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 ِىزت ػٓ 16156 ثشلُ 25111124 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خالف ِسّذ خبعش ِسّذ -  1

 خالف ِسّذ خبعش/ ثٍّه إٌٛاٚسح لبٚ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد
 زظيشح ػٓ 16116 ثشلُ 25111112 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغيجٗ فذيك ػجذٖ ػجذإٌبفش -  2

 عيذ ػجذاٌسبفؼ ِسغٓ/ ثٍّه اٌجسشيٗ اٌسدبصيٗ اٌّغؼٛدٜ:  ثدٙخ ، اٌّبؽيخ ٌزشثيخ
 ٌزشثيخ زظيشح ػٓ 16224 ثشلُ 25111152 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػغيٗ زغيٓ زغٓ خالي -  3

 ػغيٗ زغيٓ زغٓ ازّذ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ
 اخٙضح ثيغ ػٓ 16222 ثشلُ 25111155 فٝ ليذ ، 41555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِقغفٝ زّذاْ ٘جٗ -  4

 فشج ِٕٙٝ ازّذ/ ثٍّه اٌؾٙذاء ِغدذ ثدٛاس اٌديؼ ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌىّجيٛرش ػذا فيّب وٙشثبئيٗ
 زظيشح ػٓ 16151 ثشلُ 25111114 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌغيذ فبٌر ػجذإٌظيش خّبي -  5

 فبٌر ػجذإٌظيش خّبي/ ثٍّه دٚيٕخ:  ثدٙخ ، اٌّبؽيخ ٌزشثيخ
 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16115 ثشلُ 25111112 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٍِه فّٙٝ وّيً ِيٕب -  6

 ٍِه فّٙٝ خّيً/ ثٍّه دٚيٕخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي
 ِٛاد رؼجئٗ ػٓ 16136 ثشلُ 25111125 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشاج رّبَ خبداٌىشيُ ِسّذ -  2

 عب٘ش ِسّذ يغشٜ/ ثٍّه اٌضساػٝ عٛ٘بج اعيٛط خغش ؽبسع:  ثدٙخ ، يذٜٚ غزائيٗ
 ِذؽخ ػٓ 16221 ثشلُ 25111155 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌدٍيً اثش٘يُ ػجذاٌشزيُ ػبدي -  2

 ػجذاٌدٍيً اثشا٘يُ ػجذاٌشزيُ سافذ/ ثٍّه اٌضساثٝ:  ثدٙخ ، زجٛة
 ِىزت ػٓ 16121 ثشلُ 25111112 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خضيشٖ اثشا٘يُ اثشا٘يُ ٔذا -  1

 ٚلغغ ِٚٛاريش صساػيٗ ٚاالالد ِٚفشٚؽبد ِٚالثظ ثٕبء ِٛاد ٚرٛسيذ ِؼّبس ٚادٚاد وٙشثبئيخ ٚاخٙضح وٙشثبئيخ ادٚاد رٛسيذاد
 ػجذاٌمبدس خٍيً سفؼذ ِقغفٝ/  ثٍّه عٛ٘بج اعيٛط ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌىّجيٛرش ػذا فيّب وٙشثبئيخ اخٙضح غيبس
 زظيشٖ ػٓ 16126 ثشلُ 25111111 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  وؼىٍٗ زضيٓ وشِٝ ٔبخسٗ -  15

 اهلل خبة اعؼذ وشيُ/ ثٍّه اثٛزدش وَٛ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشثيخ
 ِىزت ػٓ 16262 ثشلُ 25111153 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼبي عيذ عؼذ ػقبَ -  11

 عيذ ػجبط سثبة/ ثٍّه - اثٛاٌسدبج ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌقيذٌيٗ ٚاٌّغزسضشاد االدٚيٗ ػذا فيّب عجيٗ ِٚغزٍضِبد اخٙضٖ رٛسيذاد
 ػجذاٌؼبي

 ِىزت ػٓ 16262 ثشلُ 25111153 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼبي عيذ عؼذ ػقبَ -  12
 اثٛاٌسدبج ؽبسع اثٛريح ثٕبزيٗ ِسً ٌٗ وبْ:  ثدٙخ ، اٌقيذٌيٗ ٚاٌّغزسضشاد االدٚيٗ ػذا بفيّ عجيٗ ِٚغزٍضِبد اخٙضٖ رٛسيذاد

 2511/5/25 فٝ ٚاغٍك 2611 ثشلُ ٚليذ 1112/5/22 فٝ افززر عجيٗ اخٙضح رٛسيذ ِىزت ٔؾبط ػٓ زغٓ فشغٍٝ وٛثش/  ثٍّه
 ػٓ 16212 ثشلُ 25111113 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌٛازذ ِسّذ ػجذاٌجبسٜ فالذ -  13

 ِسّذ ػجذاٌجبسٜ فالذ/ ثٍّه اثٛريح عّيغ ثٕٝ عشيك:  ثدٙخ ، اٌٝ ٔقف ثٍذٜ ِخجض
 ثمبٌخ ِسً ػٓ 16112 ثشلُ 25111112 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٘ذيٗ زشثٝ ػجذاٌؼٍيُ عبسق -  14

 ٘ذيٗ زشثٝ ػجذاٌؼٍيُ/ ثٍّه ثبلٛس ٔضٌخ:  ثدٙخ ، ثبٌمغبػي
 زظيشح ػٓ 16152 ثشلُ 25111114 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ِسشٚؿ ِسّٛد ِسّذ -  15

 ِسّذ ِسشٚؿ ِسّٛد/ ثٍّه اٌيبط اٚالد:  ثدٙخ ، اٌّبؽيخ ٌزشثيخ
 ٌزشثيٗ زظيشح ػٓ 16132 ثشلُ 25111121 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  رّبَ زغيٓ ػبِش ازّذ -  16

 زغيٓ ػبِش ِقغفٝ/ ثٍّه اٌذٚيش:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ
 ٔمً ِىزت ػٓ 16155 ثشلُ 25111124 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ ثبثذ عيذ ػٍٝ -  12

 ػٍٝ ثبثذ عيذ ِسّذ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد:  ثدٙخ ، اٌغيش ٚعيبساد عيبسارٗ ػٍٝ ثضبئغ
 ػٓ 16211 ثشلُ 25111112 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼبي ػجذاٌّديذ ػجذاٌؼبي ٘ؾبَ -  12

 ػجذاٌّديذ ػجذاٌؼبي/ ثٍّه ِقجبذ ؽبسع:  ثدٙخ ، غزائيٗ ِٛاد رٛسيذ ِىزت
 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16141 ثشلُ 25111121 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّذ فزسٝ ازّذ -  11

 ازّذ ِسّذ فزسٝ/ ثٍّه اٌجسشٜ اٌؼمبي:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي
 زظيشح ػٓ 16164 ثشلُ 25111125 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغٓ ضيفٛس زغٕٝ عٍّٝ -  25

 ِسّذ خغبة ػّش زغيٓ/ ثٍّه اٌدضيشح ٔدغ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشثيٗ
 ِىزت ػٓ 16123 ثشلُ 25111111 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ زغٓ ػجذاٌشاصق ػٍٝ -  21

 زغٓ ػجذاٌشاصق ػثّبْ/ ثٍّه اٌسذيذ اٌغىٗ غشة ؽبسع:  ثدٙخ ، زيٛأٝ ػٍف رٛسيذ
 ِىزت ػٓ 16123 ثشلُ 25111111 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ زغٓ ػجذاٌشاصق ػٍٝ -  22

 ػٍف رٛسيذاد ػٓ زغٓ ػجذاٌشاصق ػثّبْ/ ثٍّه اٌسذيذ اٌغىٗ غشة ؽبسع ثٕبزيٗ ِسً ٌٗ وبْ:  ثدٙخ ، زيٛأٝ ػٍف رٛسيذ
 2511/2/22 فٝ ٚاغٍك  2511/1/21 فٝ اثٛريح 16543 ثشلُ ليذ زيٛأٝ

 ٔمً ِىزت ػٓ 16266 ثشلُ 25111153 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغيٓ ِشعٝ فّٙٝ ِسّذ -  23
 ِسّذ ػجذاٌؼبي ٔبفش/ ثٍّه اٌٛػبضٍخ:  ثدٙخ ، اٌغيش ٚعيبساد عيبسارٗ ػٍٝ ثضبئغ

 رٛصيغ ػٓ 16135 ثشلُ 25111125 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغٓ فشغٍٝ ػبعف اعّبء -  24
 ازّذ ِقغفٝ زّذٜ ِسّذ/ ثٍّه اٌمبضٝ ؽبسع:  ثدٙخ ، غزائيخ ِٛاد
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 غزائيٗ ِٛاد ثيغ ػٓ 16144 ثشلُ 25111121 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػثّبْ عيذ ِسّذ ثغبَ -  25
 ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ ِقغفٝ/ ثٍّه اٌسذيذ اٌغىٗ ِضٌمبْ غشة - اٌيبط اٚالد:  ثدٙخ ،(  ثبٌمغبػٝ ثمبٌٗ) 

 ػٓ 16126 ثشلُ 25111122 فٝ ليذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ازّذ ِٛعٝ ثٙبءاٌذيٓ ازّذ -  26
 زغٓ ػجذاٌؼبي ػجذاٌجغيظ/ ثٍّه اٌشاثغ عٛ٘بج اعيٛط عشيك:  ثدٙخ ، ٚثغبسيبد اعبساد رٛصيغ ِىزت

 ِىزت ػٓ 16122 ثشلُ 25111122 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌشزّٓ ازّذ ِسّذ ازّذ -  22
 ِٕقٛس ػجذاٌشزّٓ ازّذ ِسّذ/ ثٍّه وشدٚط:  ثدٙخ ، اٌغيش ػشثبد ػٍٝ ثضبئغ ٔمً
 زظيشح ػٓ 16151 ثشلُ 25111114 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّذ ِسّٛد عبسق -  22

 ازّذ ِسّذ ِسّٛد/ ثٍّه إٌٛاٚسح لبٚ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشثيخ
 ِىزت ػٓ 16152 ثشلُ 25111114 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خبداٌشة عٍيّبْ زبفؼ اعالَ -  21
 خبداٌشة عٍيّبْ زبفؼ/ ثٍّه - وشدٚط:  ثدٙخ ، اٌغيش ٚعيبساد عيبسارٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً
 ػٓ 16143 ثشلُ 25111121 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغيٓ فذيك ِسّٛد ػجذاٌشزيُ -  35

 زغيٓ فذيك ِسّٛد ػّشٚ/ ثٍّه عّيغ ثٕٝ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشثيخ زظيشح
 رقذيش ِىزت ػٓ 16142 ثشلُ 25111121 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عيذ ِقغفٝ عيذ ِسّذ -  31

 ِسّذ ؽبسع:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِٚمبٚالد صساػيخ زبفالدٚ ٚخشأييذ، غزائيخ،ِالثظ،سخبَ اثبس،ِٛاد،ثٕبء ِٛاد ٚرٛسيذ
 اٌؼٍٜٛ االٚي اٌذٚس - خٍيفخ عيذ ِقغفٝ عيذ/ ثٍّه ػجذاٌشزيُ ػٍٝ رمغيُ ؽبسع اٌضساػٝ ٚاالئزّبْ اٌزّٕيخ ثٕه ثدٛاس ثبؽب ِسّٛد

 ِىزت ػٓ 16145 ثشلُ 25111121 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  رؼٍت ػٍٝ زغيٓ ػجذاهلل -  32
 رؼٍت ػٍٝ زغيٓ/ ثٍّه ازّذ اٌغيذ ِسّذ اٌؾٙيذ ؽبسع - ثبلٛس:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد

