕو -  27
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53564   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ِؾّل ِؾّل -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥َٟ اثوا١ُ٘ اؽّل ١ٍّٗ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ث١َٟٛٔ فبهٚق اثوا١ُ٘ -  31
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53762   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاهس اثوا١ُ٘ صوٚد ث١زو -  31
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٦ٍل ٥جلاٌجبٍٜ ٥بكي ِؾّٛك -  32
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53715   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘بُّ وبًِ ِب٘و اؽّل -  33
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53711   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ؽَب١ٔٓ اهلل ؽّل ؽَب١ٔٓ -  34
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽَٓ ؽ١ّل ِؾّل -  35
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 فٕٚ،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53731   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فزؾٟ ِؾّل اهلل ٥جل -  36
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  37
 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ اٌغٕٟ ٥جل اهلل ٥جل ٥ب٠لٖ -  32
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 6122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل ؽَٓ ِؾّل لوّٝ -  31
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّبهٖ ا١ٌي٠ل اثٛ ِؾّل فزؾٝ ِٖٞفٝ -  41
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53574   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَٞب ١ٍٍُ ِمبه اثواَ -  41
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهِب١ًٔٛ ؽى١ُ ٕجؾٝ ِىبه٠ًٛ -  42
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛكٖ ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّل ٔبكهٖ -  43
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53571   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل فّٟٙ اؽّل ؽ١ّلٖ -  44
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِجبهن ؽَٓ ِٖٞٝ -  45
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53742   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ١ٖٔف ١ِالك ٍبِؼ -  46
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53371   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌفزبػ ٥جل اٌّمٖٛك ٥جل اٌل٠ٓ ٖٔو ِب٘و -  47
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  42
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47264   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌَّبْ ّؾبرٗ اكٚه ٥ّبك -  41
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53725   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ِٕٖٛه ا١ٌَل -  51
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍلهان ٦ّٔبْ فزؾٝ ٠ٖٚب -  51
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٛاك ِٖٞفٝ عٛكٖ ١ٍل -  52
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ رمٝ ؽَٓ ِؾّٛك -  53
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53653   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٌ ثْبٜ ّؾبرٗ ٍبِؼ -  54
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53654   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٟٞ ٌج١ت ٥فذ ٥بكي -  55
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ؽَٓ اؽّل ِّلٚػ -  56
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53777   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌّمٖٛك فوط اٍبِٗ -  57
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53227   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ اؽّل اثوا١ُ٘ اؽّل -  52
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53672   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عفً ؽبِل وبًِ ِٖٞفٟ -  51
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً ٥ٛٗ هّلٜ اٌفذ -  61
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربكهً ٥ٛٗ هّلٜ اٌفذ -  61
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53717   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِبعل ِؾّل٠ٓ ِؾّٛك ؽّبكٖ -  62
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53646   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽي٠ٓ ١ِٞوٖ ِولٌ ووٍز١ٓ -  63
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِٛٝ اٍىٕله عٛهط -  64
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّلاْ ا١ٌيي ١ٍف ع١ٙبْ -  65
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽَبْ اؽّل ِؾّل -  66
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53762   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍ٥ٖٛ ِؾّل ٥جلا١٢٦ٌُ ّبوو ٘بٔٝ -  67
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ِؾّل ي٥ٖ -  62
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53712   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٕبثو ِؾّل -  61
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53716   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍَُِ ِزٌٛٝ ١ٍل ا١ٌّْبء -  71
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53726   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اثوا١ُ٘ هِٚبْ ١ّّبء -  71
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبف٠ ّٙلٜ فبفٛهٜ ٘لها -  72
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53616   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك ١٦ٍل ٘بٟٔ -  73
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ِؾّل هف٦ذ اِبٟٔ -  74
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53743   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٥غب٠جٝ ٥يِٝ أٛه -  75
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53637   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اٌفزبػ ٥جل اكه٠ٌ ِٕبي -  76
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّل ٥ٍٟ ِؾّل -  77
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35752   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛاك ِؾّل ١٦ٍل فبّٝٗ -  72
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41716   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙواْ فوغٍٝ ؽَٓ -  71
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53716   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽّبكٖ ِٕٖٛه ٘بٔٝ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53671   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثَقوْٚ ثٌٌٛ موٟ ث١ْٛٞ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53711   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّٛك اؽّل اٍواء -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53536   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ؽّلاْ ؽَٕٝ -  23
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42117   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ْ١ًِ ١ِٕب/ك ١ٕل١ٌٗ -  24
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌ ٘وِى١ٌ ١ٍّو ١ِٕب -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53766   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ٥ٍٟ ِؾّل اٍالَ -  26
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 1431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّالن ٥جل ّٕٛكح ١ٍٍُ فبك٠خ -  27
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53721   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ثٞوً اٌمٌ ١ْ١ًِ ث١زو -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53712   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل هِٚبْ عّالد -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53711   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛه٠ٗ ٥ٍٟ عّبي ِوٚاْ -  11
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53533   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَبْ ؽَٓ ِجبهن ١ٍّو -  11
 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53513   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبِٗ ٥جلاٌوؤف هِٚبْ اٍبِٗ -  12
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  13
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53677   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٠ٍٛف ؽغبط ِؾّل -  14
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53634   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغ١ٜ اثٛ ١٥َٛٞ ِٖٞفٟ اٌوؽّٓ ٥جل -  15
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ؽَٓ ِؾّٛك ِؾّل -  16
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53565   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك بعور ، غبٌٝ وبًِ ثوٍَٛ ِب٠ىً -  17
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53667   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ؽ١َٓ ٥بثل٠ٓ ّٛل١ٗ -  12
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53761   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌغٛاك ِؾّل فٛىٞ ِؾّل -  11
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٍٍُ ١ٍّو ِؾّل -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53642   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل فٍف ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53723   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ١ٍل ؽغبط ِؾّٛك -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌٍّمبٚالد ٥ٍٟ ؽَٓ اؽّل ٦ٍلٞ -  113

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53554   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍف اثٛ كا١ٔبي ٚع١ٗ ا١ٍ٠ب -  114

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53713   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اثوا١ُ٘ ا١٦ٌَل ّوٚق -  115

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53721   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو لبٍُ اؽّل ِٖٞفٝ -  116

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ فزؾٝ ؽَٓ ؽَبَ -  117

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِخ ّبوو عوعٌ ّٕٛكح -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّل اٍّب١٥ً ؽ١ّل ٥جلاهلل -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52661   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٝ ِؾَٓ ؽَبَ -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ى١٘و اثٛ ا٠ّبْ -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53526   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبوو فإاك ١ٍّو ١ِقبئ١ً -  113

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثىوٞ ِؾّل فبّٝٗ -  114

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦٠مٛة اهلل عبك ٕجوٞ عوعٌ -  115

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبًٔٛ ١٥بك ثْوٞ ١ِالك -  116

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53521   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك اؽّل اثٛاٌفًٚ ِؾّل -  117

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53734   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وجْٗ ثلٚٞ ٍِٟٛ ٔبعٟ ِٕٟ -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53562   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ا١ِٓ اٌّغ١ل ٥جل ١ٌٚل -  111
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53773   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ِبه٠ٓ ٔبعٟ ثلهٞ -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ثوان اؽّل ١ٍلٖ -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽفٕٟ ٥ٍٟ اثوا١ُ٘ اٍّبء -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اٍقوْٚ ىوٝ ِب٠ىً -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53636   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبفٛهٜ فب٠ي ِؾت ث١ْٜٛ -  124

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل عبك ٥ي٠ي ؽٍّٝ ١ِالك -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53754   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك بعور ، ثؾ١وٜ ١٦ٍل ّو٠ف ٥بكي -  126

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53715   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٥ل اؽّل ِؾّل اٍبِٗ -  127

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثىو اثٛ ٥ٛاك ِؾّٛك اهٖٚ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53655   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53712   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِزٌٟٛ ِؾّٛك ؽوثٟ -  131

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٝ اهلل ٥جل ِبعل ه٠ٙبَ -  131

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٖٔو ِؾّل ٥جلاٌقبٌك هعت -  132

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53673   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ اٌجبى ِؾّل ِٖجؼ ِؾّل -  133

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53741   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كًٚ ٥لٌٟ عوعٌ عٛهط -  134

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53633   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽ١ُ ِؾّل ِؾّٛك عّبي -  135

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53776   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هّٛاْ اؽّل هّٛاْ ؽ١َٓ -  136

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53624   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّٛك ِؾّل ا٠ّبْ -  137

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ اؽّل ِٖٞفٟ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  132

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53757   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بٕٟ اهلل فٍف اٌفزبػ ٥جل اٍّبء -  131

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53731   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٚٞ ِؾّل ِٖٞفٟ ِؾّل -  141

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53721   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل كهك٠و ِؾّل هث٤١ -  141

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53724   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٠ٍٛف ؽّْذ ٠ٍٛف -  142

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51724   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌقبٌك ٍالِٗ اؽّل ِّلٚػ -  143

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 43331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّل هِٚبْ ١ٍل -  144

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53746   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبٔٗ اٌلوزٛهح ١ٕل١ٌٗ -  145

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53747   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ اٌّؾّلٜ ا٦ٌّٞٝ ٥جل هٙب -  146
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اث٥ٛج١ل اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  147
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اث٥ٛج١ل اؽّل ِّلٚػ ِؾّل -  142

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل ٘ل٠ٗ -  141

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51417   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ِؾّٛك ٦ٍل ِؾّل -  151

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53623   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، للً ٥جلاٌٍّه اكٚاهك ِوفذ -  151

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هف٦ذ ّبكٞ/ك ١ٕل١ٌٗ -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53722   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽي٠ٓ ِجبهن ؾّلِ -  153

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53711   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ا٠ّٓ -  154

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٕٖٛه ٥ىبّٗ اؽّل اٌمبٍُ اثٛ -  155

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِجبهن ؽّيح ا١ٌٍٞف ٥جل َٔو٠ٓ -  156

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53217   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥بِو اٌجبٍٜ ٥جل اؽّل ِؾّٛك -  157

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٕبثو ٥ٍٟ ِؾّل -  152

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٟ ٕبثو ٥ٍٟ ِؾّل -  151

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53547   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج١ْو اؽّل ِؾّل ؽَٓ ِؾّل -  161

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53627   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاهلل ِٖٞفٝ ٠ٛ٥ٌ ِؾّٛك -  161

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53657   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل ٥ٍٝ ؽ١َٓ -  162

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53755   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل ٥جلاهلل ِؾفٟٛ ِؾّل -  163

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53771   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً ٥بّٛه ١ٍّو اٍالَ -  164

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥ٍٝ اًِ -  165

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ١ٞ٥ٗ اؽّل ؽٕبْ -  166

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ه٠ـرب ٚفٟ 53717   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍجٌ فّٙٝ فو٠ظ ٦ّٔٗ -  167

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53566   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلإٌبٕو ؽّلاْ ٚائً -  162

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53572   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٥غ١ت اهلل فزؼ عْٛ -  161

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53563   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلٖ ٥ج١ل اٍبِٗ/ك ١ٕل١ٌٗ -  171

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53517   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ف١فٝ هىق ِؾّل هىق اثوا١ُ٘ -  171

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53644   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ّٔو ؽَٓ ٥ٍٝ -  172

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌٞجٟ ِؾّٛك اؽّل اٌؾ١ّل ٥جل ٦ِزي -  173
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 42171   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ضّبْ ٥ٍٟ اهلل ٥جل اِبي -  174
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53712   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو ٥ٍٟ اؽّل ِؾّل ١ٍلٖ -  175
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53727   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ياَ ِؾّٛك ِجبهن ٕبثو٠ٓ -  176

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53713   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل فزؾٟ ِؾّٛك -  177

