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 غ١به لغغ ػٓ 24212 ثولُ 22222222 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٕت ػي٠ي ع١ل ػجل -  1

 ػي٠ي ع١ل ػ١ل/ثٍّه  اثٛاْ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد
 االد ث١غ ػٓ 24231 ثولُ 22222225 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌج١ت ػجلإٌٛه اٍؾك ػّبك -  2

 ػجلإٌٛه اٍؾك ػبعف/  ثٍّه - كفِ:  ثغٙخ ، ىهاػ١خ
 ٚرٛى٠غ ث١غ ػٓ 24237 ثولُ 22222222 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ٍف ِؾّٛك ١ّّبء -  3

 ػجلاٌؾ١ّل هفؼذ ِٖغفٝ/  ثٍّه االفٖبٓ - ا١ًٌٕ وٛه١ِٔ اٌؾو٠خ ّبهع 65:  ثغٙخ ، غنائ١خ ِٛاك
 ، غنائ١خ ِٛاك ػٓ 24143 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لٕبٜٚ ِؾّل ِغلٜ اؽّل -  4

 لٕبٜٚ ِؾّل ِغلٜ/  ثٍّه ّبكٜ رم١َُ- االٌٝ اٌّقجو ُ 33:  ثغٙخ
)  صٍظ  ِٖٕغ ػٓ 24232 ثولُ 22222225 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ عّؼٗ ِؾّٛك ٕ٘بء -  5

 ػجلاٌؼبعٝ ١ٍل إٌٖو ١ٍف/  ثٍّه - اٌقّب٠ْٗ:  ثغٙخ ،( صٍظ ٚث١غ أزبط
 ث١غ ِؾً ػٓ 24146 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍّبػ١ً ثلٜٚ ػجلإٌّؼُ ِؾّل -  6

 اٌل٠ٓ ّوف اٌّقزبه ِؾّل/  ثٍّه - االٍ٘ٝ اٌجٕه ِبو١ٕبد ثغٛاه ٔبٕو ُ:  ثغٙخ ، الّْخ
 ، اػالف رغبهح ػٓ 24122 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍؼ١ل ؽٕب ٚٔغذ ١ِالك -  2

 ثٌٌٛ ػ١بك ِو٠ُ/  ثٍّه - اٌّؾغٗ ّوق:  ثغٙخ
 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 24124 ثولُ 22222213 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ػجلاٌؼي٠ي ثىو ١ٍٙو -  7
 اؽّل فّٙٝ ؽ١َٓ ِؾّل/ثٍّه-ٍٛاكٖ: 
 ؽظ١وح ػٓ 24132 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌفزبػ ؽ١َٓ ِؾّل -  3

 ػجلاٌفزبػ ِقٍٛف ِؾّل/ ثٍّه  ى٘واْ ِبو١ٕخ - ُ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٚرغبهح ٌزوث١خ
 اكٚاد ث١غ ػٓ 24174 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛفٝ اؽّل ٍَُِ ػبّٛه -  12

 ِؾّل ػجلإٌبٕو ػالء/  ثٍّه - ِٙلٜ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ
 ؽظ١وح ػٓ 24222 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ٕٓ ٕبكق ٠ٍٛف اٍؾبق -  11

 َِؼل ٍٕل ثب٘و/  ثٍّه - ّؼواٜٚ كٚاه:  ثغٙخ ، اٌّب١ّخ ٚرغبهح ٌزوث١خ
 ِمبٚالد ػٓ 24224 ثولُ 22222224 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔغلٜ ّؼجبْ ػجلاٌمٜٛ ا١ِو -  12

 ١ٍف فزؾٝ ١ٍف/ ثٍّه - كٌمبَ:  ثغٙخ ، ػبِٗ
 ِؾً ػٓ 24132 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ثؤٌ ػٍٝ ِٖغفٝ -  13

 ِؾّٛك ػجلاهلل ٔف١َخ/ ثٍّه االٍزبك ثَٛه ٔبٕو ُ -ٍّبٌٛط ثٕله:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ اؽن٠خ
 ػٓ 24225 ثولُ 22222217 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ ػجلاٌَالَ ػٍٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  14