 ِىزت ػٓ 16152 ثشلُ 25111124 فٝ ليذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػغيفٝ عيذ سؽذٜ اٌذيٓ ػالء -  33
 ٚخبِبد ديىٛس ادٚاد ٚرٛسيذ ٚرقذيش 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 11 اٌّدّٛػخ ػذا فيّب االعزيشاد ٚػَّٛ ردبسيٗ رٛويالد
 اهلل خيش ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌىّجيٛرش ػذا فيّب وٙشثبئيٗ ٚاخٙضٖ ٚادٚاد فٕبػيٗ ِٚؼذاد غزائيٗ ِٚٛاد أٛاػٙب ثىبفٗ اٌّؼٍمٗ االعمف
 ػغيفٝ عيذ سؽذٜ ػّبد/ ثٍّه اٌدالء ؽبسع ِٓ ِزفشع

 ِٛاد ثيغ ػٓ 16125 ثشلُ 25111122 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼبي فشاج رّبَ خبداٌىشيُ -  34
 رّبَ سفؼذ خبٌذ/ ثٍّه اٌديؼ ؽبسع:  ثدٙخ ، ثبٌمغبػٝ(  ثمبٌخ)  غزائيخ

 ِىزت ػٓ 16264 ثشلُ 25111153 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِٙشاْ ػجذاٌظب٘ش زغٓ ػٍٝ -  35
 ِٙشاْ ػجذاٌظب٘ش زغٓ ِسّذ/ ثٍّه دٚيٕخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد

 ػٓ 16265 ثشلُ 25111153 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌّالن ِىغّٛط ِشضٝ ػٍٛاْ -  36
 ػجذاٌؾٙيذ زجيت فىزشػجذاهلل/ ثٍّه -اثٛزدش وَٛ:  ثدٙخ ، ِدّذٖ ٚعيٛس ٌسَٛ ثيغ ِسً
 ثيغ ِسً ػٓ 16111 ثشلُ 25111112 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فّٙٝ سؽبد ٔبفش سؽبد -  32
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 وبًِ ِسّٛد ػٛاعف/ ثٍّه وشدٚط:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشثيٗ
 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16211 ثشلُ 25111113 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ػٍٝ ِسّذ خّبي -  12
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 ِقغفٝ ِسّذ يبعش/ ثٍّه فيض ثٕٝ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشثيخ زظيشح
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 زغٓ عيذ ِسّٛد/ ثٍّه اٌيبط اٚالد:  ثدٙخ ، ِٛاؽٝ
 ٌزشثيٗ زظيشح ػٓ 16163 ثشلُ 25111125 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّٛد ػّش ِسّذ غبدٖ -  16

 ِٕقٛس ِسّٛد ػّش ِسّذ/ ثٍّه اٌجٍذ ثسشٜ اٌدّٙٛسيٗ ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ
 ِغزٛدع ػٓ 16162 ثشلُ 25111126 فٝ ليذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِشصٚق عٍيّبْ خّبي اثبٔٛة -  12

 ِشصٚق ضيف زٍّٝ ِبخذٖ/ ثٍّه ػّش اٚالد ؽبسع:  ثدٙخ ، ثبٌمغبػٝ ٚثيؼٗ دليك
 ِىزت ػٓ 16225 ثشلُ 25111155 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٔفبدٜ ِٙشاْ ازّذ ِٛعٝ -  12
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 ِسّذ ػالَ ػٍٝ/ ثٍّه اٌؾشلٝ اٌجبسٚد:  ثدٙخ ، الّؾٗ
 ِٛاد ثيغ ػٓ 16135 ثشلُ 25111125 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثشا٘يُ ِسّذ ِسّٛد اعالَ -  155

 اثشا٘يُ ِسّذ ِسّٛد ايّٓ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد:  ثدٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غزائيٗ
 ػٓ 16221 ثشلُ 25111112 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ػجذاٌؼضيض ِقغفٝ ازّذ -  151

 فشغٍٝ ػجذاٌؼضيض ِقغفٝ/ ثٍّه دٚيٕخ:  ثدٙخ ، اٌّبؽيخ ٌزشثيخ زظيشح
 زظيشح ػٓ 16215 ثشلُ 25111112 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغبٔيٓ اعّبػيً ازّذ اِبَ -  152
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 ػٓ 16333 ثشلُ 25111153 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عٍيّبْ اهلل خٍف دسٚيؼ سِضبْ -  152
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 اثشا٘يُ فبٌر ازّذ/  ثٍّه دٚيٕٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد
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 ػّش فبدق اِزثبي/ ثٍّه - اٌؼجبسح ؽبسع - ِدشيظ:  ثدٙخ
 ِىزت ػٓ 16156 ثشلُ 25111114 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  صوشيب زغٓ ٘ؾبَ زغبَ -  124
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 ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ليذ ِسٛ رُ
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  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111125 ربسيخ ٚفٝ ،   14563:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ يٛعف ِسّذ زبصَ   - 36
 ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ليذ ِسٛ رُ

 ؽغت/ِسٛ رُ   25111126 ربسيخ ٚفٝ ،   15152:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  عٍيّبْ ػٍٝ ِقغفٝ صوشيب   - 32
 ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌٍزشن اٌغدً ليذ ِسٛ رُ  اٌغدً

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111126 ربسيخ ٚفٝ ،   11562:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  فشاج رّبَ سفؼذ خبٌذ   - 32
 ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌميذ ِسٛ
 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111122 ربسيخ ٚفٝ ،   2651:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  زبِذ فذيك زبِذ ِسّذ   - 31

 ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌميذ ِسٛ
 ؽغت/ِسٛ رُ   25111122 ربسيخ ٚفٝ ،   16216:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  فذيك ػجذسثٗ فذيك زّبدٖ   - 45

 ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌميذ ِسٛ رُ  اٌغدً
  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111122 ربسيخ ٚفٝ ،   15135:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  زغيٓ ِسّذ ػميٍٝ ازّذ   - 41
 ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً اٌميذ ِسٛ رُ

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111122 ربسيخ ٚفٝ ،   1216:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  زبِذ فذيك زبِذ ِؤِٓ   - 42
 ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن ٚرٌه 2511 ٌغٕٗ 2542 سلُ رأؽيش ثغٍت اٌميذ ِسٛ

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   اٌّبي سأط 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111153 ، ربسيخ ٚفي  15115 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ازّذ زغٓ ِسّٛد -  1

  خٕيٗ  355555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111154 ، ربسيخ ٚفي  2136 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ػجذاٌؼبي ازّذ ِبخذٖ -  2

  خٕيٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111154 ، ربسيخ ٚفي  14232 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  اثٛاٌؼال ػجذاٌسّيذ ػجذاٌسىيُ ٔب٘ذ -  3

  خٕيٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111154 ، ربسيخ ٚفي  16211 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ػجذاٌؼبي عّيش اعالَ -  4

  خٕيٗ  61555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111154 ، ربسيخ ٚفي  6212 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػثّبْ ػٍٝ زغبٔيٓ ٌسفيؼػجذا -  5

  خٕيٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111156 ، ربسيخ ٚفي  16251 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ػٍٝ ازّذ ثبعُ -  6

  خٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111152 ، ربسيخ ٚفي  15123 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػغيٗ ػجبط ازّذ اثشا٘يُ -  2

  خٕيٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111152 ، ربسيخ ٚفي  542 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌٛازذ ِسّذ ِسشٚط ِسّذ -  2

  خٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111152 ، ربسيخ ٚفي  14452 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌسبفؼ ِسّذ زغبٔيٓ ِسّذ -  1

  خٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111152 ، ربسيخ ٚفي  14421 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  زٕب فبيض ٚسدأٝ ِيخبئيً -  15

  خٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111152 ، ربسيخ ٚفي  14421 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  زٕب فبيض ٚسدأٝ ِيخبئيً -  11

  خٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111152 ، ربسيخ ٚفي  1535 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِٙشاْ خالف اهلل خٍف ٔذٖٚ -  12

  خٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111111 ، ربسيخ ٚفي  12552 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ِسّذ ػجذاٌّؼض ِسّذ -  13

  خٕيٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111112 ، ربسيخ ٚفي  15262 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  زغيٓ خٍف ِّذٚذ ازّذ -  14

  خٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111113 ، ربسيخ ٚفي  14252 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ِٙذٜ فٛصٜ ِسّذ -  15

  خٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111114 ، ربسيخ ٚفي  14254 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ِسّٛد فبثش ِسّٛد -  16

  خٕيٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111112 ، ربسيخ ٚفي  14523 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  زغبٔيٓ ػٍٝ ساضٝ ػٍٝ -  12

  خٕيٗ  155551.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111112 ، ربسيخ ٚفي  12224 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌشاضٝ ػىبؽٗ ازّذ ِسّذ -  12

  خٕيٗ  1555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111112 ، ربسيخ ٚفي  16455 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  فشغٍٝ ازّذ ِسّذ ػٍٝ -  11

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111125 ، ربسيخ ٚفي  14222 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  اثٛػبِش ػجيذ ػٕزش ايّٓ -  25

  خٕيٗ  45555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111125 ، ربسيخ ٚفي  13515 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػثّبْ ػبيذ فالذ ػغيبد -  21

  خٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111121 ، ربسيخ ٚفي  2365 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٔقيش ِسّذ ِسّذ زّبدٖ -  22

  خٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111121 ، ربسيخ ٚفي  13216 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌمبدس خٍيً سفؼذ ِقغفٝ -  23

  خٕيٗ  15555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111125 ، ربسيخ ٚفي  16631 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػٍٝ ازّذ ػجذاٌّمقٛد ِسّذ -  24

  خٕيٗ  21555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111126 ، ربسيخ ٚفي  15564 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػغيٗ ػجذاٌشزيُ فٌٛٝ ػالء -  25

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111126 ، ربسيخ ٚفي  15511 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِؼجذ ػٍٝ ِؼجذ ازّذ -  26

  خٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111122 ، ربسيخ ٚفي  1216 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  زبِذ فذيك زبِذ ِؤِٓ -  22
  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111122 ، ربسيخ ٚفي  1216 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  زبِذ فذيك زبِذ ِؤِٓ -  22
  خٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111122 ، ربسيخ ٚفي  14211 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ػالَ ػبدي ِسّذ -  21
  خٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111122 ، ربسيخ ٚفي  15222 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٌٛلب فّٛئيً داٚد اسِيب -  35
  خٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111122 ، ربسيخ ٚفي  16265 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػٍٝ زبِذ اٌذيٓ فالذ زغبَ -  31
  خٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111122 ، ربسيخ ٚفي  16116 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  زغيجٗ فذيك ػجذٖ ػجذإٌبفش -  32
  خٕيٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25111122 ، ربسيخ ٚفي  4625 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ِسّٛد ِسّذ ػٍٝ -  33
  خٕيٗ  41555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16333    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيّبْ اهلل خٍف دسٚيؼ سِضبْ -  1

 خٍف دسٚيؼ سِضبْ/ ثٍّه 2 سلُ ػّبسح 2 سلُ ِسً اٌمجٍيٗ اٌؾؼجيٗ اٌّغبوٓ ثٕبزيٗ اخش سئيغٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 اثٛريح 16333 ربثغ ثشلُ ٚليذ 2511 ٌغٕٗ 2214 ثشلُ اٚدع خب٘ضح ِالثظ ثيغ ٔؾبط ػٓ ٚرٌه اهلل
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16263    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٚ٘جٗ زٕب ػبعف ِبيىً -  2

 ٚ٘جٗ زٕب ػبعف/ ثٍّه االلجبط ػضثخ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16333    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيّبْ اهلل خٍف دسٚيؼ سِضبْ -  3