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53733   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ٥جل ثورًٛ ٚع١ٗ ف١فٝ -  172

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌقياِٝ ٥جلاٌٛ٘بة عبثو ِؾّل -  171

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53643   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جلاٌواٟٙ ِؾّل ٥جلاٌواٟٙ -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ،( ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ) اؽّل ٥جلاٌؾ١ّل ١ٍل ٦ٍٝذ -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53751   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛاك ِؾّل ١٦ٍل ِؾّل -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِؾّٛك اٌْبفٟ ٥جل عالي -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 31114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِولٌ هٚفبئ١ً ٕفٛد هٚفبئ١ً -  124

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53572   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ١ّوٜ/ك ١ٕل١ٌٗ -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ِىٝ اؽّل ِؾّل -  126

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53731   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبٜٚ ِؾّل ِٖٞفٝ ِؾّل -  127

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53775   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ ؽَٓ هٙٛاْ ٍبٌٝ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53613   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٠ً ٥جلاٌمبكه ِؾّل اّوف ٠بها -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53537   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٥جبً ١٦ُٔ اثبٔٛة -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35632   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖٞفٟ ِؾّل ٥بّٛه ِٖٞفٟ -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53761   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ١ٍٍّبْ ِؾّل ؽَٕٟ -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53753   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّب١٥ً اؽّل ِؾّل اٍّب١٥ً -  113

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53555   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  114

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53713   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  115

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌٙبكٞ ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ف١ٍفٗ ِٖٞفٟ -  116

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53532   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝٗ ِؾّل فإاك فبٌل -  117

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53652   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ٍِٖؾٝ ؽ١َٓ اهلل ٥جل -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53712   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌؾواٜٚ اؽّل اٌوؽّٓ ٥جل ِؾّل -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53632   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٥جبً اؽّل ِؾّل -  211
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53626   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥جلٖ ٥ٛٗ ِؾّل -  211
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53464   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٙلٜ ِؾّل ١ٍل ثٙبء -  212
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53731   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ١ٍل اؽّل -  213
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53772   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ِؾّل ١ٍل اؽّل -  214
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52711   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ِؾّل اٌٛاٌٝ ٥جل ؽَبَ -  215
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53732   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ِؾّل ٥جلاٌجبهٜ ِؾّٛك -  216

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّلرٛ اٌَالَ ٥جل ِؾّل -  217

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٍِٛأٟ ٥لٌٟ عْٛ -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53541   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ؽ١َٓ ا٦ٌَٛك اثٛ ٕفبء -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽج١ت ف١ىزٛه فبكٜ -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهٍبًٔٛ ىوٝ هف٦ذ ١ْ١ًِ -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53725   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌؾ١ّل اؽّل ِؾّل -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا٦ٌٞبه رٛف١ك ٖٔبهٜ ِؾّل -  213

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41344   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌف١ًٚ ٥جل اٌمبكه ٥جل ِؾّل فٙل -  214

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53714   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٛاً ا٦ٌي٠ي ٥جل ِؾّل فبٌل -  215

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53712   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٘بُّ ٥جلاٌٙبكٜ ٥يٖ -  216

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ٥ج١ٜ ١ٍل وو٠ّٗ -  217

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53553   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ّلٖ فبهً ثىوٜ ٍب١ِٗ -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53623   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌج٠ََٟٛٞ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ِؾّٛك -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53575   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّالن أٛه ٔج١ً و١وٌٌ -  221

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ مووٜ ٔج١ً عٛهط -  221

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٣ٛٔ ًر٦ل٠ ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53761   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثّٛبكٜ ِٖٞفٝ ِؾّل فزؾٝ ٘بُّ اَ -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53217   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لبٍُ ِؾّل ِوٍٝ ِؾّل -  223

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53723   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥ٍٟ اٌؾٟ ٥جل اؽّل -  224

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53561   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبفٛهٜ ّبوو هافذ و١وٌٌ -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ١ٍل اؽّل ِؾّل -  226

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبكٖ ٥جلاهلل ِؾّل ِٖٞفٟ -  227
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53664   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِىبهٜ ١ِقبئ١ً ِب٘و عٛهط -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔمٛال صبثذ فٛىٜ ِٙب -  221

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53711   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘و٠لٞ اؽّل ا١ٌَل اٍبِٗ -  231

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53735   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثلٜٚ اهلل ٦ٍل هِٚبْ ا٠ّٓ -  231

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53612   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ّج١ت ٕالػ ِؾّل -  232

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53741   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثب٘ٛه عوعٌ ؽٕب ا١ِو -  233

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53641   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثق١ذ ِؾّل ثق١ذ -  234

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53625   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فو٠ل اهلل ٥جل ِؾّل اهلل ٥جل -  235

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍؾبق فوط ١ٍّو ١ٌٚل -  236

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53573   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ي٠ياٌ ٥جل اثوا١ُ٘ اٌىو٠ُ ٥جل فل٠غٗ -  237

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ فّٙٝ اؽّل ١ٍّوٖ -  232

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥غٛه ِؾّل اؽّل ا١ٌَل ٥الء -  231

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53243   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبُٔ ا٦ٌُّٕ ٥جل ِغلٜ ِؾّل -  241

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53722   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ِؾّل ٦ٍل ِؾّٛك -  241

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53567   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِإِٓ -  242

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53571   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ٠ٍٛف -  243

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 2274   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٍَٟٛ اثوا١ُ٘ ؽغبط -  244

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَبكح فإاك اٌْب٠ت ٘جٗ -  245

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  246

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53665   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْوث١ٕٟ ا٦ٌي٠ي ٥جل اٌَالَ ٥جل ِؾّل -  247

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53767   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔٛاه ا١٢٦ٌُ ٥جل اٌغٕٝ ٥جل ِغلٜ -  242

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53722   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اثٛاٌّغل ِؾّل ٠بٍو -  241

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53615   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جٛك ٔج١ٗ اًِ ِٖٞفٟ -  251

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53527   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّبك ٥جلاٌٛ٘بة ٠بٍو -  251

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53514   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٛٗ ٠ٛ٥ٚٗ ؽ١َٓ ٥بٝف -  252

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53642   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ّو اؽّل ٥ّو فوط اؽّل -  253

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ٔغ١ت فوط عوعٌ -  254
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٦ٍل ١ٞ٥ٗ ٥جلاٌجبٍٜ ١ٌٚل -  255
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53763   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ٥جلا٦ٌبي وّبي ِؾّٛك -  256

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53764   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جلاٌؾ١ٍُ ثل٠و ِؾّل -  257

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53717   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ أْٞٛ ٘بٟٔ ١ِٕب -  252

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53531   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِٟٛ اٍىٕله عٛهط -  251

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53715   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌل٠ٓ عالي ِؾّل اٌوؽّٓ ٥جل اؽّل -  261

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53774   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٥جلاٌوؽ١ُ ٥الء ه٠ٙبَ -  261

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53512   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍالِٗ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِبىْ -  262

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53627   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ٥جلاٌَزبه لبٍُ ِؾّل -  263

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ىوٝ ع١ل عوعٌ -  264

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌّٖوٜ ِؾّل ا١ٌَل ١ٌٚل -  265

 ٓفب: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 34522   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٦َِٛك ١ِقبئ١ً ِبعل -  266

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53614   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هٙٛاْ لج١ٖٝ ِقزبه ٍٍٜٛ -  267

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53752   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ اٌؾّل اثٛ ٥ّبك -  262

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53751   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ِؾّٛك ْٔأد ٥ّوٚ -  261

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53651   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ٥جلاٌوؽ١ُ اؽّل -  271

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53721   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ه٠بٗ أٛه هاٟٙ ِالن -  271

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌّغ١ل ٥جلاٌوؽ١ُ ِجبهن ِؾّٛك -  272

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ثق١ذ اهلل فزؼ ٍبِٝ -  273

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53674   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِمبه ٥جلا١ٌَّؼ ثل٠و ا٥زّبك -  274

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق اثوا١ُ٘ ٌَٚٓ هِٚبٟٔ -  275

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53622   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اؽّل اهلل فٍف ٔغالء -  276

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 35126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍٍٕٛٝ ّولبٜٚ ِٖٞفٝ ؽَبَ -  277

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ث١ٕب١ِٓ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ٚف١ك -  272

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53671   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، االلو٣ اؽّل ٥جلا٦ٌي٠ي ِؾّل -  271

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوػ ٍجٌ ِٛه٠ٌ ٍبِؼ -  221

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53771   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ اؽّل ِٖٞفٟ -  221
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53744   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثَٕٙبٜٚ ِؾّل اؽّل ١ٌٚل -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل٠ٓ اؽّل فو٠ل ِؾّل -  223

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53675   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِغوثٟ ِٕٖٛه هؽبة -  224

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٞوً ٔغ١ت ٦ٍل ٘بٔٝ -  225

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52261   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ٥جل اٌٌّٟٛ عبك اٌىو٠ُ عبك اؽّل -  226

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53741   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اِبَ ٥غّٝ ِؾّل هاِٝ -  227

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53722   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك وبًِ ِٖٞفٝ ا٠ٕبً -  222

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53662   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  221

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِجبهن ِؾّل ِٕبي -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ٥ٍٝ ٍِٛٝ اؽّل -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53515   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل عبثو ِىبٜٚ ٥الء -  213

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53552   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٝب٤٠ ٘بُّ هعت ؽَٓ -  214

 فبٓ: ١ّواٌزأ
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53551   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغّبي ا١ٌَل ِؾّل ِٙبة ِؾّل -  215

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهع١ًٛ رٛف١ك ٥بكي ا٠ّبْ -  216

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53527   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌّٖف هعبء -  217

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ٍٍّبْ ٥ٍٟ ِؾّل -  212

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كًٚ اٍؾك ٔبكه ا٠ٙبة -  211

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53721   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلاالً٘ ؽبف٠ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل -  311

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّٞب ِؾّل ِؾّل ٥جلٖ -  311

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53631   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ا٦ٌوثٟ اؽّل ٥الء -  312

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53611   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽالٚح ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل هِٚبْ -  313

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53624   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِزٌٛٝ ف١ًٍ ٠ب١ٍّٓ -  314

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53727   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَٓ ِؾّل ِٖٞفٟ -  315

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53737   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥ٍٝ اؽّل اٍّب١٥ً ِؾّٛك ٚالء -  316

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53556   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِو ٚهكأٝ ١٥ل ٥ٍٝ -  317

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 46231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فٍف ٥جبً ١ٞ٥خ -  312
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111126ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلاٌّغ١ل اٍّب١٥ً -  311
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
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،  اٌْووخ ٣ٛٔ ر٦ل٠ً ر21111121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٥جلاٌوؽّٓ ٥جلإٌجٝ ا١ٌَل ِؾّل -  311
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 فبٓ: اٌزأ١ّو
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌَّخ االٍُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ٌٍّمبٚالد اٌلِوأٟ: اٌٝ 42211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21111113ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21
   ٌٍّمبٚالد اٌّزؾلْٚ االفٖٛ: اٌٝ 52111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21111113ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  21
   اٌّل٠ٕٗ ِبهوذ ٍٛثو: اٌٝ 44211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21111114ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  22
   اٌّؾّٛي ٌقلِبد اٌجؾجٛؽٝ: اٌٝ 47141 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو ر21111114ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  23
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   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْٞت - اٌّؾٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44131:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىخ ؽَبٔٝ اؽّل ِؾّل   - 1
 ٔٙبئ١ب اٌزغبهٞ اٌَغً ِؾٛ ٚ اٌْووخ فَـ  اٌَغً

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26161:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ فّٙٝ ٥ي٠ي اه١ًِٕٛ   - 2
 ٔٙب٠ب اٌزغبهٖ ا٥زياٌٗ ٚ اٌْووٗ فَـ  اٌَغً