 ا١ًٌٍ اثٛ ػجلاٌوؽّٓ ػج١و/  ثٍّه - ثٛعٗ:  ثغٙخ ، ػبِخ ِمبٚالد
 ِؾغو ػٓ 24144 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ٕٓ ٕبكق هِيٜ ٕبكق -  15

 ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/  ثٍّه - اٌغجً عٕٙب ثغجً 5635 هلُ ِؾغو - اٌغجً عٕٙب:  ثغٙخ ، ؽغوٜ عٛة
 ِالثٌ ػٓ 24154 ثولُ 22222211 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّلؽ١ّلٖ عبك ِؾّل ؽّبكٖ -  16

 ٕالػ ِؾّل ٍؼ١ل/  ثٍّه - اٌزغبهح ّبهع - ٍّبٌٛط ِؼٖوح:  ثغٙخ ،( اٌؼَىو٠ٗ اٌّالثٌ ف١ّبػلا)  عب٘يح
 ؽظ١وح ػٓ 24155 ثولُ 22222211 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  َِؼٛك ػغ١ٗ اهلل ػغب ا٠ٙبة -  12

 َِؼٛك فوط ّٕٛئ١ً/  ثٍّه اٌجبّىبرت ػيثخ - اٌجؾو٠ٗ اٌل٘ت ِْٕبٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚرغبهح ٌزوث١خ
 ػٓ 24124 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 21222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌّمٖٛك ا١ٌَل ػجلاٌّمٖٛك ٘بٌٗ -  17

 اٌمّٔ ؽٕب ٛهأ/  ثٍّه فّٙٝ ِٖغفٝ ُ 52:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ ِالثٌ ٚث١غ رف١ًٖ
 ٚ غ١ًَ ػٓ 24166 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌجبة فزؼ ِؾّل ١ٍل ػجلاهلل -  13

 اٌجبة فزؼ ِؾّل ١ٍل/  ثٍّه كالٛف:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد رْؾ١ُ
 لغغ ػٓ 22673 ثولُ 22222226 فٝ ل١ل ، 42222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍّجٝ ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌواىق ٍٕغبَ -  22

 ػجلاٌَالَ ِؾّل اٍّبء/ثٍّه  ِبلٍٛٝ رم١َُ ؽَٓ ِؾّل ُ:  ثغٙخ ، َِزؼٍّٗ ١ٍبهاد غ١به
 لغغ ػٓ 22673 ثولُ 22222226 فٝ ل١ل ، 42222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍّجٝ ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌواىق ٍٕغبَ -  21

 ْٚٔبعٗ ػٍٝ ِؾّل ١ٍل ػجلإٌّؼُ/ثٍّه اٌزغبهح ّبهع 56-ا١ٌّٕب ثٕله وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً:  ثغٙخ ، َِزؼٍّٗ ١ٍبهاد غ١به
 ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ِىزت

 ؽلا٠ل ػٓ 24172 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ؼمٛة ٠ٍٛف ٠ؼمٛة فو٠ل -  22
 ١ٖٔف ٔبٕف ا٠ّٓ/ ثٍّه - اكِٛ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد

 ِمبٚالد ػٓ 24223 ثولُ 22222217 فٝ ل١ل ، 322222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ؽَب١ٔٓ فزؾٝ ِواَ -  23
 اؽّل ػجلاٌّجلٜ ٕجوٜ ػفبف/ثٍّه  اٌيهكلٝ ّبهع3-ّب١٘ٓ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ

 ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 24224 ثولُ 22222217 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوؽبْ اؽّل رٛٔٝ ِؾّل -  24
 رٛٔٝ ِؾّل اؽّل/  ثٍّه ِؾّل ا١ٌْـ ػوة- ؽ١َٓ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ،

 ٌزغبهٖ ؽظ١وٖ ػٓ 24236 ثولُ 22222222 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثق١ذ فٍٗ فىزو ٠بٍو -  25
 ف١ُٙ وّبي أٛه/ ثٍّه-2 لو٠ٗ- ك١ِْو:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚروث١خ
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 ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 24164 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 5222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌؾ١ّل عٗ ػٍٝ -  26
 ػجلاٌؾ١ّل عٗ ؽّْذ/  ثٍّه - اوزٛثو 6 االٚلبف ػّبهاد:  ثغٙخ ،