 عٍيّبْ اهلل خٍف دسٚيؼ سِضبْ/ ثٍّه 2 سلُ ػّبسح 2 سلُ ِسً اٌمجٍيٗ اٌؾؼجيٗ اٌّغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16333    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيّبْ اهلل خٍف دسٚيؼ سِضبْ -  4

 ثشلُ اٚدع ِٕضٌيٗ ادٚاد ِسً ٔؾبط ػٓ اهلل خٍف دسٚيؼ سِضبْ/ ثٍّه عٛ٘بج اعيٛط ؽبسع ثٕبزيٗ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 اثٛريح 16333 ثشلُ ٚليذ 2511 ٌغٕٗ 1552

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16264    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٙشاْ ػجذاٌظب٘ش زغٓ ػٍٝ -  5
 ِٙشاْ ػجذاٌظب٘ش زغٓ ِسّذ/ ثٍّه دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16266    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغيٓ ِشعٝ فّٙٝ ِسّذ -  6
 ِسّذ ػجذاٌؼبي ٔبفش/ ثٍّه اٌٛػبضٍخ ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16265    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّالن ِىغّٛط ِشضٝ ػٍٛاْ -  2
 ػجذاٌؾٙيذ زجيت فىزشػجذاهلل/ ثٍّه -اثٛزدش وَٛ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16262    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي عيذ عؼذ ػقبَ -  2
 ػجذاٌؼبي عيذ ػجبط سثبة/ ثٍّه - اثٛاٌسدبج ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111153 ربسيخ ٚفي 16262    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي عيذ عؼذ ػقبَ -  1
 فٝ افززر عجيٗ اخٙضح رٛسيذ ِىزت ٔؾبط ػٓ زغٓ فشغٍٝ وٛثش/  ثٍّه اثٛاٌسدبج ؽبسع اثٛريح ثٕبزيٗ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽيش
 2511/5/25 فٝ ٚاغٍك 2611 ثشلُ ٚليذ 1112/5/22

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111154 ربسيخ ٚفي 16212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل ػجذاٌظب٘ش سصق ففٛد -  15
 ِقغفٝ ػغيٗ زغيٓ/ ثٍّه اٌجٍذ ثسشٜ عٛ٘بج اعيٛط عشيك إٌخيٍخ ثدؼٍٗ اٌٍّه ٚفبزت اٌؼٕٛاْ يؼذي ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ػغيٗ

 ٚفف،  ؼٕٛاْاٌ رؼذيً رُ 25111154 ربسيخ ٚفي 16261    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيّبْ ٘شيذٜ ازّذ ػّشٚ -  11
 عٍيّبْ ٘شيذٜ ازّذ/ ثٍّه - اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111154 ربسيخ ٚفي 16262    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا٘يُ فبٌر ازّذ ػجذاٌؼضيض -  12
 اثشا٘يُ فبٌر ازّذ/  ثٍّه دٚيٕٗ  ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111154 ربسيخ ٚفي 16262    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيفٝ ِسّذ ِقغفٝ ِسّٛد -  13
 ػغيفٝ ِسّذ ِقغفٝ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16225    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌؼبي ازّذ ِسّذ -  14
 ِسّذ ػجذاهلل ساٚيٗ/ ثٍّه اٌفٍيٛ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16226    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػجذاٌمبدس ؽؼجبْ ٘بٔٝ -  15
 ِسّذ ػجذاٌمبدس ؽؼجبْ/ ثٍّه دٚيٕٗ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16211    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔؼّبْ ازّذ عبِٝ ِسّذ -  16
 ٔؼّبْ ازّذ عبِٝ ِسّذ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت يؼذي ،:   اٌـزأؽيش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16225    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔفبدٜ ِٙشاْ ازّذ ِٛعٝ -  12
 ِٙشاْ ازّذ اٌذعٛلٝ/ ثٍّه اٌؼزّبٔيخ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16223    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٘شيذٜ روٝ سخت ِسّذ -  12
 ٘شيذٜ روٝ سخت/ ثٍّه اٌذٚيش ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16222    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِقغفٝ زّذاْ ٘جٗ -  11
 فشج ِٕٙٝ ازّذ/ ثٍّه اٌؾٙذاء ِغدذ ثدٛاس اٌديؼ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16224    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّذاْ ِسّذ ثذسٜ زّذٜ -  25
 زّذاْ ِسّذ ثذسٜ/ ثٍّه اٌغشق زٛك - اثٛريح ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16221    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌدٍيًػجذ اثش٘يُ ػجذاٌشزيُ ػبدي -  21
 ػجذاٌدٍيً اثشا٘يُ ػجذاٌشزيُ سافذ/ ثٍّه اٌضساثٝ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16222    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد عيذ ػجذاٌٙبدٜ اؽشف -  22
 ازّذ ازّذ ػجذاٌؼضيض ِسّذ/ ثٍّه اٌفٕذٜ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111155 ربسيخ ٚفي 16222    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، يٛعف ِسّذ وّبي ِشفذ -  23
 اثشا٘يُ ازّذ اثشا٘يُ ازّذ/ ثٍّه اٌّؼبدٜ ٔدٛع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111156 ربسيخ ٚفي 16221    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛصيذ زغٓ اعّبػيً ِسّٛد -  24
 اعّبػيً ِسّٛد ػجذاٌشزيُ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111156 ربسيخ ٚفي 16221    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛصيذ زغٓ اعّبػيً ِسّٛد -  25
 ثشلُ 1125/4/23 فٝ افززر ثبٌمغبػٝ ٚخشدٚاد ثمبٌٗ ػٓ ازّذ زغٓ ازّذ ثٍّه اٌغشثٝ اٌجبسٚد ثٕبزيٗ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽيش

 2511/12/12 فٝ ٚاغٍك اثٛريح 1322 ليذ
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111156 ربسيخ ٚفي 16225    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سؽٛاْ ػجذاٌسبفؼ زغيٓ ػجذإٌؼيُ -  26

  ػجذاٌسبفؼ زغيٓ ػجذإٌؼيُ/ ثٍّه دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111156 ربسيخ ٚفي 16222    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّٛد ػٍٝ ػالء -  22

 ِسّٛد ػٍٝ ِسّذ/ ثٍّه اٌذٚاٚيٓ ؽبسع ِٓ ِزفشع ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111156 ربسيخ ٚفي 16221    ثشلُ ليذٖ عجك  ، شدف ربخش ، اٌىِٛٝ ِقغفٝ ِسّذ سضب -  22

 فشغٍٝ ػجذاٌؼبي ساؽذ ايٙبة/ ثٍّه لجٍٝ عٛ٘بج اعيٛط ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111152 ربسيخ ٚفي 16223    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ازّذ اثٛصيذ زغيٓ -  21

 ِسّذ ػجذاٌشزيُ عسش/ ثٍّه اٌدالء ؽبسع ِٓ اٌجسشٜ اٌغالَ  ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111152 ربسيخ ٚفي 16224    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ زغيٓ زغٓ خالي -  35

 ػغيٗ زغيٓ زغٓ ازّذ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111152 ربسيخ ٚفي 16225    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ػجذاٌسبفؼ ِسشٚط ِقغفٝ -  31

 ازّذ ِسّذ ِسّذٜ/ ثٍّه اٌّغزدذح اٌؼضثخ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111152 ربسيخ ٚفي 14235    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ِسّذ زغٓ ػقبَ -  32

 ِسّذ زغٓ ػقبَ زغٓ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت يؼذي ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16226    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ اثشا٘يُ ِسّذ ازّذ -  33

 اثشا٘يُ ِسّذ اثشا٘يُ/ ثٍّه اٌمجٍيخ اٌدضيشح - اٌجذاسٜ خضيشح ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16222    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ عيذ فبثش ػّشٚ -  34

 فشغٍٝ ػٍٝ عيذ فبثش/ ثٍّه اٌٛصيش ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 13112    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذإٌّؼُ ػٍٝ ػذيٛ ِسّذ -  35

 ِسّذ زغٓ ػجيش/ ثٍّه ثسشٜ عٛ٘بج اعيٛط عشيك ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 13112    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذإٌّؼُ ػٍٝ ػذيٛ ِسّذ -  36

 1422 سلُ ثبيذاع افززر ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد ٔؾبط ػٓ ػجذإٌّؼُ ػٍٝ ػذيٛ ػٍٝ/ ثٍّه  إٌخيٍٗ ثٕبزيٗ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش
  اثٛريح 13112 ليذ ثشلُ 2516 ٌغٕٗ
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 13112    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذإٌّؼُ ػٍٝ ػذيٛ ِسّذ -  32

 ػٍف رٛسيذ ِىزت ٔؾبط ػٓ ِسّذ زغٓ ػجيش/ ثٍّه ثسشٜ عٛ٘بج اعيٛط عشيك ثٕبزيٗ اخش سئيغٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽيش
 اثٛريح 13112 ربثغ ليذ ثشلُ 2511 ٌغٕٗ 2352 ثشلُ اٚدع زيٛأٝ

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16221    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػجذاٌؼضيض ِقغفٝ ازّذ -  32
 فشغٍٝ ػجذاٌؼضيض ِقغفٝ/ ثٍّه دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 15262    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغيٓ خٍف ِّذٚذ ازّذ -  31
 ِٛعٝ وبًِ وّبي/ ثٍّه اٌؾؼجيٗ اٌغبزٗ خٍف - لجٍٝ ثدؼٍٗ اٌٍّه ٚفبزت اٌؼٕٛاْ يؼذي ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16215    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغبٔيٓ اعّبػيً ازّذ اِبَ -  45
 عيذ ػجذاٌشزّٓ ِسّذ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16214    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ؽٛلٝ ثشٚد ِسّذ -  41
 فشغٍٝ ػجذاٌشزيُ صيٕت/ ثٍّه اهلل خيش ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16213    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيّبْ ِسّذ ػجذاٌشعٛي فٛصيٗ -  42
  عٍيّبْ ِسّذ ػجذاٌشعٛي فبثش/ ثٍّه اٌجاليضح ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ّ٘بَ فٛصٜ عيذ -  43
  فٛصٜ عيذ ػجذاٌؼبي/ ٍّهث اٌذٚيش ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16211    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي ػجذاٌّديذ ػجذاٌؼبي ٘ؾبَ -  44
 ػجذاٌّديذ ػجذاٌؼبي/ ثٍّه ِقجبذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111113 ربسيخ ٚفي 16211    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػٍٝ ِسّذ خّبي -  45
 ِسّذ ػٍٝ ِسّذ ِسّٛد/ ثٍّه - دٚيٕٗ ٔضٌٗ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111113 ربسيخ ٚفي 16211    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػٍٝ ِسّذ خّبي -  46
 ثشلُ اٚدع ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد ِىزت ٔؾبط ػٓ ِسّذ ػٍٝ ازّذ ِٙذٜ/ ثٍّه دٚيٕخ- اثٛريح ثٕبزيٗ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽيش

 2512/3/22 فٝ ٚاغٍك11541 ثشلُ ٚليذ 2511/6/16 ف234ٝ
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111113 ربسيخ ٚفي 16212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٛازذ ِسّذ ػجذاٌجبسٜ فالذ -  42

  ِسّذ ػجذاٌجبسٜ فالذ/ ثٍّه اثٛريح عّيغ ثٕٝ عشيك ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111113 ربسيخ ٚفي 16216    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػثّبْ ازّذ ِسّٛد ِسّذ -  42

 ػثّبْ ازّذ ِسّٛد/ ثٍّه اٌّذيٕخ ِدٍظ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111113 ربسيخ ٚفي 16212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ فذيك سِضبْ زّبدٖ -  41