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26161:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ فّٙٝ ٥ي٠ي اٌفٌٛٔ   - 3
 ٔٙب٠ب اٌزغبهٖ ا٥زياٌٗ ٚ اٌْووٗ فَـ  اٌَغً

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26161:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ فّٙٝ ٥ي٠ي اه١ًِٕٛ   - 4
 ٔٙب٠ب اٌزغبهٖ ا٥زياٌٗ ٚ اٌْووٗ فَـ  اٌَغً

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26161:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ فّٙٝ ٥ي٠ي اٌفٌٛٔ   - 5
 ٔٙب٠ب اٌزغبهٖ ا٥زياٌٗ ٚ اٌْووٗ فَـ  اٌَغً

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26161:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ فّٙٝ ٥ي٠ي اه١ًِٕٛ   - 6
 ٔٙب٠ب اٌزغبهٖ ا٥زياٌٗ ٚ اٌْووٗ فَـ  اٌَغً

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   26161:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىٗ فّٙٝ ٥ي٠ي اٌفٌٛٔ   - 7
 ٔٙب٠ب اٌزغبهٖ ا٥زياٌٗ ٚ اٌْووٗ فَـ  اٌَغً

 رُ   21111131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36443:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٗ اٌؾ١ّل ٥جل ِغلٜ ِؾّل   - 2
 إٌْبٛ ال٥زياي ٚؽٍٙب اٌْووخ فَـ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36443:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚو٠ىزٙب ٥يد ِؾّل ا١ِّخ   - 1
 إٌْبٛ ال٥زياي ٚؽٍٙب اٌْووخ فَـ رُ  اٌَغً

 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36443:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ ِؾّٛك ٥ٍٝ ِؾّل   - 11
 إٌْبٛ ال٥زياي ٚؽٍٙب اٌْووخ فَـ رُ  اٌَغً

 رُ   21111131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36443:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ اٌؾ١ّل ٥جل ِغلٜ ِؾّل   - 11
 إٌْبٛ ال٥زياي ٚؽٍٙب اٌْووخ فَـ رُ  اٌَغً ّٞت/ِؾٛ
 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36443:  لُثو ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٙب ٥يد ِؾّل ا١ِّخ   - 12

 إٌْبٛ ال٥زياي ٚؽٍٙب اٌْووخ فَـ رُ  اٌَغً
 ّٞت/ِؾٛ رُ   21111131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36443:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رٚبِٓ ّووخ ،  ّٚووبٖ ِؾّٛك ٥ٍٝ ِؾّل   - 13

 إٌْبٛ ال٥زياي ٚؽٍٙب اٌْووخ فَـ رُ  اٌَغً
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي هأً  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 هأً ر٦ل٠ً رُ 21111111،   ربه٠ـ ٚفٟ 31611، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّو٠ىٗ ٚ ِؾّٛك ٚ ِؾّل ىوو٠ب ٠ؾ١ٟ -  1

  ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 ٕٚف،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21111111،   ربه٠ـ ٚفٟ 42771، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  2

  ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو
 هأً ر٦ل٠ً رُ 21111131،   ربه٠ـ ٚفٟ 35627، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َٞخ ر١ٕٛخ اٌؾَٓ اثٛ اٍّب١٥ً ؽّلرٛا ٚهصخ -  3

  ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
،  اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21111131،   ربه٠ـ ٚفٟ 42344، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّووبٖ ٚ ا١ِٓ ٥ٍٟ ّبكٞ -  4

  ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌّبي هأً ر٦ل٠ً رُ 21111131،   ربه٠ـ ٚفٟ 42344، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رٚبِٓ ّووخ ّٚو٠ىخ ا١ِٓ ٥ٍٝ ّبكٜ ّووخ -  5
  ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً ر٦ل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 
   ــــــــــــــــــــــ  
    ا٦ٌٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ٍالِخ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  1

 اٌفٕلق ثٍّه ٍٕزو اوٛا ثْٕبٛ ِىبكٜ ف١ٍظ ِىبك٠ٕب عبى فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  2

 اٌفٕلق ثٍّه ٍٕزو اوٛا ثْٕبٛ ِىبكٜ ف١ٍظ ِىبك٠ٕب عبى فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ٍالِخ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  3

 غٌٞ ِووي ثْٕبٛ اٌفٕلق/ثٍّه ١ِواِبه ١ّوارْٛ فٕلق اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  4

 غٌٞ ِووي ثْٕبٛ اٌفٕلق/ثٍّه ١ِواِبه ١ّوارْٛ فٕلق اٌغٛٔٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبح ٍالِخ اؽّل ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  5

 غٌٞ ِووي ثْٕبٛ اٌفٕلق ثٍّه ِٛفٕج١ه فٕلق اٌغٛٔزٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 36524    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ِؾّل ١ٍّو ِوٚاْ -  6
 غٌٞ ِووي ثْٕبٛ اٌفٕلق ثٍّه ِٛفٕج١ه فٕلق اٌغٛٔزٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  7
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  2
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  1
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  11
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  11
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  12
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  13
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  14
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  15
  إٌؾبً ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  16
  ٕؾبًاٌ ِٖٞفٝ ِٓ 1 ُ االهٙٝ اٌلٚه( 2ة)ق 1َ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  17
 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  12

 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  11
 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  21

 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  21
 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  22

 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  23
 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  24

 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ

 ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ٥جلاٌّغ١ل فبهٚق ِؾّل -  25
 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً بكٜثب٦ٌّ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 14137    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  26

 اٌمب٘وح ا٦ٌّبكٜ ى٘واء ا٦ٌٍٜٛ ا٦ٌّواط 5163 هلُ ا٦ٌمبه 1 هلُ ِؾً ثب٦ٌّبكٜ اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 23664ل١ل ثولُ اٌَالَ ٚكاه اٌجَبر١ٓ ؽٝ ِٓ 2117 ٌَٕخ 127 هلُ رؾذ ثٕبء ٚاٌّوفٔ

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 42771    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  27
  اٌغوكلخ عٕٛة - ؽ١ِْ ًٍٙ - ث١وا١ِيا ثفٕلق ،:   اٌـزأ١ّو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111111 ربه٠ـ ٚفٟ 42771    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ اثوا١ُ٘ ِؾَٓ -  22
  36 ن - ث١زِ ِىبكٜ ١ٍؤزٝ ثفٕلق  اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 26235    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  21
 1 هلُ ّمخ االهٙٝ اٌلٚه اٌىٕظ ٥ّبهح اٌغٛٔخ ارٛث١ٌ ِٛلف فٍف إٌٖو ٌْبه٣ ِٛاىٜ ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 26235    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبئٗ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ -  31
 1 هلُ ّمخ االهٙٝ اٌلٚه اٌىٕظ ٥ّبهح اٌغٛٔخ ارٛث١ٌ ِٛلف فٍف إٌٖو ٌْبه٣ ِٛاىٜ ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 26235    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  31
 1 هلُ ّمخ االهٙٝ اٌلٚه اٌىٕظ ٥ّبهح اٌغٛٔخ ارٛث١ٌ ِٛلف فٍف إٌٖو ٌْبه٣ ِٛاىٜ ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111113 ربه٠ـ ٚفٟ 26235    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبئٗ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ -  32
 1 هلُ ّمخ االهٙٝ اٌلٚه اٌىٕظ ٥ّبهح اٌغٛٔخ ارٛث١ٌ ِٛلف فٍف إٌٖو ٌْبه٣ ِٛاىٜ ُ اٌغوكلخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111114 ربه٠ـ ٚفٟ 21314    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، َِبّ٘خ ّووخ ، َ.َ.ُ ٌٍٖوافٗ ِٖو ّووخ -  33
 ا٦ٌبَ ٍفبعب ٝو٠ك ّوق اٌّل٠ٕٗ ٍٜٚ عٙٗ اٌضالعٗ ٥ّبهاد ثؾوٞ 1 هلُ ل٦ٞٗ/ ثب٦ٌٕٛاْ فو٣ افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ربه٠ـ ٚفٟ 31413    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، َِبّ٘خ ّووخ ، اٌؾوٖ ٚاالٍٛاق(  اٌىؤه)  ٚا١ٌَبؽٗ ١ٌٍٞواْ ِٖو -  34
 اٌجؾواالؽّو ِؾبف٢خ اٌغوكلخ ِل٠ٕخ ا١ٌَبؽٝ ثبٌّّْٝ ا١ٌَبؽ١خ اٌّٙجوا  ثمو٠خ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111115

 ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 41761    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ِؾّل ِؾّل٠ٓ ٠ٍٛف -  35
 ٚث٤١ أٛا٥خ ثىبفخ غٛٓ ِووي ثْٕبٛ اٌجؾواالؽّو اٌم١ٖو عٕٛة اٌىبئٓ عبهكْ ه٠ٚبي ثب١َٔٗ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
  ٚاٌٞفَِٛٚزٍيِبرٗ اٌغٌٞ ٦ِلاد ٚربع١و

 ر٦ل٠ً رُ 21111115 ربه٠ـ ٚفٟ 41761    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ِؾّل ِؾّل٠ٓ ٠ٍٛف -  36
 ٚث٤١ أٛا٥خ ثىبفخ غٛٓ ِووي ثْٕبٛ اٌجؾواالؽّو اٌم١ٖو عٕٛة اٌىبئٓ عبهكْ ه٠ٚبي ثب١َٔٗ فٕلق ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
  ٚاٌٞفَِٛٚزٍيِبرٗ اٌغٌٞ ٦ِلاد ٚربع١و

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ّ٘بَ ؽٍّٟ ١ٍّو -  37
  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىخ ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  32
  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ ٌٍقلِبد اٌغوكلخ ّووخ -  31
  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ّ٘بَ ؽٍّٟ ١ٍّو -  41
  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىخ ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  41
  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ ٌٍقلِبد اٌغوكلخ ّووخ -  42
  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122

 ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ّ٘بَ ؽٍّٟ ١ٍّو -  43
  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   أ١ّواٌـز
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  44

  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ربه٠ـ ٚفٟ 4311    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ ٌٍقلِبد اٌغوكلخ ّووخ -  45

  ا١ٌَبؽٝ اٌّووي رم١َُ ٍفبعب ٝو٠ك ٤ِ اٌّٞبه رمب٤ٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111122
،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111127 ربه٠ـ ٚفٟ 52312    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ عبك ٖٔوٞ عبك ٥ّبك -  46

  ا٦ٌوٚثخ ُ ا١ٌّٛف١ٓ ثّٕٞمخ وبئٓ االهٙٝ ثبٌلٚه ا٦ٌّبهح ِلفً ٠َبه 2 هلُ رغبهٜ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 32152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  47

 االلٖو ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ّبه٣ 111- ٥ٍٜٛ اٚي ّٚمخ اهٙٝ ِؾً 2 ٥لك اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
 ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 32152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  42

 ثبٌّمو ١ٌٖجؼ االؽّو اٌجؾو اٌغوكلخ 114 هلُ ّمخ- 222 هلُ ٥مبه فٝ اٌوئ١َٝ اٌّمو ٔمً رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
  االلٖو ا١ٌٌٛل ّبه٣ 111- ٥ٍٜٛ اٚي ّٚمخ اهٙٝ ِؾً 2 ٥لك فٝ اٌىبئٓ

 ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 32152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  41
 االلٖو ا١ٌٌٛل ثٓ فبٌل ّبه٣ 111- ٥ٍٜٛ اٚي ّٚمخ اهٙٝ ِؾً 2 ٥لك اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   ٌـزأ١ّوا ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ

 ر٦ل٠ً رُ 21111122 ربه٠ـ ٚفٟ 32152    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  51
 ثبٌّمو ١ٌٖجؼ االؽّو اٌجؾو اٌغوكلخ 114 هلُ ّمخ- 222 هلُ ٥مبه فٝ اٌوئ١َٝ اٌّمو ٔمً رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  ا٦ٌٕٛاْ
  االلٖو ا١ٌٌٛل ّبه٣ 111- ٥ٍٜٛ اٚي ّٚمخ اهٙٝ ِؾً 2 ٥لك فٝ اٌىبئٓ