 ، كٚاعٓ ِؾً ػٓ 24123 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 5222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ػٍٝ ١ٍل ػٍٝ -  22
 ؽَٓ ػٍٝ فبعّخ/  ثٍّه - اٌغالء ُ - اثٛ٘الي:  ثغٙخ
 ِٕؾً ػٓ 24122 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ ِؾّٛك ِؾّل ػبهف -  27

 كه٠ِٚ عّؼٗ عّؼٗ ِؾّٛك/  ثٍّه اثٛف١ٍٛ - ؽ١َٓ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، اٌؼًَ ٚث١غ الٔزبط ػًَ
 ِٛاك رغبهح ػٓ 24132 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌغٛاك ػيد ِؾّل -  23

 ربكهً ر١ّٛ فٛىٜ/ثٍّه-اٌّبلٍٛٝ رم١َُ 2ُ-ِبلٍٛٗ:  ثغٙخ ، عٍّٗ غنائ١ٗ
 ِٖٕغ ػٓ 24177 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 322222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فبو١ًٛ وبًِ ظو٠ف ثٌٌٛ -  32

 ِزٝ ىوٝ ٍبِٝ/ثٍّه-4 لو٠ٗ-اٌؼي٠ّٗ:  ثغٙخ ، ١ٕٗٚعؾ عؾ١ٕ١ٗ ؽالٖٚ
 ِؼوٗ ػٓ 24213 ثولُ 22222222 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِغٍٝ ضبٔٝ ِىوَ ػبِو -  31
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:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 24175 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 22222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٝ ١ٍل ِؾّٛك أٌ -  35
 ػجلاٌفزبػ ػٍٝ ؽجْٝ/  ثٍّه ػجلإٌبٕو عّبي ّبهع 56 - ٘الي اثٛ
 ِىزت ػٓ 66273 ثولُ 22222224 فٝ ل١ل ، 5222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌّمٖٛك ِؾّل ٕللٝ ٠َو -  36

 ١ٍل ٚؽ١ل ّلٜٚ/ثٍّه ثٛهٍؼ١ل ّبهع44-ٍّبٌٛط ِؼٖوح:  ثغٙخ ، ِؾبعو ِٛاك رٛه٠ل
 ِىزت ػٓ 66273 ثولُ 22222224 فٝ ل١ل ، 5222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌّمٖٛك ِؾّل ٕللٝ ٠َو -  32
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 ٚهّخ ػٓ 24152 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١ٕٓ ١ٖٔف ّىوٜ ١ِٕب -  37
 ؽٕب ثغوً ؽٕب/ثٍّه ػج١ل ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد ١ِىب١ٔىٝ

 ِىزت ػٓ 24121 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل -  33
 اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اؽّل/  ثٍّه - اهلل ٌغف - ِجبهن ا١ٌْـ ػيثٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد

 ؽظ١وٖ ػٓ 24221 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّؾبرٗ ّف١ك هٍّٝ ا١ِو -  42
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 ِىزت ػٓ 24123 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػٍٝ اؽّل ِؾّل -  124
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 رغبهح ػٓ 24211 ثولُ 22222213 فٝ ل١ل ، 5222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍلُ٘ فّٙٝ ١ٍّو ٍبٔلٜ -  126
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 ؽظ١وح ػٓ 24232 ثولُ 22222222 فٝ ل١ل ، 122222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ّ٘بَ ٍٍٕٛٝ هث١غ -  123
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 ٚهّخ ػٓ 24176 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 21222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٕبكق ٌّؼٝ ٍبِٝ عٛهط -  124
 ٕبكق ٌّؼٝ ؽّلٜ/ثٍّه-اٌغ١جٗ:  ثغٙخ ، ِؼبكْ ٚرْى١ً ٌؾبَ
 ػٓ 24232 ثولُ 22222225 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ٠ؼمٛة ١ٍٕت ػّبك -  125