 ػّش فبدق اِزثبي/ ثٍّه - اٌؼجبسح ؽبسع - ِدشيظ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111113 ربسيخ ٚفي 16215    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛضيف وبًِ زّٛدح ٘يثُ -  55

 ثىش فذيك ِسّذ عٕبء/ ثٍّه إٌٛاٚسٖ لبٚ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16115    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي ػجذٖ ِسّذ ازّذ -  51

 ػجذاٌؼبي ػجذٖ ِسّذ/ ثٍّه دٚيٕخ ٔضٌخ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16153    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشذ خٍٛػٗ ِؼزّذ عّبذ -  52

 ٔجيٗ عّيش ِسغٓ/ ثٍّه اٌذٚيش ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16152    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خبداٌشة عٍيّبْ زبفؼ اعالَ -  53

 خبداٌشة عٍيّبْ زبفؼ/ ثٍّه - وشدٚط ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16152    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػّشاْ ػجذاٌدٛاد ِسّذ ٔؾٖٛ -  54

 االسضٝ اٌذٚس - ِزٌٛٝ ػجذاٌشزيُ ِسّذ/ ثٍّه ثسشٜ عٛ٘بج اعيٛط ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16151    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ ِسّٛد عبسق -  55

 ازّذ ِسّذ ِسّٛد/ ثٍّه إٌٛاٚسح لبٚ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16154    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عيذ ػجذاٌسفيؼ ػجذاٌشزّٓ سِضبْ -  56

 ػجذاٌسفيؼ ػجذاٌشزّٓ فشغٍٝ/ ثٍّه اٌسذيذ اٌغىٗ غشة ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16151    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌغيذ فبٌر ػجذإٌظيش خّبي -  52

  فبٌر ػجذإٌظيش خّبي/ ثٍّه دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16213    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجشٖ زغٓ ِسّٛد ِقغفٝ -  52

 فجشٖ زغٓ ِسّٛد ِقغفٝ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت يؼذي ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16155    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ خٍيفٗ ثخيذ اٌؼبثذيٓ صيٓ -  51

 يفٗخٍ ثخيذ اثشا٘يُ/ ثٍّه اٌجٍذ ثسشٜ - عٛ٘بج اعيٛط ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16155    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍّبْ ػجذاٌشزّٓ خٍف ػجذاٌمبدس -  65

 عبٌّبْ ػجذاٌشزّٓ ِسّذ/ ثٍّه اٌّذاسط ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16152    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسشٚؿ ِسّٛد ِسّذ -  61

 ِسّذ ِسشٚؿ ِسّٛد/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111114 ربسيخ ٚفي 16156    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صوشيب زغٓ ٘ؾبَ زغبَ -  62

 ِسّذ ِسّذ ِسّٛد/ ثٍّه ثبلٛس ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16111    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌخبٌك زّبد ازّذ زّبد -  63

 ِسّذ ػالَ ػٍٝ/ ثٍّه اٌؾشلٝ اٌجبسٚد ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16113    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ِسّذ ِسّذ خبثش -  64

 ِسّذ ِسّذ سضب/ ثٍّه إٌخيٍخ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16112    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٘ذيٗ زشثٝ ػجذاٌؼٍيُ عبسق -  65

 ٘ذيٗ زشثٝ ػجذاٌؼٍيُ/ ثٍّه ثبلٛس ٔضٌخ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16114    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ػٍٝ ففٛد ِسّذ وشَ -  66

 ِسّٛد ػٍٝ ففٛد ِسّذ/ ثٍّه اٌجسشٜ اٌؼمبي ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16221    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػجذاٌؼضيض ِقغفٝ ازّذ -  62

 ػجذاٌؼضيض خالي ِسّذ/ ٍهثّ ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت يؼذي ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16115    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٍِه فّٙٝ وّيً ِيٕب -  62

 ٍِه فّٙٝ خّيً/ ثٍّه دٚيٕخ ،
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16121    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خضيشٖ اثشا٘يُ اثشا٘يُ ٔذا -  61

 ػجذاٌمبدس خٍيً سفؼذ ِقغفٝ/  ثٍّه عٛ٘بج اعيٛط ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
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 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16112    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّٛد ػجذاٌجقيش ػٍٝ -  25
 ازّذ ػجذاٌجبعظ صوشيب/ ثٍّه اٌىشدٜ ػضثخ - دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16116    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغيجٗ فذيك ػجذٖ ػجذإٌبفش -  21
 عيذ ػجذاٌسبفؼ ِسغٓ/ ثٍّه اٌجسشيٗ اٌسدبصيٗ اٌّغؼٛدٜ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16112    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّٛد ازّذ ِسّٛد -  22
 عيذ عيذ زغٓ خٍف/ ثٍّه ثسشٜ عٛ٘بج اعيٛط ؽبسع ِٓ ِؾشف ِقغفٝ ؽبسع65 - اثٛريح ثٕذس ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111112 ربسيخ ٚفي 16111    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فّٙٝ سؽبد ٔبفش سؽبد -  23
 زغيٓ خٍف زغٕٝ/ ثٍّه اٌّسىّٗ خٍف اٌّسٍيٗ اٌٛزذٖ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16124    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ٘بؽُ زٍّٝ وبًِ -  24
 ازّذ ٘بؽُ زٍّٝ/ ثٍّه دوشاْ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16126    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، وؼىٍٗ زضيٓ وشِٝ ٔبخسٗ -  25
 اهلل خبة اعؼذ وشيُ/ ثٍّه اثٛزدش وَٛ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16125    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ٘بؽُ سارت ِسّذ -  26
 ٘بؽُ سارت ِسّٛد/ ثٍّه إٌخيٍخ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16245    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خبٌذ ٍيّبْع خّبي عٍيّبْ -  22
 ( عٍيّبْ خّبي عٍيّبْ/ ثٍّه)  ثدؼٍخ اٌٍّه فبزت يؼذي ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16123    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ زغٓ ػجذاٌشاصق ػٍٝ -  22
 زغٓ ػجذاٌشاصق ػثّبْ/ ثٍّه اٌسذيذ اٌغىٗ غشة ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16123    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ زغٓ ػجذاٌشاصق ػٍٝ -  21
 ثشلُ ليذ زيٛأٝ ػٍف رٛسيذاد ػٓ زغٓ ػجذاٌشاصق ػثّبْ/ ثٍّه اٌسذيذ اٌغىٗ غشة ؽبسع ثٕبزيٗ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽيش
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 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 13622    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ خٍيفٗ خٍف ٔقش -  25
 خٍيفٗ خٍف ٔقش عّيش/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت يؼذي ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111111 ربسيخ ٚفي 16122    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػٍٝ عيذ ِسّذ -  21
 ِسّذ ػٍٝ عيذ ؽسبرٗ/ ثٍّه اٌسشيٗ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16122    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ِسّذ ازّذ ِٕٝ -  22
 ِسّذ ازّذ اؽشف/ ثٍّه - اٌّٙبِيٗ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16136    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشاج رّبَ خبداٌىشيُ ِسّذ -  23
 عب٘ش ِسّذ يغشٜ/ ثٍّه اٌضساػٝ عٛ٘بج اعيٛط خغش ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16122    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِدٍٝ ازّذ ِدٍٝ -  24
  ػجذاٌؼبي ِسّٛد ِٛعٝ/  ثٍّه فيض ثٕٝ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16135    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ فشغٍٝ ػبعف اعّبء -  25
 ازّذ ِقغفٝ ذٜزّ ِسّذ/ ثٍّه اٌمبضٝ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 15253    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌفزبذ ػجذاٌقجٛس ٔبخر زبرُ -  26
 ِسّذ ػجذإٌؼيُ ِشػٝ ٔبديٗ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت يؼذي ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16121    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػّش خٍف ػبعف يبعش -  22
 ػٍٝ ػّش خٍف ػبعف/ ثٍّه وشدٚط ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16133    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّٛد سفبػٝ عيذ -  22
 ػٍٝ فشغٍٝ ػجبط زّذٜ/ ثٍّه -اٌذٚيش ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16134    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر زغيٓ خّبي ِسّذ -  21
 زّذٜ ِسّذ خبٌذ/ ثٍّه ؽٍجٝ ؽيّٝ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16135    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا٘يُ ِسّذ ِسّٛد اعالَ -  15
 اثشا٘يُ ِسّذ ِسّٛد ايّٓ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16132    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ ِسّذ ِقغفٝ ِسّذ ايّٓ -  11
 ِقغفٝ ِسّذ يبعش/ ثٍّه فيض ثٕٝ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16131    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسفٛػ ِسّٛد ِخزبس ثثيٕٗ -  12
 ِبٌه ِسّذ ِسّٛد ػالءاٌذيٓ/ ثٍّه ثيٛك ؽبسع ِٓ اٌّزفشع اٌذيٓ ػٍُ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16132    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذإٌّؼُ ِسّذ دػبء -  13
 وبًِ ِسّٛد ػٛاعف/ ثٍّه وشدٚط ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16132    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، رّبَ زغيٓ ػبِش ازّذ -  14
 زغيٓ ػبِش ِقغفٝ/ ثٍّه اٌذٚيش ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16146    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ فذيك ٚخيٗ زغيٓ -  15
 اثٛصيذ ػبِش اثٛصيذ/ ثٍّه عّيغ ثٕٝ اثٛريح عشيك ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16145    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، رؼٍت ػٍٝ زغيٓ ػجذاهلل -  16
 رؼٍت ػٍٝ زغيٓ/ ثٍّه ازّذ اٌغيذ ذِسّ اٌؾٙيذ ؽبسع - ثبلٛس ،:   اٌـزأؽيش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16142    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عيذ ِقغفٝ عيذ ِسّذ -  12
 عيذ ِقغفٝ عيذ/ ثٍّه ػجذاٌشزيُ ػٍٝ رمغيُ ؽبسع اٌضساػٝ ٚاالئزّبْ اٌزّٕيخ ثٕه ثدٛاس ثبؽب ِسّٛد ِسّذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش

 اٌؼٍٜٛ االٚي اٌذٚس - خٍيفخ
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16113    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ِسّذ ِسّذ خبثش -  12

  ِسّذ ِسّذ ِسّٛد سضب/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت يؼذي ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16131    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغٓ خٍيً عٙشٖ -  11

 ِسّذ عيذ خّبي/ ثٍّه اٌفٍيٛ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16141    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌغٕٝ ثبثذ ازّذ اعالَ -  155

 ثبثذ ازّذ خبٌذ/ ثٍّه اٌذٚيش ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16142    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، يٛٔظ زغٓ عيذ ػضٖ -  151

 زغٓ عيذ ِسّٛد/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16144    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػثّبْ عيذ ِسّذ ثغبَ -  152

 ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ ِقغفٝ/ ثٍّه اٌسذيذ اٌغىٗ ِضٌمبْ غشة - اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16141    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ فزسٝ ازّذ -  153

 ازّذ ِسّذ فزسٝ/ ثٍّه اٌجسشٜ اٌؼمبي ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16145    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌشزيُ وّبي عيذ -  154

 ازّذ ػجذاٌشزيُ وّبي/ ثٍّه اٌذٚيش ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111121 ربسيخ ٚفي 16143    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغيٓ فذيك ِسّٛد ػجذاٌشزيُ -  155

 زغيٓ فذيك ِسّٛد ػّشٚ/ ثٍّه عّيغ ثٕٝ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16156    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خالف ِسّذ خبعش ِسّذ -  156

 خالف ِسّذ خبعش/ ثٍّه إٌٛاٚسح لبٚ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16152    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيفٝ عيذ سؽذٜ اٌذيٓ ػالء -  152