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 45171    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل فٍف ١ٌٚل -  51
 1 هلُ اٌووبة ثّجٕٝ اٌَفو ٕبٌخ اٌلٌٚٝ اٌغوكلخ ِٞبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 45171    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل فٍف ١ٌٚل -  52
 اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٌل٘به اٌغي٠وح فٕلق فٍف ٥ٍٜٛ اٌضبٔٝ ثبٌلهٚ هلُ اٌْمخ ا١ٌّٛف١ٓ رم١َُ 4 هلُ ا٦ٌمبه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 َِبط وواٍٝ ثْٕبٛ اٌوة عبك اٌّٖوٜ ٥ّبهح
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  ا٦ٌٕٛاْ ر٦ل٠ً رُ 21111131 ربه٠ـ ٚفٟ 45171    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل فٍف ١ٌٚل -  53
 اٌغي٠وح فٕلق فٍف ٥ٍٜٛ اٌضبٔٝ ثبٌلهٚ هلُ اٌْمخ ا١ٌّٛف١ٓ رم١َُ 4 هلُ ا٦ٌمبه اٌىبئٓ اٌفو٣ اٌغبء رب١ّو ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  َِبط وواٍٝ ثْٕبٛ اٌوة عبك اٌّٖوٜ ٥ّبهح اٌجؾواالؽّو اٌغوكلخ اٌل٘به

   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌْبٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ل١ل٘ب ٍجك  ، ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْبد قاٌفٕبك َِزٍيِبد ٚرغ١ٍف ٚر٦جئخ ٚرٛه٠لاد رغبهح  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  1

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26235   ثولُ
  ، ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْبد اٌفٕبكق َِزٍيِبد ٚرغ١ٍف ٚر٦جئخ ٚرٛه٠لاد رغبهح  ث١َٞخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبئٗ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ -  2

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26235   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك
 ل١ل٘ب ٍجك  ، ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْبد اٌفٕبكق َِزٍيِبد ٚرغ١ٍف ٚر٦جئخ ٚرٛه٠لاد رغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  3

 رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26235   ثولُ
  ، ا١ٌَبؽ١خ ٚإٌّْبد اٌفٕبكق َِزٍيِبد ٚرغ١ٍف ٚر٦جئخ ٚرٛه٠لاد رغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚووبئٗ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ -  4

 رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26235   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك
 ربه٠ـ ٚفٟ 45171   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌّىزج١خ االكٚاد رغبهح  رٚبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل فٍف ١ٌٚل -  5

 رٚبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبٛ ر٦ل٠ً ر21111131ُ
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌْووخ ٣ٛٔ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14137   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ١ل٥جلاٌّغ فبهٚق ِؾّل -  1

 رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو
: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 14137   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ كٍٛلٝ ١ٌٚل -  2

 رٚبِٓ ّووخ
: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26235   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  3

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111113ُ ربه٠ـ ٚفٟ 26235   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبئٗ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ -  4

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 41761   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ اهلل ٥جل ِؾّل ِؾّل٠ٓ ٠ٍٛف -  5

 رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
  اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47221   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ هِٚبْ ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل -  6
 رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111117ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47221   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  7

 رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو
: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4311   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ّ٘بَ ؽٍّٟ ١ٍّو -  2

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4311   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىخ ّبَ٘ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  1

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو
 اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 4311   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ ٌٍقلِبد اٌغوكلخ ّووخ -  11

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53112   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  11

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111127ُ ربه٠ـ ٚفٟ 53112   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  12

 ث١َٞخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ ر٦ل٠ً ر21111122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 32152   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  13

 رٚبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌَّخ االٍُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 
 ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ: اٌٝ 26235 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21111113:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

 ّٚووبئٗ
 ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ: اٌٝ 26235 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21111113:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

 ّٚووبئٗ
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل: اٌٝ 47221 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21111117:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

 ّٚو٠ىٗ هِٚبْ ِؾّل
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل: اٌٝ 47221 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21111117:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

 ّٚو٠ىٗ هِٚبْ ِؾّل
 ٌٍقلِبد اٌغوكلخ ّووخ: اٌٝ 4311 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21111122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

 ّٚو٠ىٗ ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ
 ٌٍقلِبد اٌغوكلخ ّووخ: اٌٝ 4311 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21111122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

 ّٚو٠ىٗ ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ
 ٌٍقلِبد اٌغوكلخ ّووخ: اٌٝ 4311 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21111122:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7

 ّٚو٠ىٗ ِؾّل ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ
 ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اؽّل: اٌٝ 53112 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21111127:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

 ّٚو٠ىزٗ
 ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل اؽّل: اٌٝ 53112 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21111127:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

 ّٚو٠ىزٗ
 ِٛه٠ٌ ٘بٔٝ: اٌٝ 21615 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  21111131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11

 ووبئخّٚ ىفبهٜ
 ِٛه٠ٌ ٘بٔٝ: اٌٝ 21615 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21111131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11

 ّٚووبئخ ىفبهٜ
 ٚ ا١ِٓ ٥ٍٟ ّبكٞ: اٌٝ 42344 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثز٦ل٠ً اٌزأ١ّو رُ  رٚبِٓ ّووخ  21111131:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12

 ّووبٖ
   ــــــــــــــــــــــ  
   األّقبٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ اٌؾ١ّل ٥جل ١ٍل ٘بٌٗ/ ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ؽٕفٟ ؽ١َٓ فزؾٟ ٥ٖبَ -  1

 31611   ثولُ    21111111
:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ اٌؾ١ّل ٥جل ١ٍل ٘بٌٗ/ ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  فو٠ل اٌؾ١ّل ٥جل ١ٍل ٘بٌٗ -  2

 31611   ثولُ    21111111
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  3

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  هّو٠ ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  4

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  5

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  6

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  7

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  2

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  1

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  11

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  11

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  12

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  13

14137 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  14
14137 

   ثولُ    21111111:  به٠ـر ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  15
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  16
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  17
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  12
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  11
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  21
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  21
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  22
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  23
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  24
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  25
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  26
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  27
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  22
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  21
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  31
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  31
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  32
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  33
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  34
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  35
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  36
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  37
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  32
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  31
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  41
14137 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  41
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  42
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  43
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  44
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  45
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  46
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  47
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  42
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  41
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  51
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  51
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  52
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  53
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  و٠هّ ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  54
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  55
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  56
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  57
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  52
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  51
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  61
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  61
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ٠ٛٚ٥خ اٌٝ ُٙ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  62
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ وِل٠  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  63
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  64
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  65
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  66
14137 

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  67
14137 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  62
14137 

 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  61
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  71
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  71
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  72
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  73
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  74
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  75
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  76
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  77
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  72
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  71
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ١ٍل ٥جلاٌوؽّٓ ِؾّٛك اؽّل -  21
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  21
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  22
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  23
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  24
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  25
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  26
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  27

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  22

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  21

14137 
   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  اهلل ؽَت اٌوؽ١ُ ٥جل ِغلٜ هّب -  11

14137 
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  11
 14137   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، اٌْووٗ ِٓ رقبهط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ٖٔو كث١ىٝ ِؾّٛك ٖٔو -  12
 ٌٗ ٚ ِٕفوكا ٥ٍٟ ؽ١َٓ فإاك فبٌل/ االٚي اٌْو٠ه ؽك ِٓ اٌْووٗ اكاهٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ٥ٍٝ ؽ١َٓ فإاك فبٌل -  13
 ٥ٍٚٝ اٌجٕٛن ِٓ إٌمل٠خ ٚاٌَّؾٛثبد ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ ا٦ٌمل ٘نا فٝ اٌّؾلكح اٌْووخ اغواٗ ٌزؾم١ك اٌٍَٞبد وبفخ

:  ربه٠ـ ، اٌّب١ٌٗ اٌّإٍَبد اٚ اٌجٕٛن ِٓ اٚااللزواٗ اٌْووخ إٛي اٚث٤١ ه٘ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٗ اٌْووخ ثوِزٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ع٤١ّ
 25411   ثولُ    21111111

 ٥ٍٟ ؽ١َٓ فإاك فبٌل/ االٚي اٌْو٠ه ؽك ِٓ اٌْووٗ اكاهٖ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اثوا١ُ٘ ِؾّل ٥جلٖ ِٖٞفٟ -  14
 ِٓ إٌمل٠خ ٚاٌَّؾٛثبد ا١ٌْىبد ٥ٍٝ اٌزٛل٤١ ؽك ٌٚٗ ا٦ٌمل ٘نا فٝ اٌّؾلكح اٌْووخ اغواٗ ٌزؾم١ك اٌٍَٞبد وبفخ ٌٗ ٚ ِٕفوكا
 اٌّب١ٌٗ اٌّإٍَبد اٚ اٌجٕٛن ِٓ اٚااللزواٗ اٌْووخ إٛي اٚث٤١ ه٘ٓ فٝ اٌؾك ٌٚٗ اٌْووخ ثوِزٙب اٌزٝ ا٦ٌمٛك ع٤١ّ ٥ٍٚٝ اٌجٕٛن

 25411   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ،
    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  15

 26235   ثولُ
    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  16

 26235   ثولُ
    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  17

 26235   ثولُ
    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  12

 26235   ثولُ
    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  11

 26235   ثولُ
    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  111
 26235   ثولُ
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  111

26235 
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  112

26235 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  113
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  114
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  115
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  116
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّلِؾ اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  117
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  112
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  111
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  111
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  111
26235 

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  112
26235 

    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  113
 26235   ثولُ
    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  114
 26235   ثولُ
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  115
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  116
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  117
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  112
 اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  111
 ها٠ٚخ/ حٚا١ٌَل اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ  ِغز١٦ّٓ ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل

 اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  121
 ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ  ِغز١٦ّٓ ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل

 اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  121
 ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ
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 اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  122
 ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ
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 اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  123
 ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ
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 اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  124
 ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ
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 وبفخ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  125
 ٥جل ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد
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 وبفخ َاِب ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  126
 ٥جل ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ  ِغز١٦ّٓ ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و

 وبفخ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  127
 ٥جل ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ  ِغز١٦ّٓ ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و
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 وبفخ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  122
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 وبفخ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  121
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 وبفخ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  131
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 وبفخ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  131
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 وبفخ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  132
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 وبفخ اِبَ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ ٥ٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  133
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 ٥جل ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ  ِغز١٦ّٓ ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و
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 ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ

 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ  ِغز١٦ّٓ ١ٍٍُ
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 ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚخ/ ٚا١ٌَلح اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ/  ١ٌٍَل ٚاٌجٕٛن ٚاالفواك ٚاٌّإٍَبد  ٚا١ٌٙئبد ؽى١ِٛخ ١وٚاٌغ اٌؾى١ِٛخ
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ِٕفوك٠ٓ اٚ  ِغز١٦ّٓ ١ٍٍُ
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  143

26235 
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  144

26235 
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  145

26235 
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا٦ٌّٞٝ ٥جل ١ٍٍُ ا٢ٌب٘و ٥جل ها٠ٚٗ -  146

26235 
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  147

26235 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  142
26235 

 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  141
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  151
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  151
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  152
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  153
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل ْ٘بَ -  154
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  155
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  156
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِٓزٚبِ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  157
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ِؾّل اؽّل ِؾّل ٠بٍو -  152
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  151
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ف١ًٍ ا٦ٌّي ٥جل اؽّل ٠ب١ٍّٓ -  161
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  161

26235 
   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ِؾّل ؽَٕٝ ٘بٌٗ -  162

26235 
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  163
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  164
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  165
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبٖ رقبهط  فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌغ١ًٍ ٥جل ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  166
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  167
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  162
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  161
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  171
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ
 ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  171