 عوعٌ ٠ؼمٛة ١ٍٕت/  ثٍّه اٌّؾغٗ اعَب ثْوٜ ػيثخ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد
 ػٓ 24157 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌؾبفظ ِؾّل -  126
 ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌؾبفظ اؽّل/  ثٍّه- ػي٠ي اثٛ:  ثغٙخ ،(  ا١ٌَبؽ١خ اٌوؽالد ػلا ف١ّب)  كاف١ٍخ هؽالد ِىزت
 ػٓ 62542 ثولُ 22222224 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ا١ٌَل هاضٟ -  122

 اٌوؽ١ُ ػجل ِؾّل ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ/ثٍّه - ا١ٌّْٕخ رمبعغ ىغٍٛي ٍؼل ّبهع 72:  ثغٙخ ، لٖت ػ١ٖو
 ػٓ 62542 ثولُ 22222224 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ا١ٌَل هاضٟ -  127

 اٌوؽ١ُ ػجل/ٍهثّ - ا١ٌّْٕخ رمبعغ ىغٍٛي ٍؼل ّبهع 72 ٍّبٌٛط ثٕله ٚػٕٛأٗ وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٟ اٌّؾً:  ثغٙخ ، لٖت ػ١ٖو
 لٖت ػ١ٖو ْٚٔبعٗ ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل ا١ٌَل
 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 12222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ٍّؼبْ ّٔو ّىوٜ ػّبك/  اٌمبٕو -  123

 ٍّؼبْ ّٔو ّىوٜ/  ثٍّه- اٌقْذ ػيثٗ - ٚاٌٝ وَٛ:  ثغٙخ ، ١ٍبهاد غ١به لغغ ػٓ 24136
 ِؾغو ػٓ 24127 ثولُ 22222216 فٝ ل١ل ، 5222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  غغبً ِْولٝ ِالن ّٕٛكٖ -  132
 ا١ٌّٕب ِؾبفظخ - اٌّؾبعو اكاهح/  ثٍّه - عٕٙب عجً(  5652)  هلُ ِؾغو - اٌغجً عٕٙب:  ثغٙخ ، ؽغوٜ عٛة
 ث١غ ػٓ 24134 ثولُ 22222212 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ١ٍل ّؼجبْ ِؾّل -  131

 ِؾّٛك ١ٍل ّؼجبْ ِؾّٛك/ ثٍّه - اٌغوث١خ اؽّل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِفوّٚبد
 ؽظ١وح ػٓ 24213 ثولُ 22222223 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽَٓ ف١ٌّ ِؾّل اِبٔٝ -  132
 ػٍٝ ػجلاٌؾى١ُ ِؾّل/  ثٍّه - اٌؼٛاَ - ِٙلٜ ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٝ ٚرغبهح ٌزوث١خ
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 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ػٓ 24122 ثولُ 22222226 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّيٖ ػجلاٌؼي٠ي ػجلا١ٌَل اًِ -  133
 ؽَٓ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل/  ثٍّه - اٌؾغت اثغبط:  ثغٙخ ، االٌجبْ ٚالٔزبط ٌزغبهح ِٛاّٝ ؽظ١وح
 ػٓ 24152 ثولُ 22222211 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٍفٗ ػجلاٌق١و ف١ٍفٗ اثٛاٌَؼٛك -  134

 ػجلاٌق١و ف١ٍفٗ ػّو/ ثٍّه - فوط ٍِٟٛ ػيثخ - اكِٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاّٟ ٚرغبهح ٌزوث١خ ؽظ١وح
 ػٓ 24121 ثولُ 22222213 فٝ ل١ل ، 52222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ربٚضوًٚ ػ١بك ٍالِٗ و١وٌٌ -  135

 ػ١بك ٍالِٗ و١وٌٌ/ ثٍّه اٌؼي٠ّٗ 4 لو٠ٗ- ّّٛٗ:  ثغٙخ ، اٌّب١ّٗ ٚرغبهح روث١خ ؽظ١وٖ
 ِىزت ػٓ 24212 ثولُ 22222213 فٝ ل١ل ، 522222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّٛك ؽبِل اؽّل ؽبِل -  136