 ػغيفٝ عيذ سؽذٜ ػّبد/ ثٍّه اٌدالء ؽبسع ِٓ ِزفشع اهلل خيش ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16155    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػجذاٌشزّٓ اثشا٘يُ ِقغفٝ -  152

  ػجذاٌشزّٓ اثشا٘يُ ػّش/ ثٍّه عّيغ ثٕٝ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 14532    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػؾشٜ زغٓ ػؾشٜ ػجذاٌسّيذ -  151

 ِسّذ ِقغفٝ ِسّذ/ ثٍّه اٌضساػٝ اٌغشيك - اثٛريح ثدؼٍٗ اٌٍّه ٚفبزت اٌؼٕٛاْ يؼذي ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16152    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ػجذاٌشزّٓ زغٓ ففبء -  115

 ػٍٝ ِسّذ زغيٓ ػٍٝ/ ثٍّه اٌؼبٌٝ اٌمقش ؽبسع - إٌخيٍخ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16151    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عيذ ِسّذيٓ ؽسبرٗ ثٙزيٕٝ -  111

 عيذ ِسّذيٓ ؽسبرٗ/ ثٍّه اعفسذ وَٛ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16155    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ثبثذ عيذ ػٍٝ -  112

 ػٍٝ ثبثذ عيذ ِسّذ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16151    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خٍيفٗ ص٘شٜ فزسٝ ِسّٛد -  113

 ص٘شٜ فزسٝ ٚائً/ ثٍّه إٌٛاِيظ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16152    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌىشيُ ػجذاٌشاضٝ ازّذ -  114

 فجشٖ ِسّذ ِسّٛد ِسّذ/ ٍهثّ إٌٛاٚسح لبٚ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌىشيُ ػجذاٌشاضٝ ازّذ ٌقبزجٗ اٌغيبساد ٌزدبسح اٌٙبدٜ ِؼشك ثدؼٍٗ اٌزدبسٜ االعُ يؼذي -  115
 فجشٖ ِسّذ ِسّٛد ِسّذ/ ثٍّه إٌٛاٚسح لبٚ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16152    ثشلُ
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16154    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسبفؼ ٘بؽُ ػجذاٌشاصق ٘ٛيذا -  116

 افززر غزائيخ ِٛاد ثيغ ٔؾبط ػٓ ثخيذ ازّذ ِسّٛد ثشٚد/ ثٍّه ااٌغشثٝ عؼيذ وَٛ فذفب ثٕبزيخ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 2512/12/21 ثزبسيخ ٚاغٍك 12232 ثشلُ ٚليذ 2514/1/14 في

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16154    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسبفؼ ٘بؽُ ػجذاٌشاصق ٘ٛيذا -  112
 ثخيذ ازّذ ِسّٛد ثشٚد/ ثٍّه اٌغشثٝ عؼيذ وَٛ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111124 ربسيخ ٚفي 16153    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي فشاج رّبَ سِضبْ -  112

 ِسّٛد ػٍٝ ػيذٖ/ ثٍّه اٌديؼ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16161    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ازّذ عب٘ش ِسّٛد -  111

 ؽسبرٗ رمبٜٚ ؽسبرٗ ٌغيف/ ثٍّه ثسشٜ عٛ٘بج اعيٛط ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16163    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ػّش ِسّذ غبدٖ -  125

 ِٕقٛس ِسّٛد ػّش ِسّذ/ ثٍّه اٌجٍذ ثسشٜ اٌدّٙٛسيٗ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ يٚف 16165    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٝ زغٓ عيذ ازّذ -  121

 زغٓ عيذ ِسّذ/ ثٍّه اٌجٍذ ثسشٜ - اثٛريح ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16162    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ِقغفٝ ِسّذ ػّشٚ -  122

 ِسّٛد ػٍٝ ِسّذ ِقغفٝ/ ثٍّه اثٛعؼيذٖ ؽبسع ِٓ اٌؾيخ زبسٖ ،:   اٌـزأؽيش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16421    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّذاْ زغٓ فىشٜ عبِر -  123
 ٚرشن ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد ِىزت ٔؾبط ػٓ 2511/6/26 في 1322 ثشلُ اٌّٛدع اٌميذ اٌغبء ،:   اٌـزأؽيش
 إٌؾبط
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111125 ربسيخ ٚفي 16164    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ضيفٛس زغٕٝ عٍّٝ -  124

 ِسّذ خغبة ػّش زغيٓ/ ثٍّه اٌدضيشح ٔدغ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111126 ربسيخ ٚفي 16162    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّٛخٛد ػغيٗ فشغٍٝ ػجٛدٜ -  125

 ثىش زغيٓ ِسّذ ِقغفٝ/ ثٍّه دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111126 ربسيخ ٚفي 16165    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّذ زبِذ ػبدي -  126

 ػجذاٌؼبي اِيٓ ػجذاٌؼبي عبِيٗ/ ثٍّه عّيغ ثٕٝ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111126 ربسيخ ٚفي 15212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٝ ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد -  122

 زغيٓ ػجذاٌسفيؼ ٚسصق زغيٓ ػجذاٌسفيؼ سِضبْ/ ثٍّه إٌٛس ٚاثٛس ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111126 ربسيخ ٚفي 16166    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر صوٝ ػجبط صوٝ -  122

 ازّذ فبٌر صوٝ ػجبط/ ثٍّه اٌقبِذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111126 ربسيخ ٚفي 16162    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشصٚق عٍيّبْ خّبي اثبٔٛة -  121

 ِشصٚق ضيف زٍّٝ ِبخذٖ/ ثٍّه ػّش اٚالد ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111126 ربسيخ ٚفي 15212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد شربخ ، ِشعٝ ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد/ د -  135

 ػٓ ٚرٌه زغيٓ ػجذاٌسفيؼ ٚسصق زغيٓ ػجذاٌسفيؼ سِضبْ/ ثٍّه إٌٛس ٚاثٛس ؽبسع ثٕبزيٗ خذيذ فشع افززبذ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 فيذٌيٗ ٔؾبط
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 1216    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زبِذ فذيك زبِذ ِؤِٓ -  131

 ( زبِذ فذيك زبِذ ٚسثٗ/ ثٍّه اٌدالء ػ) ثدؼٍٗ اٌٍّه ٚفبزت اٌؼٕٛاْ يؼذي ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 14521    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صٔبرٝ عيذ ػجذاٌشزّٓ ِسّٛد -  132

 ٔؾبط ػٓ صٔبرٝ عيذ ػجذاٌشزّٓ/ ثٍّه اٌّسٍيٗ اٌٛزذح اِبَ - اٌيبط اٚالد ثٕبزيٗ اخش سئيغٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
  14521 ربثغ ثشلُ ٚليذ 2511 ٌغٕٗ 2521 ثشلُ اٚدع عيبساد ثيغ ِؼشك

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16121    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ػجذٖ ِقغفٝ ِسغٓ -  133
 ػٍٝ ػجذاٌؼظيُ ِسّذ/ ثٍّه دٚيٕٗ ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16125    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ِسّذ ػجذاٌشزّٓ زٕفٝ -  134
 زغٓ ِسّذ ػجذاٌشزّٓ/ ثٍّه دٚيٕٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16161    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سؽٛاْ ِسّذ ؽبفغ ِسّذ -  135

  ػٍٝ عيذ ازّذ خّبي/ ثٍّه ِقجبذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16122    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛخبِغ ِسّذ اثٛخبِغ ِسّذ -  136

 ِسّذ اثٛخبِغ ِسّذ اثٛخبِغ/ ثٍّه اٌجٍذ ؽشق - ثبلٛس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 14211    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػالَ ػبدي ِسّذ -  132

 عيذ ازّذ ػالَ خّبي/ ثٍّه اٌجسشيخ اٌدضيشح ثدؼٍٗ اٌٍّه ٚفبزت اٌؼٕٛاْ يؼذي ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 1216    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زبِذ فذيك زبِذ ِؤِٓ -  132

 ( فذيك ٚػجذإٌبفش فذيك زبِذ ِسّذ/ ثٍّه اٌدالء ػ)  ثدؼٍٗ اٌٍّه ٚفبزت اٌؼٕٛاْ يؼذي ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 14521    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صٔبرٝ عيذ ػجذاٌشزّٓ ِسّٛد -  131

 افززر اٌغيش ػشثبد ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت ٔؾبط ػٓ صٔبرٝ عيذ ػجذاٌشزّٓ/ ثٍّه اٌيبط اٚالد ثٕبزيخ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
  1542 ثشلُ ٚاٚدع 14521 ثشلُ ٚليذ 2516/15/22 في

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 14521    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صٔبرٝ عيذ ػجذاٌشزّٓ ِسّٛد -  145
 صٔبرٝ عيذ ػجذاٌشزّٓ/ ثٍّه اٌّسٍيخ اٌٛزذح اِبَ - اٌيبط اٚالد ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16124    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ ػجذاٌشزّٓ ٕ٘بء -  141

 ثىش ِسّذ ازّذ ػجذاٌشزّٓ/ ثٍّه دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16125    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي فشاج رّبَ خبداٌىشيُ -  142

 رّبَ سفؼذ خبٌذ/ ثٍّه اٌديؼ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16121    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ فشغٍٝ ػجٛدٜ عّيش -  143

 ػغيٗ فشغٍٝ ػجٛدٜ/ ثٍّه دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16123    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  144

 ِسّذ عٍجٗ ازّذ/  ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌؾبسع - دٚيٕٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16123    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  145

 ثزبسيخ 1325 ثشلُ ليذ فيذٌيٗ ٔؾبط ػٓ ِسّذ ازّذ ػجذاٌشزّٓ ثٍّه دٚيٕٗ ثٕبزيٗ وبئٓ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
  2511/11/25 فٝ ٚاغٍف 1115/6/5
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16123    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  146

 عجيٗ ِٚغزٍضِبد ادٚيٗ اعزيشاد ٔؾبط ػٓ ِسّذ ازّذ ػجذاٌشزّٓ ثٍّه دٚيٕٗ ثٕبزيٗ وبئٓ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 2511/11/25 فٝ ٚاغٍف 2552/3/16 ثزبسيخ 1325 ربثغ ثشلُ ليذ ٚ ردّيً ِٚغزسضشاد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16123    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  142
 ثزبسيخ 1325 ربثغ ثشلُ ليذ فيذٌيٗ ٔؾبط ػٓ ِسّذ عٍجٗ ازّذ ثٍّه دٚيٕٗ ثٕبزيٗ وبئٓ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 2511/11/25 فٝ ٚاغٍف 1115/12/2
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16126    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ ِٛعٝ ثٙبءاٌذيٓ ازّذ -  142

 زغٓ ػجذاٌؼبي ػجذاٌجغيظ/ ثٍّه اٌشاثغ عٛ٘بج اعيٛط عشيك ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 15515    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سّذِ ػجذاٌؼبي ثٕٙغبٜٚ ِسّذ -  141

 ػٓ ٚرٌه ػٍٝ ازّذ ِسّذ/ ثٍّه االسثؼيٓ - اٌغبٌجيٗ ؽبسع - 1 سلُ ػمبس - ة ِسً ثٕبزيٗ خذيذ فشع افززبذ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ( ٌٚت فٛي ِسّقٗ)  ٔؾبط
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16122    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌشزّٓ ازّذ ِسّذ ازّذ -  155

 ِٕقٛس ػجذاٌشزّٓ ازّذ ِسّذ/ ثٍّه وشدٚط ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 1216    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زبِذ فذيك زبِذ ِؤِٓ -  151