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ،
 ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  172

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ،
 ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  173

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ،
 ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  174

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ،
:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  175

 47221   ثولُ    21111117
:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  176

 47221   ثولُ    21111117
:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  177

 47221   ثولُ    21111117
:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  172

 47221   ثولُ    21111117
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  171
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل لؽبِ ٦َِٛك -  121
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  121
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  122
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  123
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ،

 ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  124
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ،

 ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  125
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ،

 ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  126
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ،

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  127
 47221   ثولُ    21111117

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  122
 47221   ثولُ    21111117

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  121
 47221   ثولُ    21111117

:  ربه٠ـ ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ٥مل ر٦ل٠ً ٥ٍٝ ثٕبء  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  111
 47221   ثولُ    21111117

 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  111
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ ِؾّل

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  112
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ ِؾّل

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  113
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ ِؾّل

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل أؽّل ؽبِل ٦َِٛك -  114
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ ِؾّل

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  115
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ ِؾّل

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  116
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ ِؾّل

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  117
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ ِؾّل

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ
 اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِوٍٝ هثٗ ٥جل فبهٚق ٘بٔٝ -  112
 غوٗ ؽلٚك فٝ ٌْووخا ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ ِؾّل

 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ
 ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  111

 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ

 ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  211
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ

 ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  211
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح االاال٥ّبي رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ

 ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل اؽّل/  ٌٍْووخ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ِؾّل اٌفزبػ ٥جل ١٦ٍل أؽّل -  212
 غوٗ ؽلٚك فٝ اٌْووخ ثبٍُ ٥ّٕٙب اٌٖبكهح ٥ّبياالاال رىْٛ إِٚفوك٠ٓ ِغز١٦ّٓ ٍالِخ ِؾّل اؽّل ؽبِل ِؾّل - هِٚبْ
 47221   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، اٌْووخ

 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  213
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  214
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  215
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  216
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  217
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  212
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  211

 4311   ثولُ    21111122
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  211

 4311   ثولُ    21111122
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  211

 4311   ثولُ    21111122
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  212

 4311   ثولُ    21111122
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  213

 4311   ثولُ    21111122
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  214

 4311   ثولُ    21111122
 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  215
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  216
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  217
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  212

 4311   ثولُ    21111122
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  211

 4311   ثولُ    21111122
:  ربه٠ـ ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  221

 4311   ثولُ    21111122
 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  221
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب
 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  222
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ وفٙبٕٚ ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب
 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  223
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب
 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  224
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ ١كرؾم ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب
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 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  225
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب
 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  226
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب
 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  227

 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ١خٚاٌَّئٌٛ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح
 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ

 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  222

 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح
 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ

 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  221

 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح
 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ

 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  231

 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح
 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ

 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  231

 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح
 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب اٌؾٛاالدٚ ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ

 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  232

 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح
 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ

 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  233
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ ١كرؾم ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب
 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  234
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب
 ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  235
 اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك ا١ِٓ ِؾّل

 وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ اٌؾك اٌْووخ
 ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ ٚرّض١ً اٌجٕٛن

 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  236
 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ١خٚاٌَّئٌٛ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح

 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ
 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  237

 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح
 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ

 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ؽك ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ/ ا١ٌَل اٌضبٌش ٌٍٞوف ٠ىْٛ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح ؽك  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  232

 اٌؾك اٌْووخ اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً فٝ ٌٚٗ اٌّزٚبِٓ اٌْو٠ه وٛٔٗ اٌو١ٍّخ اٌغٙبد اِبَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ اٌْووخ ٥ٓ ٚاٌزٛل٤١ االكاهح
 ٚرّض١ً اٌجٕٛن وبفخ ِٓ ٕٚوفٙب ٚاٌؾٛاالد ٚاٌىّج١بالد ١ٍٚبهاد ٥ٚمبهاد ِّٚزٍىبد إٛي فٝ اٌغ١و اٚ ٌٕفَخ ٚاٌْواء اٌج٤١ فٝ

 اٌمٚبء اِبَ ٚرّض١ٍٙب ٚاٌّل١ٔخ اٌزغبه٠خ ا٦ٌمٛك ٚرٛل٤١ ٚاٌقبٓ ا٦ٌبَ ٚاٌمٞب١٥ٓ ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌْووخ
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، اغواٗ رؾم١ك ٍج١ً مٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌغ١و
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  231

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  241

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  241

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  242

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  243

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١وٍّ ١ٍّو -  244

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 
 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  245
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  246
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  247
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  242
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  241
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف ووخاٌْ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  251
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  251

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  252

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 
 ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ّ٘بَ ؽٍّٝ ١ٍّو ١ٍّو -  253

   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً ؽك ٌٚٗ اعواءاد
4311 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  254
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم اِٛه٘ب ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  255
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ؽك ٌٚٗ اعواءاد ِٓ ٠ٍيَ ِب وبفخ ٚارقبم باِٛه٘ ٚرٖو٠ف اٌْووخ  ِزٚبِٓ ّو٠ه  رٚبِٓ ّووخ  ا١ِٓ ِؾّل ؽبىَ -  256
 4311   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، االكاهح ٍٍٞبد ث٦٘ اٚ وً فٝ ٚغ١وُ٘ اٌّؾب١ِٓ اٌَبكح ٚرف٠ٛ٘ رٛو١ً
 ٌخ ٚ ِٕفوكا   اٌّزٚبِٓ االٚي اٌْو٠ه ؽك  ِٓ اٌْووخ اكاهح  -ط  ّو٠ه ٚ ِل٠و  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  عبك ٖٔوٞ عبك ٥ّبك -  257
 ٚاٌفٕبكق االفوٜ اٌْووبد ٤ِ اٌز٦بللاد ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚاٌمٚبئ١خ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ٤ِ اٌز٦بًِ فٝ اٌٍَٞبد وبفٗ
 اٌْووخ إٛي ٚث٤١  اٌجٕى١ٗ ا١ٌْىبد ٕٚوف ٚاٍزالَ ٚاال٠لا٣ ٚاٌَؾت اٌجٕى١ٗ اٌؾَبثبد ٚفزؼ ٚا١ٌّٛف١ٓ ٚا٦ٌّالء اٌّٛهك٠ٓ ٤ِ

 52312   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌٚخ ٚااللزواٗ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌقٌٛٝ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  252
 53112   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌقٌٛٝ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  251
 53112   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌقٌٛٝ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  261
 53112   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ
 ، ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبء  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َٞخ ر١ٕٛخ  اٌقٌٛٝ ِؾّل ا١ٌَل اؽّل -  261
 53112   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ
 ٥ٕٙب ٚاٌزٛل٤١ لبٔٛٔٝ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك إجؼ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  262
 ا١ٌٞواْ ٍٍٞخ مٌه فٝ ثّب اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و ٚاٌو١ٍّخ اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد اِبَ ع٤١ّ ٚمٌه ِٕفوكا ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو/ ١ٌٍَل

 ٚفزؼ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ؽك ٌٚٗ اٌْووخ ٥ٍٝ ا٦ٌبِخ ٌٍٍّٖؾخ ٦٠ٛك ف١ّب اٌْووخ اِٛه ٚوبفخ اٌّلٔٝ ا١ٌٞواْ ٚٚىاهح اٌّٖوٜ اٌّلٔٝ
 ثبٌْٙو ٚاٌزٛص١ك اٌزٖل٠ك ِؾبٙو ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚهٕ٘ٙب االٕٛي ّٚواء ث٤١ ؽك اِب اٌْووخ ٌٖٚبٌؼ ثبٍُ اٌجٕٛن ٌلٜ اٌؾَبثبد
 32152   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، ٚاٌز١َٙالد ٚاٌموٚٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاٌْواء اٌج٤١ ٥مٛك ٥ٍٝ ا٦ٌمبهٜ

 ٥ٕٙب ٚاٌزٛل٤١ لبٔٛٔٝ ٚرّض١ٍٙب اٌْووخ اكاهح ؽك إجؼ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  263
 ا١ٌٞواْ ٍٍٞخ مٌه فٝ ثّب اٌؾى١ِٛخ ٚغ١و ٚاٌو١ٍّخ اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد اِبَ ع٤١ّ ٚمٌه ِٕفوكا ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو/ ١ٌٍَل

 ٚفزؼ ٚاال٠لا٣ اٌَؾت ؽك ٌٚٗ اٌْووخ ٥ٍٝ ا٦ٌبِخ ٌٍٍّٖؾخ ٦٠ٛك ف١ّب اٌْووخ اِٛه ٚوبفخ اٌّلٔٝ ا١ٌٞواْ ٚٚىاهح اٌّٖوٜ اٌّلٔٝ
 ثبٌْٙو ٚاٌزٛص١ك اٌزٖل٠ك ِؾبٙو ٥ٍٝ ٚاٌزٛل٤١ ٚهٕ٘ٙب االٕٛي ّٚواء ث٤١ ؽك اِب اٌْووخ ٌٖٚبٌؼ ثبٍُ اٌجٕٛن ٌلٜ اٌؾَبثبد
 32152   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، ٚاٌز١َٙالد ٚاٌموٚٗ ٚاٌو٘ٓ ٚاٌْواء اٌج٤١ ٥مٛك ٥ٍٝ ا٦ٌمبهٜ

 اٌج٤١ ٥لا ف١ّب فمٜ اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ف١ىْٛ االئزّب١ٔخ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  264
 ٠ؾًّ 115-131  هلُ ٚاٌجبٌْٛ(  su-258) اٌزَغ١ً ٚؽوٚف 1217 هلُ رَغ١ً ّٙبكح ٠ؾًّ 211-34 هلُ ثبٌجبٌْٛ اٌقبٓ

 ٌّٚٙب ِٕفوكا ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو/  ١ٌٍَل ف١ىْٛ( su-256)  اٌزَغ١ً                   ٚؽوٚف 1121 هلُ رَغ١ً ّٙبكح

 32152   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ اٚ رٛو١ً ؽك
 اٌج٤١ ٥لا ف١ّب فمٜ اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ف١ىْٛ االئزّب١ٔخ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  265

 ٠ؾًّ 115-131  هلُ ٚاٌجبٌْٛ(  su-258) اٌزَغ١ً ٚؽوٚف 1217 هلُ رَغ١ً ّٙبكح ٠ؾًّ 211-34 هلُ ثبٌجبٌْٛ اٌقبٓ

 ٌّٚٙب ِٕفوكا ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو/  ١ٌٍَل ف١ىْٛ( su-256)  اٌزَغ١ً                   ٚؽوٚف 1121 هلُ رَغ١ً ّٙبكح

 32152   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، موو ِب ث٦٘ اٚ وً فٝ اٌغ١و رف٠ٛ٘ اٚ رٛو١ً ؽك
 ، اٌْووخ ر٦ل٠ً ٥مل ٥ٍٝ ثٕبءء ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  ِزٚبِٓ ّو٠ه فوٚط  رٚبِٓ ّووخ  ِؾفٟٛ ١ٍٍّبْ ِؾّل فبٌل -  266
 45572   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ
 ٥ٓ اٌزٛل٤١ ٚ ِٕفوكا االٚي ٌٍٞوف اٌْووٗ اكاهٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ال١ّٓ اثوا١ُ٘ اٍّب١٥ً ِؾّل ١ٍل -  267

 ٚ اٌْووٗ ثبٍُ ِّٕٙب اٌٖبكهٖ اال٥ّبي رىْٛ اْ ثْوٛ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٠ىْٛ اٌْووٗ
 االلزواٗ اٚ اٌو٘ٓ اٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ اٚ اٌّب١ٌٗ ا١ٌْىبد إلاه ٚ اٌْووٗ اِٛاي فٟ اٌزٖوف ٠قٔ ف١ّب اِب اغواٙٙب ّٙٓ

 42344   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٦ِب ِغز١٦ّٓ ٌٍْووبء ٠ىْٛ اٌغ١و اٚ اٌجٕٛن ِٓ
 ٥ٓ اٌزٛل٤١ ٚ ِٕفوكا االٚي ٌٍٞوف اٌْووٗ اكاهٖ  ّو٠ه ٚ ِل٠و  رٚبِٓ ّووخ  ال١ّٓ اثوا١ُ٘ اٍّب١٥ً ِؾّل ١ٍل -  262

 ٚ ٗاٌْوو ثبٍُ ِّٕٙب اٌٖبكهٖ اال٥ّبي رىْٛ اْ ثْوٛ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ِٕفوك٠ٓ اٚ ِغز١٦ّٓ اٌّزٚب١ِٕٓ ٌٍْووبء ٠ىْٛ اٌْووٗ
 االلزواٗ اٚ اٌو٘ٓ اٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل٤١ اٚ اٌّب١ٌٗ ا١ٌْىبد إلاه ٚ اٌْووٗ اِٛاي فٟ اٌزٖوف ٠قٔ ف١ّب اِب اغواٙٙب ّٙٓ

 42344   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، ٦ِب ِغز١٦ّٓ ٌٍْووبء ٠ىْٛ اٌغ١و اٚ اٌجٕٛن ِٓ
   ــــــــــــــــــــــ  
   ا٦ٌمٛك   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  
   افواك رغل٠لاد   
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 2441   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6766    ٥جلا١ٌَّؼ ؽج١ت ِبعلٖ -  1
 2441   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6767    ٥جلا١ٌَّؼ ؽج١ت ِبعلٖ -  2
 2441   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6762    ٥جلا١ٌَّؼ ؽج١ت ِبعلٖ -  3
 32112   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6755  2111-1-15-ط  ١ٍل ؽَٓ فبّٝخ -  4
 22122   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6753  2111-3-3-ط  ِؾّل ٥جلاٌٙبكٜ غبكٖ -  5
 22111   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6746  2111-3-15-ط  اؽّل عٛكح صوٚد ِؾّل -  6
 34672   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6211  2117-1-1-ط  ٍبٌُ ؽّيٖ ١ٞ٥ٗ ٔبك٠ٗ -  7
 15732   لُثو    21111112:  ربه٠ـ ، 6721  2112/1/22-ط  ِؾّٛك اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  2
 32135   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6724  2111/1/21-ط  اؽّل ٕل٠ك ٥الَ اؽّل -  1

 36147   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6216  2112-5-6-ط  ا٦ٌبي ٥جل ؽٕفٝ ١ٍّٗ -  11
 6365   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6711    اٌؾف٠١ ٥جل ِؾّل هعبئٝ -  11
 6365   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6713    اٌؾف٠١ ٥جل ِؾّل هعبئٝ -  12
 6365   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6714    اٌؾف٠١ ٥جل ِؾّل هعبئٝ -  13
 31763   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6217  2115-6-2-ط  ا١ٌَل ٥ٛٗ ٥جلا٦ٌبي ِؾوٕٚٗ -  14
 13272   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6726  2117-1-2-ط  ٥جلاهلل ِؾّل ٥ٍٝ ٦ّجبْ -  15
 21721   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6222  2111-5-22-ط  فٚو ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٟ ِؾّل -  16
 21721   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6221  2116-5-22-ط  فٚو ِؾّل ِؾّٛك ٥ٍٟ ِؾّل -  17
 21213   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6252    ِؾّل ٕبٜٚ ٥ٍٝ -  12
 37311   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 37311  2111-1-14-ط  اؽّل ٥لٌٝ ؽوثٝ ٥الء -  11
 21341   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6237  2111-11-12-ط  ِؾّل ١ٍّو ا٦ٌُّٕ ٥جل -  21
 25776   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6264  2113-4-15-ط  ؽَٓ ِؾّل ٍبٌّبْ ٠ؾٝ -  21
 25776   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6265  2112-4-15-ط  ؽَٓ ِؾّل ٍبٌّبْ ٠ؾٝ -  22
 2232   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6272  2113-2-2-ط  فوػ ١ٌُٚ ٥فبف -  23
 2232   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6271  2112-2-2-ط  فوػ ١ٌُٚ ٥فبف -  24
 2232   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6221  2113-2-2-ط  فوػ ١ٌُٚ ٥فبف -  25
 2232   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6221  2112-2-2-ط  فوػ ١ٌُٚ ٥فبف -  26
 32173   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6235  2111-1-22-ط  ؽج١ت هاغت ِوىٚق ٔبك٠خ -  27
 36227   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6276  2112-11-2-ط  اٌّمٖٛك ٥جل ِؾّل ا١ٌَل -  22
 2233   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6222  2113-2-2-ط  اٌٍخ ٥ٞب اثوا١ُ٘ ٔغ١ت ١ٍّو -  21
 2233   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6223  2112-2-2-ط  اٌٍخ ٥ٞب اثوا١ُ٘ ٔغ١ت ١ٍّو -  31
 2233   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6224  2113-2-2-ط  اٌٍخ ٥ٞب اثوا١ُ٘ ٔغ١ت ١ٍّو -  31
 2233   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 6225  2112-2-2-ط  اٌٍخ ٥ٞب اثوا١ُ٘ ٔغ١ت ١ٍّو -  32
 1411   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6212  2112-2-2-ط  ٘بهْٚ فٛىٜ ثٞوً ١ِٕب -  33
 31116   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6211  2111-11-14-ط  ه١ٌَِ ٥يِٝ ْٔبد -  34
 37621   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6117  2111-3-15-ط  غبٌٝ اثٛ اٍّب١٥ً ِؾَٓ اثوا١ُ٘ ث١َٛٔٝ -  35
 23512   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6111  2117-7-11-ط  فىوٞ اهلل فزؼ اؽّل -  36
 15341   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6133  2112/5/25-ط  ِؾّٛك اؽّل ١ٍّوح -  37
 21251   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6217  2111-1-22-ط  ٥ٍٝ ٥جبً ٥ٍٝ فبٌل -  32
 21157   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6113  2111-2-11-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ا٠ّبْ -  31
 21156   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6126  2116-3-26-ط  ّب١٘ٓ ِٖٞفٝ ثل٠و ا١ٌَل -  41
 6325   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6141  2116/2/14-ط  ٥ٍٝ ٍِٛٝ ١ٍل ثق١زٗ -  41
 22111   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6132  2117-4-25-ط  ١ٍٍّبْ ؽَٓ ١ٍٍّبْ ِؾّٛك -  42
 22233   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6131  2111-3-21-ط  ِغب٘ل ٥ٍٝ ٥ٍٝ ٥ّوٚ -  43
 21121   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6115  2111-1-6-ط  ا١ِٓ ف١واهلل ؽّلٜ -  44
 37222   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6156    ف١ًٍ ٍبٌُ ٔبكٜ ِؾّل -  45
 22233   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6165  2111/7/14-ط  ِغب٘ل ٥ٍٟ ٥ٍٟ ٥ّوٚ -  46
 37226   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6165  2111-1-7-ط  اٌغواة ٥جلاٌّغ١ل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  47
 35165   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6161    ؽ١َٓ اِجبهن ٕجبػ -  42
 32126   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6146  2111-1-17-ط  ِٖٞفٝ ِؾّل ِلؽذ -  41
 36211   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6122  2112-11-22ط  ا١ٌَل ؽَٓ ا١ٌَل ٚفبء -  51
 36172   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6153  2112-11-23-ط  ِؾّٛك ِؾّل  ِؾّل ٕجبػ -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 31164   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6121    اثوا١ُ٘ ِؾّل اؽّل اٍّبء -  52
 32126   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6161  2111-5-4-ط  ٥ٍٝ ا٦ٌبٝٝ ٥جل ِؾّل -  53
 23176   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6112  2117-5-13-ط  ا١ٌَل ا١ٌَل ١ٍّو ؽّبكٖ -  54
 16723   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7127  2111-4-22-ط  ٥بِو ؽَٓ اؽّل هِٚبْ -  55
 36321   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7121    ١ٍف اثٛ ا١ٌَل إٌبٕو ٥جل ِؾّل -  56
 17121   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7147  2114/2/26-ط  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ٠بٍو -  57
 17121   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7142  2111/2/25-ط  اؽّل ِؾّل ِؾّٛك ٠بٍو -  52
 37747   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7121  2111-3-24-ط  ا٦ٌبٝٝ ٥جل ِؾّٛك  ٥ّو -  51
 21731   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7131  2114-12-11-ط  اٌْول١ٗ ٌٍوٚائؼ ى٘وٖ الٌف لٖو -  61
 21731   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7131  2114-12-11-ط  اثوا١ُ٘ ىوٝ اثٛثىو -  61
 37211   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7146  2112/12/22-ط  ١ٍٍّبْ ١ٍف اثوا١ُ٘ ١ِالك -  62
 14131   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7144  2117-3-31-ط  ِؾّل ف٠ٍٛ ١٦ٍل ١ٍلٖ -  63
 12167   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7141  2116-2-24-ط  اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  64
 12167   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7142  2111-2-24-ط  اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  65
 12167   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7143  2116-2-24-ط  اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  66
 34142   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7122  14/11/2117-ط  ِؾّل اؽّل ٥جلاٌّغ١ل ا١ٌَل -  67
 11511   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7161  2111-6-22-ط  ٥ٍٝ ١٦ٍل ِؾّل -  62
 11511   ولُث    21111113:  ربه٠ـ ، 7171  2111-7-12-ط  ٥ٍٝ ١٦ٍل ِؾّل -  61
 32412   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7151  2116/1/15-ط  اؽّل ؽ١َٓ ٠ٍٛف ٥جلا٦ٌُّٕ -  71
 37112   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7154  2111/5/3-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ِؾّٛك -  71
 32171   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7163  2116/11/1-ط  ىوٟ ٌج١ت عّبي عْٛ -  72
 21431   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7112  2114-11-27-ط  ِؾوًٚ فقوٜ ِغلٜ ِبه٠بْ -  73
 36125   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7157  2112-5-26-ط  ١ٍٍّبْ فٛىٜ ا٠ّبْ -  74
 31233   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7171  2115-3-13-ط  فإاك ٥ياى ٕبٌؼ -  75
 16342   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7161  2111-3-11-ط  ِغ٤ٍ ٌلل٠ فىوٞ ٘بٟٔ -  76
 16342   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7162  2115-3-11-ط  ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  77
 33261   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7151  2117-3-21-ط  اٌجالٕٝ ثق١ذ ِؾّل ٖٔو -  72
 16342   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7152  2111-3-5-ط  ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  71
 16342   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7151  2114-3-5-ط  ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  21
 16342   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7161  2111-3-5-ط  ِغ٤ٍ لل٠ٌ فىوٞ ٘بٟٔ -  21
 17111   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7165  2111/1/16-ط  ِؾّل ٥جلاٌؾ١ٍُ ّف١ك ِؾّل -  22
 15114   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7166    اؽّل وج١و ١٦ٍل ٦ٍل -  23
 15114   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7167    اؽّل وج١و ١٦ٍل ٦ٍل -  24
 31127   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7141  21/1/2111-ط  ِٖٞفٝ ِغوثٝ ِؾّل ِؾّٛك -  25
 17323   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7136  2111-11-17-ط  ١ِقبئ١ً ِزٝ عٕلٞ ٥بكي -  26
 21112   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7125  2111-4-21-ط  و١وٌٌ ِجبهن و١وٌٌ -  27
 32412   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7131  2116\5\21-ط  ٝب٘و ِؾّل اٌل٠ٓ ثٙبء -  22
 22711   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7151  2117/11/21-ط  ّؾبرٗ فو٠ل ثجبٜٚ -  21
 31127   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7127  21/1/2111-ط  ِغوثٝ ِؾّل ِؾّٛك -  11
 37211   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7112  14/4/2111-ط  اؽّل ٥ٍٝ ٖٔو ٍؾو -  11
 35171   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7122  2112-4-21-ط  ٥جلاهلل ا٦ٌي٠ي ٥جل ١٥ل -  12
 27111   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7163  2113/11/21-ط  ٥جلاهلل ٥جلا١ٌٍٞف اثوا١ُ٘ -  13
 27111   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7164  2112/11/21-ط  ٥جلاهلل ٥جلا١ٌٍٞف اثوا١ُ٘ -  14
 32121   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7151  2111-5-11-ط  ٚإً ِٖٝٞف اؽّل ١ٍل اثوا١ُ٘ -  15
 2661   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7175  2117/11/22-ط  اٌمبكه ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ -  16
 2661   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7176  2112/11/27-ط  اٌمبكه ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ -  17
 2661   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7177  2117/11/26-ط  اٌمبكه ٥جل ِؾّل ٥ٍٝ -  12
 37112   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7161  2112/12/11-ط  ١٦ٍل ٥ٍٝ ٕبٌؼ ؽَٓ -  11