 إٌؾبط ٚرشن ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه ر٘جيٗ ِقٛغبد ٔؾبط ػٓ ٚرٌه 2511 ٌغٕٗ 1516 ثشلُ اٌّٛدع اٌميذ اٌغبء ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25111122 ربسيخ ٚفي 16122    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛاٌؼال ػجذاٌؼضيض ازّذ ٘ؾبَ -  152

 ػجذاٌؼضيض ازّذ ػّشٚ/ ثٍّه دٚيٕخ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌؾبط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111154ُ ربسيخ ٚفي 16135   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، لٍذط ثبعىبٌظ ِّذٚذ ِيٕب -  1

 ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد ِىزت ثدؼٍٗ إٌؾبط يؼذي:  اٌزأؽيش
:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111152ُ ربسيخ ٚفي 15123   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ ػجبط ازّذ اثشا٘يُ -  2

 ( اٌغيش ٚػشثبد ػشثبرٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت)  ثدؼٍخ إٌؾبط ٔٛع يؼذي
:  شاٌزأؽي ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 16111   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ثبثذ ِب٘ش ازّذ -  3

 خٍٛط ٚغشف ِقٕؼخ اخؾبة رٛسيذ ِىزت ثدؼٍٗ إٌؾبط يؼذي
:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 15262   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغيٓ خٍف ِّذٚذ ازّذ -  4

 ٚؽسَٛ صيٛد رٛسيذ ِىزت ثدؼٍٗ إٌؾبط يؼذي
 ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 2151   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ رٛفيك ػجذاٌشصاق عٍؼذ -  5

 ( ثبٌمغبػٝ ثمبٌخ غزائيخ ِٛاد ثيغ ِسً)  ثدؼٍخ إٌؾبط ٔٛع يؼذي:  اٌزأؽيش
 ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 14532   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػؾشٜ زغٓ ػؾشٜ ػجذاٌسّيذ -  6

 ٚػالفٗ ػغبسح رٛسيذاد ِىزت ثدؼٍٗ إٌؾبط يؼذي:  اٌزأؽيش
 ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16121   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خضيشٖ اثشا٘يُ اثشا٘يُ ٔذا -  2

 االدٚيٗ ػذا فيّب عجيٗ ِغزٍضِبد إٌؾبط ٔٛع اٌٝ يضبف:  اٌزأؽيش
:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 14211   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػالَ ػبدي ِسّذ -  2

 (اٌّبؽيخ ٌزشثيخ زظيشٖ) ثدؼٍٗ إٌؾبط يؼذي
:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 1216   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زبِذ فذيك زبِذ ِؤِٓ -  1

 ( ر٘جيخ ِقٛغبد ثيغ)  ثدؼٍٗ إٌؾبط ٔٛع يؼذي
:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 1216   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زبِذ فذيك زبِذ ِؤِٓ -  15

 ( ٚػالفخ ػغبسح ثيغ)  ثدؼٍٗ إٌؾبط ٔٛع يؼذي
 ٚفف،  إٌؾبط رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 12453   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، يغٝ فبدق ٘بسْٚ ربِش -  11

 ( خب٘ضح ِالثظ ٚرٛصيغ رٛسيذ ِىزت)  ثدؼٍٗ إٌؾبط ٔٛع يؼذي:  اٌزأؽيش
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؾشوخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16116   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغيجٗ فذيك ػجذٖ ػجذإٌبفش -  1

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16151   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خٍيفٗ ص٘شٜ فزسٝ ِسّٛد -  2

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16133   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّٛد سفبػٝ عيذ -  3

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16134   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر زغيٓ خّبي ِسّذ -  4

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111154ُ ربسيخ ٚفي 16261   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيّبْ ٘شيذٜ ازّذ ػّشٚ -  5

 خبؿ: اٌزأؽيش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16225   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔفبدٜ ِٙشاْ ازّذ ِٛعٝ -  6
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 16222   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ عيذ فبثش ػّشٚ -  2
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16164   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ضيفٛس زغٕٝ عٍّٝ -  2
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16225   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌؼبي ازّذ ِسّذ -  1
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16115   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٍِه فّٙٝ وّيً ِيٕب -  15
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16124   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ ػجذاٌشزّٓ ٕ٘بء -  11
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111154ُ ربسيخ ٚفي 16262   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيفٝ ِسّذ ِقغفٝ ِسّٛد -  12
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 14521   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صٔبرٝ عيذ ػجذاٌشزّٓ ِسّٛد -  13
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16121   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خضيشٖ اثشا٘يُ اثشا٘يُ ٔذا -  14
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111156ُ ربسيخ ٚفي 16222   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّٛد ػٍٝ ػالء -  15
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16122   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ِسّذ ازّذ ِٕٝ -  16
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16156   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صوشيب زغٓ ٘ؾبَ زغبَ -  12
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16213   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيّبْ ِسّذ ػجذاٌشعٛي فٛصيٗ -  12
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111113ُ ربسيخ ٚفي 16211   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػٍٝ ِسّذ خّبي -  11
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16153   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي فشاج رّبَ سِضبْ -  25
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111153ُ ربسيخ ٚفي 16264   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٙشاْ ػجذاٌظب٘ش زغٓ ػٍٝ -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16132   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، رّبَ زغيٓ ػبِش ازّذ -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16146   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ فذيك ٚخيٗ زغيٓ -  23
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16161   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ازّذ عب٘ش ِسّٛد -  24
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16222   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، يٛعف ِسّذ وّبي ِشفذ -  25
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16212   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ّ٘بَ فٛصٜ عيذ -  26
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 16124   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ٘بؽُ زٍّٝ وبًِ -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 16126   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، وؼىٍٗ زضيٓ وشِٝ ٔبخسٗ -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16121   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ػجذٖ ِقغفٝ ِسغٓ -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111156ُ ربسيخ ٚفي 16221   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛصيذ زغٓ اعّبػيً ِسّٛد -  35
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16163   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ػّش ِسّذ غبدٖ -  31
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16152   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسشٚؿ ِسّٛد ِسّذ -  32
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16224   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّذاْ ِسّذ ثذسٜ زّذٜ -  33
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111113ُ ربسيخ ٚفي 16212   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٛازذ ِسّذ ػجذاٌجبسٜ فالذ -  34
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111153ُ ربسيخ ٚفي 16265   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّالن ِىغّٛط ِشضٝ ػٍٛاْ -  35
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16121   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػّش خٍف ػبعف يبعش -  36
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16125   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ِسّذ ػجذاٌشزّٓ زٕفٝ -  32
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16131   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغٓ خٍيً عٙشٖ -  32
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16156   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خالف ِسّذ خبعش ِسّذ -  31
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16152   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيفٝ عيذ سؽذٜ اٌذيٓ ػالء -  45
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16115   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي ػجذٖ ِسّذ ازّذ -  41
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111113ُ ربسيخ ٚفي 16215   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛضيف وبًِ زّٛدح ٘يثُ -  42
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16145   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌشزيُ وّبي عيذ -  43
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16143   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغيٓ فذيك ِسّٛد ػجذاٌشزيُ -  44
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111153ُ ربسيخ ٚفي 16263   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٚ٘جٗ زٕب ػبعف ِبيىً -  45
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16152   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ػجذاٌشزّٓ زغٓ ففبء -  46
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111113ُ ربسيخ ٚفي 16216   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػثّبْ ازّذ ِسّٛد ِسّذ -  42
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16112   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٘ذيٗ زشثٝ ػجذاٌؼٍيُ عبسق -  42
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16122   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛخبِغ ِسّذ اثٛخبِغ ِسّذ -  41
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16141   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌغٕٝ ثبثذ ازّذ اعالَ -  55
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16151   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌغيذ فبٌر ػجذإٌظيش خّبي -  51
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 16123   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ زغٓ ػجذاٌشاصق ػٍٝ -  52
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111156ُ ربسيخ ٚفي 16225   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سؽٛاْ ػجذاٌسبفؼ زغيٓ ػجذإٌؼيُ -  53
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111153ُ ربسيخ ٚفي 16333   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيّبْ اهلل خٍف دسٚيؼ سِضبْ -  54
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16151   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عيذ ِسّذيٓ ؽسبرٗ ثٙزيٕٝ -  55
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16222   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِقغفٝ زّذاْ ٘جٗ -  56
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16214   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ؽٛلٝ ثشٚد ِسّذ -  52
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16123   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  52
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111153ُ ربسيخ ٚفي 16262   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي عيذ عؼذ ػقبَ -  51
 خبؿ: اٌزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16111   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌخبٌك زّبد ازّذ زّبد -  65
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 16125   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ٘بؽُ سارت ِسّذ -  61
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16125   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي فشاج رّبَ خبداٌىشيُ -  62
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16221   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػجذاٌؼضيض ِقغفٝ ازّذ -  63
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111156ُ ربسيخ ٚفي 16221   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌىِٛٝ ِقغفٝ ِسّذ سضب -  64
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16114   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ػٍٝ ففٛد ِسّذ وشَ -  65
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111152ُ ربسيخ ٚفي 16223   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ازّذ اثٛصيذ زغيٓ -  66
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 16122   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػٍٝ عيذ ِسّذ -  62
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16165   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٝ زغٓ عيذ ازّذ -  62
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16226   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػجذاٌمبدس ؽؼجبْ ٘بٔٝ -  61
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16135   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ فشغٍٝ ػبعف اعّبء -  25
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16155   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ خٍيفٗ ثخيذ اٌؼبثذيٓ صيٓ -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111154ُ ربسيخ ٚفي 16262   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا٘يُ فبٌر ازّذ ػجذاٌؼضيض -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16161   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سؽٛاْ ِسّذ ؽبفغ ِسّذ -  23
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16122   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِدٍٝ ازّذ ِدٍٝ -  24
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16155   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍّبْ ػجذاٌشزّٓ خٍف ػجذاٌمبدس -  25
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111152ُ ربسيخ ٚفي 16225   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ػجذاٌسبفؼ ِسشٚط ِقغفٝ -  26
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16112   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّٛد ازّذ ِسّٛد -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16111   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فّٙٝ سؽبد ٔبفش سؽبد -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16132   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذإٌّؼُ ِسّذ دػبء -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16131   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسفٛػ ِسّٛد ِخزبس ثثيٕٗ -  25
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16221   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌدٍيً اثش٘يُ ػجذاٌشزيُ ػبدي -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16222   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد عيذ ػجذاٌٙبدٜ اؽشف -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111126ُ ربسيخ ٚفي 16166   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر صوٝ ػجبط صوٝ -  23
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 16226   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ اثشا٘يُ ِسّذ ازّذ -  24
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16122   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛاٌؼال ػجذاٌؼضيض ازّذ ٘ؾبَ -  25
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111126ُ ربسيخ ٚفي 16162   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشصٚق عٍيّبْ خّبي اثبٔٛة -  26
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16142   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، يٛٔظ زغٓ عيذ ػضٖ -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16154   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عيذ ػجذاٌسفيؼ ػجذاٌشزّٓ سِضبْ -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16112   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّٛد ػجذاٌجقيش ػٍٝ -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16151   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ ِسّٛد عبسق -  15
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16121   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ فشغٍٝ ػجٛدٜ عّيش -  11
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111111ُ ربسيخ ٚفي 13112   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذإٌّؼُ ػٍٝ ػذيٛ ِسّذ -  12
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111126ُ ربسيخ ٚفي 15212   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٝ ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد -  13
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111126ُ ربسيخ ٚفي 16165   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّذ زبِذ ػبدي -  14
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16142   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عيذ ِقغفٝ عيذ ِسّذ -  15
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16122   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌشزّٓ ازّذ ِسّذ ازّذ -  16
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16211   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي ػجذاٌّديذ ػجذاٌؼبي ٘ؾبَ -  12
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16152   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌىشيُ ػجذاٌشاضٝ ازّذ -  12
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16154   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسبفؼ ٘بؽُ ػجذاٌشاصق ٘ٛيذا -  11
 خبؿ: اٌزأؽيش ففٚ

 ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌىشيُ ػجذاٌشاضٝ ازّذ ٌقبزجٗ اٌغيبساد ٌزدبسح اٌٙبدٜ ِؼشك ثدؼٍٗ اٌزدبسٜ االعُ يؼذي -  155
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16152   ثشلُ
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16145   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، رؼٍت ػٍٝ زغيٓ ػجذاهلل -  151

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16152   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خبداٌشة عٍيّبْ زبفؼ اعالَ -  152

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16136   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشاج رّبَ خبداٌىشيُ ِسّذ -  153

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16141   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ فزسٝ ازّذ -  154

 خبؿ: اٌزأؽيش
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16155   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػجذاٌشزّٓ اثشا٘يُ ِقغفٝ -  155

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16153   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشذ خٍٛػٗ ِؼزّذ عّبذ -  156

 خبؿ: اٌزأؽيش
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111122ُ ربسيخ ٚفي 16126   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ ِٛعٝ ثٙبءاٌذيٓ ازّذ -  152

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111124ُ ربسيخ ٚفي 16155   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ثبثذ عيذ ػٍٝ -  152

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16215   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغبٔيٓ اعّبػيً ازّذ اِبَ -  151

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16132   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ ِسّذ ِقغفٝ ِسّذ ايّٓ -  115

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111112ُ ربسيخ ٚفي 16113   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ِسّذ ِسّذ خبثش -  111

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111155ُ ربسيخ ٚفي 16223   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٘شيذٜ روٝ سخت ِسّذ -  112

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16135   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا٘يُ ِسّذ ِسّٛد اعالَ -  113

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111153ُ ربسيخ ٚفي 16266   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغيٓ ِشعٝ فّٙٝ ِسّذ -  114
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111152ُ ربسيخ ٚفي 16224   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ زغيٓ زغٓ خالي -  115
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111113ُ ربسيخ ٚفي 16212   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغيٗ فذيك سِضبْ زّبدٖ -  116
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111126ُ ربسيخ ٚفي 16162   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّٛخٛد ػغيٗ فشغٍٝ ػجٛدٜ -  112

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111121ُ ربسيخ ٚفي 16144   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػثّبْ عيذ ِسّذ ثغبَ -  112

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 16162   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ِقغفٝ ِسّذ ػّشٚ -  111

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 16152   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػّشاْ ػجذاٌدٛاد ِسّذ ٔؾٖٛ -  125

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌغّخ االعُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 (  ٚاٌزقذيش ٌالعزيشاد االفيً: )اٌٝ 16222 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111154ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  1
   ٌٍّمبٚالد االداسٖ: اٌٝ 16135 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111154ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  2
   اٌقسيٗ ٌالدٚاد اٌّزسذ ِؼشك: اٌٝ 15422 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111156ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  3
   ٌٍّمبٚالد اٌشثيغ: اٌٝ 16532 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111114ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  4
   ٌٍزٛسيذاد عّبسد: اٌٝ 16121 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111124ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  5
   ٌٍّمبٚالد اٌسّذ فشعذ: اٌٝ 15564 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111126ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  6
 ِؼشك ثدؼٍٗ اٌزدبسٜ االعُ يؼذي: اٌٝ 16152 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111122ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  2

   ػجذاٌىشيُ ػجذاٌشاضٝ ازّذ ٌقبزجٗ اٌغيبساد سحٌزدب اٌٙبدٜ
   اٌزدبسيخ اٌغّخ رسزف: اٌٝ 1216 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111122ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  2
 اٌّالثظ ٚرٛصيغ ٌزٛسيذ فبؽْٛ ِبسٚعىب: اٌٝ 12453 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111122ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  1

   اٌدب٘ضح
   ٚاٌؼالفٗ ٌٍؼغبسٖ اٌؼغبسيٓ ؽيخ: اٌٝ 1216 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25111122ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  15
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽخبؿ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األزىبَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ؽشوبد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذيالد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؾغت - اٌّسٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ؽغت/ِسٛ رُ   25111155 ربسيخ ٚفٝ ،   2422:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوب٘ب ِٛعٝ عيذ عيذ عؼذيٗ   - 1
 ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔقيجٗ ليّٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت  اٌغدً

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111155 ربسيخ ٚفٝ ،   2422:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوب٘ب عيذ عيذ عؼذيٗ   - 2
 ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔقيجٗ ليّٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111155 ربسيخ ٚفٝ ،   2422:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىزٙب عيذ عيذ عؼذيٗ   - 3
 ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔقيجٗ ليّٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت

 رُ   25111155 ربسيخ ٚفٝ ،   2422:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٙب ِٛعي عيذ عيذ عؼذيٗ ؽشوٗ   - 4
 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔقيجٗ ليّٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت  اٌغدً ؽغت/ِسٛ

 ٚخالفٗ
 ؽغت/ِسٛ رُ   25111155 ربسيخ ٚفٝ ،   2422:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوب٘ب ِٛعٝ عيذ عيذ عؼذيٗ   - 5

 ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي أطس ِٓ ٔقيجٗ ليّٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت  اٌغدً
  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111155 ربسيخ ٚفٝ ،   2422:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوب٘ب عيذ عيذ عؼذيٗ   - 6

 ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔقيجٗ ليّٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت
  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   25111155 ربسيخ ٚفٝ ،   2422:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىزٙب عيذ عيذ عؼذيٗ   - 2

 ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔقيجٗ ليّٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت
 رُ   25111155 ربسيخ ٚفٝ ،   2422:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٙب ِٛعي عيذ عيذ عؼذيٗ ؽشوٗ   - 2

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔقيجٗ ليّٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 ٚخالفٗ

 رُ   25111152 ربسيخ ٚفٝ ،   6455:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ   - 1
 اٌؾشوخ ِبي ساط ِٓ ٔقيجٗ ليّخ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت  اٌغدً ؽغت/ِسٛ

 ٚخالفٗ
 رُ   25111152 ربسيخ ٚفٝ ،   6455:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ   - 15

 اٌؾشوخ ِبي ساط ِٓ ٔقيجٗ ليّخ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ زً رُ ِغدً غيش ػشفٝ ػمذ ثّٛخت  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 ٚخالفٗ

 رُ   25111152 ربسيخ ٚفٝ ،   6455:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ   - 11
 اٌؾشوٗ زً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 رُ   25111152 ربسيخ ٚفٝ ،   6455:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ   - 12

 اٌؾشوٗ زً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 ؽغت/ِسٛ رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء   - 13

 ٚخالفٗ اٌّبي ساط ِٓ ٔقيجٗ ليّخ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً
 رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ   - 14

 ٚخالفٗ اٌّبي ساط ِٓ ٔقيجٗ ليّخ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 ؽغت/ِسٛ رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء   - 15

 ٚخالفٗ اٌّبي ساط ِٓ ٔقيجٗ ليّخ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً
 رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ   - 16

 ٚخالفٗ اٌّبي ساط ِٓ ٔقيجٗ ليّخ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 ؽغت/ِسٛ رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء   - 12

 ٚخالفٗ اٌّبي ساط ِٓ ٔقيجٗ ليّخ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً
 رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ خرٛفي ،  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ   - 12

 ٚخالفٗ اٌّبي ساط ِٓ ٔقيجٗ ليّخ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 ؽغت/ِسٛ رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء   - 11

 اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً
 رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ   - 25

 اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 ؽغت/ِسٛ رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء   - 21

 اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً
 رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ   - 22

 اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
 ؽغت/ِسٛ رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء   - 23

 اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً
 رُ   25111114 ربسيخ ٚفٝ ،   2556:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغيغخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ   - 24

 اٌؾشوخ زً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي سأط  
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  1

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  2

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  3

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغيغخ رٛفيخ ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  4

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغيغخ رٛفيخ ٚؽشيىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  5

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغيغخ رٛفيخ ٚؽشيىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  6

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  2

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  2

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 25111125،   ربسيخ ٚفي 1351، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  1

  خٕيٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجر اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌؾبط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؾشوخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر25111152ُ ربسيخ ٚفي 6455   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ -  1

 ثغيغخ رٛفيخ: اٌزأؽيش ٚفف
: اٌزأؽيش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 2556   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء -  2

 ثغيغخ رٛفيخ
 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر25111114ُ ربسيخ ٚفي 2556   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ -  3

 ثغيغخ رٛفيخ: اٌزأؽيش
: اٌزأؽيش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 1351   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  4

 رضبِٓ ؽشوخ
: اٌزأؽيش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 1351   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشيىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  5

 رضبِٓ ؽشوخ
: اٌزأؽيش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر25111125ُ ربسيخ ٚفي 1351   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشيىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  6

 رضبِٓ ؽشوخ
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌغّخ االعُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽخبؿ   
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  ثغيغخ رٛفيخ*   -  1
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  ثغيغخ رٛفيخ*   -  2
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  ثغيغخ رٛفيخ*   -  3
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  رضبِٓ ؽشوخ*   -  4
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  رضبِٓ ؽشوخ*   -  5
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  رضبِٓ ؽشوخ*   -  6
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  رضبِٓ ؽشوخ*   -  2
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  رضبِٓ ؽشوخ*   -  2
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، اٌزؼذيً ثؼمذ ِزوٛس ِٛفٝ ؽشيه خشٚج  رسّيً  رضبِٓ ؽشوخ*   -  1
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ثشلُ    25111152:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ِغدً غيش ػشفٝ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ -  1

6455 
   ثشلُ    25111152:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ِغدً غيش ػشفٝ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ -  2

6455 
 2556   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ِغدً غيش ػشفٝ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء -  3
   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ِغدً غيش ػشفٝ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ -  4

2556 
 2556   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ِغدً غيش ػشفٝ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء -  5
   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ِغدً غيش ػشفٝ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ -  6

2556 
 2556   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ِغدً غيش ػشفٝ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشيىزٙب ثخيذ عؼيذ ؽيّبء -  2
   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ِغدً غيش ػشفٝ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشيىزٙب عؼيذ ثخيذ عؼيذ ؽشيٓ -  2

2556 
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  1

 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشيىٗ بِذز ِٕذٚس اؽشف -  15
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، ثغيغخ رٛفيخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغيغخ رٛفيخ  ٚؽشيىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  11
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  12
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشيىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  13
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشيىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  14
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  15
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشيىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  16
 1351   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشيىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  12
   ــــــــــــــــــــــ  
   األزىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افشاد ردذيذاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 2364   ثشلُ    25111153:  ربسيخ ، 2212  2511/6/2-ج  ازّذ زغيٓ ازّذ ازّذ -  1
 11132   ثشلُ    25111153:  ربسيخ ، 2351  2515/2/11-ج  ٘شيذٜ ازّذ فذيك ػٍٝ -  2
 11122   ثشلُ    25111153:  ربسيخ ، 2355  2515/1/22-ج  ِدٍٝ اوجبسٜ ِسّذ فزسيٗ -  3
 15525   ثشلُ    25111154:  ربسيخ ، 2314  2511/2/5-ج  زٕفٝ ٔقبس ػجذاٌؼبي وٍثَٛ -  4
 1512   ثشلُ    25111154:  ربسيخ ، 2353  2511/15/25-ج  اهلل خبد ازّذ اثشا٘يُ ذِسّ خٍف -  5
 12522   ثشلُ    25111154:  ربسيخ ، 2352  2512/11/15-ج  ِذوٛس ثيِٛٝ ػجذإٌّؼُ ِسغٓ -  6
 1222   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2315  2511/11/14-ج  اثشا٘يُ ِزٝ ػيبد/ د -  2
 12   ثشلُ    25111156:  ربسيخ ، 2321  2512/12/1-ج  ػجذاٌؾٙيذ ثغغٛسٚط عبِٝ زغٕٝ -  2
 3165   ثشلُ    25111152:  ربسيخ ، 2336  2512/15/21-ج  ِسّٛد ػجذاٌسٍيُ ػضد ٔبيف -  1