 14431   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7111  2117-7-5-ط  اٌغياه ا١ٌَل ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّٛك -  111
 14431   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7112  2112-7-4-ط  اٌغياه ا١ٌَل ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّٛك -  111
 14431   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7113  2117-7-3-ط  اٌغياه ا١ٌَل ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّٛك -  112
 36246   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7166  2112/6/3-ط  ِّلٚػ ١ِٕب/ ك ١ٕل١ٌخ -  113
 11111   ثولُ    21111115:  ربه٠ـ ، 7121  2111-1-26-ط  هىق ٠ٍٛف ثٞوً ١ٍّو -  114
 27141   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 7214  2112/11/25-ط  ِؾّٛك ؽ١َٓ ٠بٍو -  115
 21222   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 7233  2111-1-14-ط  اٌٙبكٜ ِؾّل ٠بٍو -  116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 36223   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 7216  2112-11-2-ط  عوعٌ ٥ي٠ي ِؾوًٚ غبكح -  117
 32771   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 7212  2111-2-31-ط  اٌجؤٌ ِؾّل اثوا١ُ٘ ِٖٞفٝ -  112
 37527   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 7214  2111-2-12-ط  ٍالِخ هاّل عّبي -  111
 17122   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 7211  2111-2-21-ط  ٥ٍٟ ؽَٓ ِؾّل ٥الء -  111
 17122   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 7212  2114-2-21-ط  ٥ٍٟ ؽَٓ ِؾّل ٥الء -  111
 17122   ثولُ    21111116:  ربه٠ـ ، 7213  2111-2-21-ط  ٥ٍٟ ؽَٓ ِؾّل ٥الء -  112
 22752   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، 7257  2117/2/22-ط  ِؾّل ٍبٌُ ِٖٞفٟ ٍبٌُ -  113
 33121   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، 7261  2116-11-12-ط  ؽَٓ اهلل ٥جل ا٦ٌبٝٝ ٥جل -  114
 2274   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، 7266  2112-2-15-ط  إٌٍَٟٛ اثوا١ُ٘ ؽغبط -  115
 37111   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، 7247  2111-4-21-ط  اٌؾ١ٍُ ٥جل ١ٍل إٌٛثٝ ٥جلٖ -  116
 1167   ثولُ    21111117:  ربه٠ـ ، 7246  2112/4/11-ط  اٌغٛاك ٥جل اٌغٕلٞ اؽّل اثوا١ُ٘ -  117
 26451   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7317  2113/7/2-ط  صبثذ ٥جلاٌّالن ا٠ٙبة -  112
 26451   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7312  2111/11/21-ط  صبثذ ٥جلاٌّالن ا٠ٙبة -  111
 22726   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7211  2111-6-21-ط  ٥ٍٝ اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّل -  121
 22726   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7211  2111-6-21-ط  ٥ٍٝ اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّل -  121
 22726   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7211  2111-6-21-ط  ٥ٍٝ اٌجبٍٜ ٥جل ِؾّل -  122
 16275   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 2771  2111-2-16-ط  ثبى ا١ٌَل ِؾّل ا١ٌَل -  123
 36622   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7311  2112-11-17-ط  اٌوة عبك ٕبكق ٕللٝ هِٚبٔٝ -  124
 31115   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7215  2111/11/14-ط  ِؾّٛك ؽَٓ ِؾّل ِٖٞفٝ -  125
 21522   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7276  2111/11/2-ط  ا١ٌٍٞف ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ِٖٞفٝ ٥ّو -  126
 21522   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7277  2116/11/1-ط  ا١ٌٍٞف ٥جل اٌؾ١ّل ٥جل ِٖٞفٝ ٥ّو -  127
 22654   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7332  2111/14/22-ط  ٥جلا١ٌَل كا١ٔبي ٘بٔٝ -  122
 27611   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7321  2111-1-17-ط  ىوٝ اثٛثىو ٕبثو -  121
 32452   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7313  2111-7-2-ط  اٌَالَ ٥جل اٌل٠ٓ عّبي ١٘ضُ -  131
 27611   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7321  2111-1-17-ط  اٌْول١ٗ ٌٍوٚائؼ ثبّب اثٛ لٖو -  131
 11144   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7316  2111-1-23-ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ٥بوف ِؾّل -  132
 11144   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7317  2116-1-23-ط  ا١ٌَل ِؾّل ِؾّٛك ٥بوف ِؾّل -  133
 31111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7335    ا٦ٌبي ٥جل اؽّل ِؾّٛك اؽّل -  134
 25451   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7311  2117/11/31-ط  ِؾّل ٍبٌُ ِّلٚػ ٥ّوٚ -  135
 22241   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7347  2111/4/21-ط  ِؾّل هِٚبْ ؽّبكٖ -  136
 25217   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7357  2113/4/21-ط  ٍٍٕٛٝ ِؾّل اٌل٠ٓ ٥الء -  137
 25217   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7352  2112/4/11-ط  ٍٍٕٛٝ ِؾّل اٌل٠ٓ ٥الء -  132
 33647   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7371  2112/4/21-ط  اؽّل ِؾّل ووَ -  131
 31131   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7371  2111-11-11-ط  ٥بّٛه ِؾّل ؽَٓ ؽَبَ -  141
 16112   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7342  2111-1-21-ط  اؽّل ؽبِل ؽّلٜ -  141
 21413   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7351  2111/11/12-ط  اثوا١ُ٘ ٥جلا٦ٌي٠ي ٥ّبك -  142
 37251   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7374  2111/4/1-ط  عٛهع١ًٛ ١ِالك عجوح صٕبء -  143
 37251   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7374  2111/4/1-ط  عٛهع١ًٛ ١ِالك عجوح صٕبء -  144
 34741   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7353  2117/1/12-ط  عوعٌ ع١ًّ ِّلٚػ -  145
 31177   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7351  2111-11-25-ط  ا١ًٌٍ اثٛ ع١ًّ  ٦ّواٜٚ اثوا١ُ٘ -  146
 16611   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7343  2111-5-2-ط  عبك اؽّل ؽبِل اؽّل -  147
 37273   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7352  2111-4-13-ط  ِؾّٛك وّبي ٥جلٖ ِؾّل -  142
 35652   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7356  2112-2-17-ط  ِٖٞفٟ اٍّب١٥ً فبهٚق ِؾّل -  141
 31342   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7344  2115-11-11-ط  ِؾّل ِؾّل ٥ٍٝ ٥بٝف -  151
 31342   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7344  2115-11-11-ط  ِؾّل ِؾّل ٥ٍٝ ٕمو -  151
 11315   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7341  2115-1-11-ط  ٥ج١ل ِؾوًٚ ِؾّٛك ٦ٍل -  152
 11523   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7413    ِؾّل ِؾّٛك ٘بٔٝ ِؾّل -  153
 11523   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7414    ِؾّل ِؾّٛك ٘بٔٝ ِؾّل -  154
 11523   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7415    ِؾّل ِؾّٛك ٘بٔٝ ِؾّل -  155
 27221   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7315  2112/11/21-ط  ِؾّل اؽّل ِؾّل ِؾّٛك -  156
 37657   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7426  2111-3-1-ط  ٥ٍٝ ِؾّل اؽّل ِٖٞفٝ -  157
 11523   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7412    ِؾّل ِؾّٛك ٘بٔٝ ِؾّل -  152
 11523   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7413    ِؾّل ِؾّٛك ٘بٔٝ ِؾّل -  151
 4324   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7415  2116/1/27-ط  ٥ّبهح اؽّل ِٖٞفٝ -  161
 17771   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7413  2111/12/24-ط  اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٞ٥بد -  161



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 17771   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7414  2114/12/23-ط  اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ١ٞ٥بد -  162
 17213   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7467  2114-1-21-ط  اثٛاٌؾغبط اثوا١ُ٘ اؽّل اٌٙبكٜ -  163
 17213   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7462  2111-1-21-ط  اثٛاٌؾغبط اثوا١ُ٘ اؽّل اٌٙبكٜ -  164
 35121   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7434  2117/11/4-ط  اٌؾَٓ اثٛ ا٦ٌجل ٥بثل٠ٓ هِٚبْ -  165
 1524   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7462  2113-11-1-ط  ٛاك٥ ِؾّٛك ٥ٍٟ اؽّل -  166
 1524   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7463  2112-11-2-ط  ٥ٛاك ِؾّٛك ٥ٍٟ اؽّل -  167
 26321   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7466  2112/3/31-ط  ٥جلاٌجبٍٜ عّبي ٚع١ٗ -  162
 2311   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7461  2117-2-25-ط  ١ٍ٥ٛ ٥جلاهلل ف١و اؽّل -  161
 35722   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7446  2112-3-2-ط  ِؾّل ِؾّٛك ٥جٛك ٥ج١و -  171
 21171   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7425  2116-12-16-ط  ٍوؽبْ هىق فّٟٙ فّٟٙ ٘بٟٔ -  171
 21275   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7461  2115-1-16-ط  ٍالِٗ رٛف١ك ِٖٞفٝ -  172
 36136   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7431  2112-11-17-ط  اٌمّبُ ِؾّٛك ِؾّل ِٖٞفٝ -  173
 32565   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7411  2111/7/11-ط  ِؾّل ١٥ل ١ٍٍّبْ -  174
 32731   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7421  2111-2-24-ط  اٌؾ١ّل ٥جل ِؾّل ١ٍل -  175
 12261   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7472    ٥جلا١ٌٍٞف ١ٍٍُ ٥ٍٝ ِٕبي -  176
 12261   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7471    ٥جلا١ٌٍٞف ١ٍٍُ ٥ٍٝ ِٕبي -  177
 12261   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7421    ٥جلا١ٌٍٞف ١ٍٍُ ٥ٍٝ ِٕبي -  172
 21126   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7472  2111-2-16-ط  ِؾّل ٚهكأٝ ٥جلٖ -  171
 32175   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7511  2111/1/22-ط  ٕل٠ك ٠ٍٛف ا١ًٔٛٞٔٛ -  121
 31757   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7411  2115-6-13-ط  ّؾبد ٥جلاٌؾ١ّل ِؾّل اؽّل -  121
 34772   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7541  2117-1-23-ط  اٍّب١٥ً ؽّلٜ اٍّب١٥ً -  122
 16316   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7531  2112-2-3-ط  ِؾّل ِٖٞفٝ اؽّل -  123
 32516   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7525  2111/7/23-ط  ٥ضّبْ ِؾّل ِؾّٛك -  124
 21231   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7542    اٌٛ٘بة ٥جل كاٚك اّوف -  125
 21231   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7541    اٌٛ٘بة ٥جل كاٚك اّوف -  126
 22556   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7521  2112-3-12-ط  اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٥ّو ِؾّل -  127
 22556   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7531  2117-3-11-ط  اؽّل ٥جلا٦ٌُّٕ ٥ّو ِؾّل -  122
 15262   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7546  2112/2/11-ط  ٥جلاٌٙبكٜ ٥جلاٌوؤف ١٦ٍل -  121
 11315   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7532  2114-5-21-ط  اثٛى٠ل ِؾّل ٘ل٠خ -  111
 11315   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7533  2111-5-21-ط  اثٛى٠ل ِؾّل ٘ل٠خ -  111
 16316   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7527  2111-2-26-ط  ِٖٞفٟ ِؾّل ِٖٞفٟ اؽّل -  112
 31333   ثولُ    21111122:  ربه٠ـ ، 7512  2111/11/5-ط  ِؾّل ١ٍل اٌوؽ١ُ ٥جل ٚهكح -  113
 36776   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7564  2112-11-26-ط  ؽف٠١ اؽّل ٍبِٝ اؽّل -  114
 34441   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7556  2117-7-2-ط  اثوا١ُ٘ اٌؾ١ّل ٥جل ٔغ١ت ١ٔف١ٓ -  115
 32672   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7555  2111-2-11-ط  ِلٟٔ ا١٢٦ٌُ ٥جل ِؾّل ٍبِٟ -  116
 34546   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7552  2117/11/21-ط  ؽ١َٓ ٦ٍل ١ٞ٥ٗ ٥جلاٌجبٍٜ -  117
 25612   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7551  2112-3-31-ط  اٍّب١٥ً ؽٍّٝ ؽَٓ ٠ٍٍٛذ -  112
 26111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7574  2113-5-26-ط  اؽّل ِؾّل ٥ٞب ِؾّٛك -  111
 26111   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7575  2112-5-26-ط  اؽّل ِؾّل ٥ٞب ِؾّٛك -  211
 22537   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 6555  2114-5--11-ط  اهلل هىق ىوٝ ٠ٛؽٕب -  211
 12117   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7572  2115-2-23-ط  ِجبهن عبك ٥جلاٌىو٠ُ ٥لالد -  212
 36771   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7524  2112/11/26-ط  ِجبهن ٥ٍٟ هِٚبْ -  213
 36162   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7557  2112-11-23-ط  اٌمبٙٝ اٌالح ٥جل ِؾّل ِٕٝ -  214
 22215   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7571  2111-7-4-ط  ا٦ٌجل ه٠بٗ ٥ّبك -  215
 35232   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7521  2117/12/3-ط  ثْبٜ اك٠ت ٔبك٠خ -  216
 37132   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7615  2112-12-14-ط  ا١٢٦ٌُ ٥جل ِأِْٛ عّبي -  217
 22322   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7623  2111/4/11-ط  ِؾّل ٦َِل اٍبِٗ -  212
 36653   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7621  2112/1/21-ط  ١٦ٍل ٥ٍٟ ١ٍل ِؾّل -  211
 32341   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7626  2111/6/12-ط  ِؾّٛك ٥جلا٦ٌي٠ي ؽَٓ ٥الء -  211
 31127   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7641  2115/2/21-ط  ؽَٓ اؽّل ١ٍل ِٕٝ -  211
 21162   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7512  2116/6/31-ط  ٠ٍٛف ؽَٓ ٥جلا٦ٌُّٕ ِؾّل -  212
 11757   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7636  2112/2/31-ط  ِؾّل ١ٍٍّبْ ع١الٟٔ اؽّل -  213
 36425   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7621  2112-11-12-ط  ٦ِٛٗ ِؾّٛك اٌىو٠ُ عبك ّو٠ف -  214
 32124   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7645  2111-1-23-ط  ثٞوً ٔغ١ت ٦ٍل ٘بٔٝ -  215
 31311   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7612  2115\3\23-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل اثوا١ُ٘ -  216
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 31354   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7661  2111/11/16-ط  ف١ًٍ ِؾّل ٥بكي اؽّل -  217
 5615   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7651  2111/11/24-ط  ٥جلاٌغ١ًٍ ِؾّٛك ِؾّل ِؾّٛك -  212
 24752   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7674  2112/11/27-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ِجبهن ٚائً -  211
 24752   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7675  2117/11/26-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ِجبهن ٚائً -  221
 16116   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7651  2111-1-21-ط  اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  221
 16116   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7652  2114-1-21-ط  اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  222
 16116   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7651  2111-1-21-ط  اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  223
 16116   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7653  2111-1-21-ط  اؽّل ؽ١َٓ ِؾّل ٥جلاٌوؽّٓ -  224
 27123   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7654  2113-11-2-ط  ٥ٍٝ ؽَٓ ٥ضّبْ اثوا١ُ٘ -  225
 27123   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7655  2112-11-2-ط  ٥ٍٝ ؽَٓ ٥ضّبْ اثوا١ُ٘ -  226
 7546   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7671  2117-2-17-ط  اؽّل ؽ١َٓ ١ٍل -  227
 7546   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7671  2112-2-17-ط  اؽّل ؽ١َٓ ١ٍل -  222
 7546   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7672  2117-2-17-ط  اؽّل ؽ١َٓ ١ٍل -  221
 32216   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7656  2111/5/31=ط  اٌوؽّٓ ٥جل ٥ٍٟ ؽٍٛرُٙ -  231

   ــــــــــــــــــــــ  
   ّووبد رغل٠لاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 34324   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6741  2117-6-26-ط  ّٚووبٖ ِؾّل ٥ٍٝ ف١ٍفخ ٥ٍٝ -  1
 15124   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6211  2111-6-5-ط  ّٚووبٖ ٠ٍٍُٛ ِؾّل ٕجبػ ِؾّٛك -  2
 15124   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6211  2111-6-5-ط  ا٦ٌّل١ٔٗ ٚاٌزوو١جبد اٌجؾو٠ٗ ٌال٥ّبي اٌٖجبػ ّووٗ -  3
 32152   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6715  2111-5-21-ط  ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  4
 32152   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6715  2111-5-21-ط  ّٚو٠ىخ ؽَٓ ِؾّل ا٦ٌُّٕ ٥جل ٔبٕو -  5
 15124   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6211  2112-3-7-ط  ّٚووبٖ ٠ٍٍُٛ ِؾّل ٕجبػ ِؾّٛك -  6
 15124   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6211  2112-3-7-ط  ا٦ٌّل١ٔخ ٚاٌزوو١جبد اٌجؾو٠خ ٌال٥ّبي اٌٖجبػ ّووخ -  7
 15126   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6214  2112/2/1-ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اؽّل/ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ -  2
 15126   ثولُ    21111112:  ربه٠ـ ، 6121  2123/1/31-ط  اثوا١ُ٘ ؽ١َٓ اؽّل/ اٌّوؽَٛ ٚهصٗ -  1

 33144   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6145  2116-11-21-ط  ّٚو٠ىخ ا١ِٓ فزؾٝ ِٖٞفٝ -  11
 31124   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 6114  2111/11/12-ط  ّو٠ىزٗ ٚ اؽّل ١ٍل ِؾّل -  11
 31336   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7112  2111-11-15-ط  ّٚو٠ىخ رّبَ ٥وثٝ ٍبِٝ -  12
 31621   ثولُ    21111111:  ربه٠ـ ، 7122  2115/6/1-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اؽّل ِٖٞفٝ هفب٥ٝ ّووخ -  13
 26235   ُثول    21111113:  ربه٠ـ ، 7111  2112-6-1-ط  ّٚووبٖ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  14
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7111  2112-6-1-ط  ّٚووبئٗ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ -  15
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7111  2112-6-1-ط  ّٚووبٖ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل -  16
 26235   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7111  2112-6-1-ط  ّٚووبئٗ ا٦ٌّي ٥جل فبٌل  ٚهصخ -  17
 16121   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7124  2111/1/17-ط  ّٚو٠ىٗ اؽّل اثوا١ُ٘ ِؾّل -  12
 25656   ثولُ    21111113:  ربه٠ـ ، 7176  2112-4-2-ط  ّٚووبٖ ٥ضّبْ اؽّل ٚائً -  11
 37712   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 1731  2111-3-17-ط  ّٚووبٖ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  21
 37712   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 1731  2111-3-17-ط  ٠ٛعل ال -  21
 21743   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7151  2111/11/12-ط  ّٚووبٖ اؽّل ؽ١َٓ اٌٖغ١و اؽّل ّووٗ -  22
 21743   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7152  2116/11/17-ط  ّٚووبٖ اؽّل ؽ١َٓ اٌٖغ١و اؽّل ّووٗ -  23
 37712   ثولُ    21111114:  ربه٠ـ ، 7132  2111-3-16-ط  ّٚووبٖ اؽّل غو٠ت ِؾّل -  24
 1114   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7411  2111/2/13-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اٍّب١٥ً اؽّل -  25
 1114   ثولُ    21111123:  ربه٠ـ ، 7411  2114/2/12-ط  ّٚووبٖ ِؾّل اٍّب١٥ً اؽّل -  26
 33174   ثولُ    21111124:  ربه٠ـ ، 7431  2117-4-11-ط  ّٚو٠ىٗ اٌؾبف٠ ٥جل ٕالػ ِؾّل -  27
 22615   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7422  2111/6/13-ط  ّٚو٠ىٗ ١ٞ٥ٗ ِؾّل ١٥ل ١ٍٍّبْ -  22
 31114   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7411  2111-1-27-ط  ّٚو٠ىٗ اٌؾَٓ اثٛ ِؾّل اٍبِخ -  21
 7221   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7473  2112-5-11-ط  ّٚو٠ىزٙب اٌٞب٘و ِؾّل ٕجبػ -  31
 7221   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7474  2117-5-11-ط  ّٚو٠ىزٙب اٌٞب٘و ِؾّل ٕجبػ -  31
 7221   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7475  2112-5-11-ط  ّٚو٠ىزٙب اٌٞب٘و ِؾّل ٕجبػ -  32
 7221   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7476  2117-5-11-ط  ّٚو٠ىزٙب اٌٞب٘و ِؾّل ٕجبػ -  33
 37671   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7426  2111-3-12-ط  ّٚو٠ىٗ اٌّٖوٜ اؽّل -  34
 37671   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7426  2111-3-12-ط  ا١ٌَل ِٚؾّل اٌّٖوٜ اؽّل -  35
 37671   ثولُ    21111127:  ربه٠ـ ، 7426  2111-3-12-ط  ّٚووبٖ اٌّٖوٜ اؽّل -  36
 21123   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7572  2111-2-24-ط  ّٚو٠ىٗ رٛف١ك اثوا١ُ٘ ِؾّل -  37
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 21123   ثولُ    21111121:  ربه٠ـ ، 7572  2111-2-24-ط  اٌفٓ ٍزٛك٠ٛ -  32
 32171   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7612  2116-3-11-ط  ّٚو٠ىٗ ثلٜٚ اٌغ١ًٍ ا٦ٌي٠ي٥جل ٥جل عّبي -  31
 32171   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7612  2116-3-11-ط  ّٚو٠ىٗ ثلٜٚ اٌغ١ًٍ ا٦ٌي٠ي٥جل ٥جل عّبي -  41
 21615   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7643  2111-11-31-ط  ّٚو٠ىٗ ؽّٛكٖ ِؾّٛك -  41
 21615   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7643  2111-11-31-ط  ّٚو٠ىٗ ٥ٍٝ ا١ٌَل فٍف -  42
 21615   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7643  2111-11-31-ط  ّٚووبئخ ىفبهٜ ِٛه٠ٌ ٘بٔٝ -  43
 21615   ثولُ    21111131 : ربه٠ـ ، 7643  2111-11-31-ط  ّٚووبئٗ ؽّٛكٖ ِؾّٛك -  44
 21615   ثولُ    21111131:  ربه٠ـ ، 7643  2111-11-31-ط  ّٚووبئٗ ؽّٛكٖ ِؾّٛك -  45
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