 15512   ثشلُ    25111152:  ربسيخ ، 2331  2511/2/1-ج  عالِٗ صاسع ٔظّٝ زٕبْ -  15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 4152   ثشلُ    25111111:  ربسيخ ، 2352  2512/12/22-ج  ػّشاْ ازّذ ذعي ػجذاٌشزيُ -  11
 11425   ثشلُ    25111111:  ربسيخ ، 2354  2516/4/3-ج  زّذاْ ػجذاٌؼٍيُ ػجذاٌسٍيُ خبٌذ -  12
 2515   ثشلُ    25111112:  ربسيخ ، 2361  2512/4/21-ج  ٔقش فٙيُ ِخزبس عبِر -  13
 2515   ثشلُ    25111112:  ربسيخ ، 2362  2512/4/21-ج  ٔقش فٙيُ ِخزبس عبِر -  14
 12542   ثشلُ    25111112:  ربسيخ ، 2362  2512/12/1-ج  خٍيً ِسّذ ٔبفر ؽبديخ -  15
 4161   ثشلُ    25111113:  ربسيخ ، 2325  2512/12/21-ج  ِسّذ ػٍٝ ػجذاٌؼظيُ ػٍٝ -  16
 5361   ثشلُ    25111113:  ربسيخ ، 2322  2515/2/12-ج  ِسالة زغيٓ ػٍٝ زّذٜ -  12
 5361   ثشلُ    25111113:  ربسيخ ، 2321  2515/2/12-ج  ِسالة زغيٓ ػٍٝ زّذٜ -  12
 15426   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، 2322  2511/5/2-ج  ػٍيٖٛ ٘بؽُ ػجذاٌسّيذ ِسّذ -  11
 2151   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، 2312  2515/2/6-ج  زغٓ رٛفيك ػجذاٌشصاق عٍؼذ -  25
 5455   ثشلُ    25111114:  ربسيخ ، 2321  2515/1/24-ج  ِزٌٛٝ زغٓ ِسّذ زٍيّٗ -  21
 12256   ثشلُ    25111112:  ربسيخ ، 2453  2512/1/21-ج  فبٌر خبٌذ سثيؼٝ ِسبعٓ -  22
 2152   ثشلُ    25111112:  ربسيخ ، 2452  2515/2/6-ج  ثذس ِسّٛد ػٍٝ ِسّٛد -  23
 4145   ثشلُ    25111111:  ربسيخ ، 2421  2515/1/12-ج  لٕبٜٚ زغٓ ِسّذ فبعّٗ -  24
 2654   ثشلُ    25111111:  ربسيخ ، 2411  2511/12/12-ج  ازّذ زٍّٝ ٔؼيُ ٔذٖٚ -  25
 12252   ثشلُ    25111111:  ربسيخ ، 2412  2511/5/26-ج  ػٍٝ عيذ خّؼٗ ِؤِٓ -  26
 2521   ثشلُ    25111111:  ربسيخ ، 2422  2516/2/11-ج  ِسّذ ػٍٝ ػجذاٌشزيُ ازّذ ٔبديٗ -  22
 1661   ثشلُ    25111111:  ربسيخ ، 2412  2515/12/2-ج  زغيٓ فشج ازّذ سفؼذ -  22
 12262   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2445  2511/2/21-ج  ػٍٝ ِسّذ ػّش لبعُ -  21
 1421   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2433  2512/6/5-ج  لٍذط ؽبوش خّيً ػٙذٜ -  35
 2421   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2442  2511/1/1-ج  ؽسبرٗ ازّذ ؽسبرٗ ٘بٔٝ -  31
 1421   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2432  2515/6/25-ج  لٍذط ؽبوش خّيً ػٙذٜ -  32
 2255   ثشلُ    25111121:  ربسيخ ، 2464  2512/2/12-ج  عبٌُ ازّذ اثٛ٘يغٗ زٕبْ -  33
 2255   ثشلُ    25111121:  ربسيخ ، 2465  2512/2/12-ج  عبٌُ ازّذ اثٛ٘يغٗ زٕبْ -  34
 2365   ثشلُ    25111121:  ربسيخ ، 2452  2511/4/16-ج  ٔقيش ِسّذ ِسّذ زّبدٖ -  35
 2365   ثشلُ    25111121:  ربسيخ ، 2453  2516/4/16-ج  ٔقيش ِسّذ ِسّذ زّبدٖ -  36
 11252   ثشلُ    25111121:  ربسيخ ، 2451  2515/15/15-ج  لضِبْ ثٕيبِيٓ صوشيب ٚائً -  32
 11252   ثشلُ    25111121:  ربسيخ ، 2452  2515/15/2-ج  لضِبْ ثٕيبِيٓ صوشيب ٚائً -  32
 12656   ثشلُ    25111124:  ربسيخ ، 2411  2511/2/3-ج  ِسّذ فبٌر ازّذ خبداٌىشيُ -  31
 12651   ثشلُ    25111124:  ربسيخ ، 2423  2511/3/26-ج  ازّذ ِسّٛد ِسّذ ِذزذ -  45
 1132   ثشلُ    25111124:  ربسيخ ، 2422  2513/2/12-ج  ػجذاٌؼبي عٍيّبْ ِسّذ ايّبْ -  41
 1132   ثشلُ    25111124:  ربسيخ ، 2422  2512/2/12-ج  ػجذاٌؼبي بْعٍيّ ِسّذ ايّبْ -  42
 12543   ثشلُ    25111124:  ربسيخ ، 2423  2512/11/24-ج  ِشلظ زٕظ خذػْٛ عبِر -  43
 2242   ثشلُ    25111124:  ربسيخ ، 2421  2516/2/14-ج  عؼيذ ػجذاٌغيذ فىشٜ ِّذٚذ -  44
 12151   ثشلُ    25111124:  ربسيخ ، 2415  2511/11/5-ج  ازّذ ػٍٝ ازّذ ػجذاٌشزّٓ -  45
 1325   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2553  2513/53/16-ج  فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  46
 1325   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2554  2512/3/16-ج  فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  42
 4252   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2415  2511/2/14-ج  بػيًاعّ ِشعٝ عيذ ِسّٛد -  42
 11642   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2416  2516/1/25-ج  ِسّذ ِشػٝ فبسٚق ازّذ -  41
 1325   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2551  2515/6/5-ج  فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  55
 1325   ثشلُ    25111125:  ربسيخ ، 2552  2515/12/2-ج  فشغٍٝ ِسّٛد ػجذاٌسفيؼ ِسّذ -  51
 15444   ثشلُ    25111126:  ربسيخ ، 2514  2514/5/11-ج  ِسّذ زغيٓ ػٍٝ ػجذاٌّٛخٛد -  52
 15444   ثشلُ    25111126:  ربسيخ ، 2515  2511/5/11-ج  ِسّذ زغيٓ ػٍٝ ػجذاٌّٛخٛد -  53
 5222   ثشلُ    25111126:  ربسيخ ، 2512  2516/6/15-ج  زغٓ عيذ زغيٓ فٛصيخ -  54
 2312   ثشلُ    25111126:  ربسيخ ، 2556  2551/6/22-ج  ازّذ ِسّٛد خٍيفٗ ِقغفٝ -  55
 2312   ثشلُ    25111126:  ربسيخ ، 2552  2514/6/22-ج  ازّذ ِسّٛد خٍيفٗ ِقغفٝ -  56
 2312   ثشلُ    25111126:  ربسيخ ، 2552  2511/6/22-ج  ازّذ ِسّٛد خٍيفٗ ِقغفٝ -  52
 3232   ثشلُ    25111126:  ربسيخ ، 2516  2512/2/11-ج  ِسّٛد ثخيذ ازّذ ػجبط -  52
 15312   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2533  2511/3/12-ج  عيذ ِسّذ خّبي خبٌذ -  51
 2214   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2526  2514/2/2-ج  ِسّذ ازّذ ػٍٝ ِسّذ -  65
 2214   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2522  2511/2/2-ج  ِسّذ ازّذ ػٍٝ ِسّذ -  61
 11153   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2523  2512/4/23-ج  ٔفبدٜ زفٕٝ زّيذ عٕبء -  62
 15125   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2544  2511/1/13-ج  خبداٌشة ازّذ ػجذاٌجبعظ ٌجٕٝ -  63
 12141   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2555  2511/12/1-ج  زغٓ سؽٛاْ فذلٝ عٍغبْ -  64
 11535   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2542  2516/6/12-ج  فشاج اثٛاٌغيظ اثٛاٌمبعُ اعّبء -  65



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 12453   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2542  2512/6/5-ج  يغٝ فبدق ٘بسْٚ ربِش -  66
   ــــــــــــــــــــــ  
   ؽشوبد ردذيذاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 2422   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2312  2512/1/2-ج  ٚؽشوب٘ب ِٛعٝ عيذ عيذ عؼذيٗ -  1
 2422   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2312  2512/1/2-ج  ٚؽشوب٘ب عيذ عيذ عؼذيٗ -  2
 2422   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2312  2512/1/2-ج  ٚؽشيىزٙب عيذ عيذ عؼذيٗ -  3
 2422   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2312  2512/1/2-ج  ٚؽشيىٙب ِٛعي عيذ عيذ عؼذيٗ ؽشوٗ -  4
 2422   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2311  2512/1/2-ج  ٚؽشوب٘ب ِٛعٝ عيذ عيذ عؼذيٗ -  5
 2422   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2311  2512/1/2-ج  ٚؽشوب٘ب عيذ عيذ عؼذيٗ -  6
 2422   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2311  2512/1/2-ج  ٚؽشيىزٙب عيذ عيذ عؼذيٗ -  2
 2422   ثشلُ    25111155:  ربسيخ ، 2311  2512/1/2-ج  ٚؽشيىٙب ِٛعي عيذ عيذ عؼذيٗ ؽشوٗ -  2
 6455   ثشلُ    25111152:  ربسيخ ، 2346  2512/2/1-ج  ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ -  1

 6455   ثشلُ    25111152:  ربسيخ ، 2346  2512/2/1-ج  ٚؽشوبٖ ِسّذ زغٓ ػجذاٌشزّٓ فالذ -  15
 1232   ثشلُ    25111112:  ربسيخ ، 2365  2515/2/21-ج  ٚؽشيىٗ ِسّٛد اٌغيت ِسّذ ؽشوٗ -  11
 1232   ثشلُ    25111112:  ربسيخ ، 2366  2515/2/21-ج  ٚؽشيىٗ ِسّٛد اٌغيت ِسّذ ؽشوٗ -  12
  2511/11/25-ج  خبؿ لبْٔٛ 1125 ٌغٕٗ 115 اٌمبْٔٛ الزىبَ ٚفمب ثبثٛريح ٚاٌزؼّيش ٌالٔؾبء االٔزبخيٗ اٌزؼبٚٔيٗ اٌدّؼيٗ -  13

 15212   ثشلُ    25111122:  ربسيخ ، 2521
   ــــــــــــــــــــــ  
   افشاد س٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افشاد ثيغ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ؽشوبد س٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ؽشوبد ثيغ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

  