 ثب١ٍٍٝ ٔبػَٛ ػ١بك/  ثٍّه - اٌغ١جٗ:  ثغٙخ ، هفبَ ٚرٖل٠و اٍز١واك
 ِٛاك ث١غ ػٓ 24235 ثولُ 22222226 فٝ ل١ل ، 25222.222  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ هعت ٚؽ١ل ػالء -  132

 ِؾّل ؽّبك ِؾّل/  ثٍّه - اٌؼٛه:  ثغٙخ ، عٍّٗ غنائ١خ
   ــــــــــــــــــــــ  
   ّووبد ل١ٛك  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ثولُ 22222217 فٝ ،ل١لد 12222.222   ِبٌٙب ،هأً  ثمبٌخ ِؾً  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٙب ِؾّٛك فزؾٝ فب٠يٖ/ّووخ -  1

 ِؾّل ِزٌٛٝ ّبكٜ/ا١ٌَل ثٍّه-ؽىُ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ِؾً ػٓ ، 24133
 ثولُ 22222213 فٝ ،ل١لد 1222.222   ِبٌٙب ،هأً  ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌخ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ اثٛلفٗ ٍؼ١ل ػّوٚ ّووخ -  2

 ػٍٝ اثٛى٠ل ػجلإٌّؼُ/ثٍّه-اٌغوث١ٗ ٕفظ ربثغ ؽَٓ ػجلاهلل ػيثخ:  ثغٙخ ، ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌخ ػٓ ، 24223
 فٝ ،ل١لد 16222.222   ِبٌٙب ،هأً  اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي اٍزغالي  ،  ّووخ   ّٚووبئٙب ػضّبْ اؽّل ٍب١ِٗ ّووخ -  3

 ػضّبْ اؽّل ػٖبَ/ثٍّه اٌؾغت اثغبط-ِيٚهع ػيثخ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٖٔف ثٍلٜ ِقجي اٍزغالي ػٓ ، 24112 ثولُ 22222223
 فٝ ،ل١لد 12222.222   ِبٌٙب ،هأً  اٌجٍلٜ اٌقجي الٔزبط ثٍلٜ ِقجي  ،  ّووخ   ّٚووبئٙب ٠ؼمٛة ِؾّل ِوىٚلٗ ّووخ -  4

 فٍف ؽَٓ ف١ٍفٗ ٚهصخ/ثٍّه-اث٠ٛؼمٛة لو٠خ:  ثغٙخ ، اٌجٍلٜ اٌقجي الٔزبط ثٍلٜ ِقجي ػٓ ، 24131 ثولُ 22222212
 فٝ ،ل١لد 122222.222   ِبٌٙب ،هأً  رى١١ف اعٙيح ث١غ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىّٙب ِؾّل ِؾّل ِٚؾّٛك عٛكٖ ؽغبىٜ ّووخ -  5

 ٕبٌؼ اؽّل وٛصو/ثٍّه-ٍٍغبْ اهٗ-اٌقٍفبء 16ُ:  ثغٙخ ، رى١١ف اعٙيح ث١غ ػٓ ، 24113 ثولُ 22222226
 ٚاالرغبه اٌيهاػ١ٗ ّقٖجبدٚاٌ ٚاٌّج١لاد االٍّلٖ ٚرٖل٠و اٍز١واك  ،  ّووخ   ّٚو٠ىزٗ اٌغب٘و ؽَٓ اؽّل اٌغب٘و ّووخ -  6

   ِبٌٙب ،هأً  ٚاٌْزالد ٚاٌّْبرً اٌؾل٠ش اٌوٜ َِٚزٍيِبد اٌغ١به ٚلغغ اٌيهاػ١ٗ ٚاٌّؼلاد ٚاالالد اٌٙغٓ ٚاٌجنٚه ثبٌزمبٜٚ
 اٌيهاػ١ٗ ٚاٌّقٖجبد ٚاٌّج١لاد االٍّلٖ ٚرٖل٠و اٍز١واك ػٓ ، 24123 ثولُ 22222216 فٝ ،ل١لد 2222222.222

:  ثغٙخ ، ٚاٌْزالد ٚاٌّْبرً اٌؾل٠ش اٌوٜ َِٚزٍيِبد اٌغ١به ٚلغغ اٌيهاػ١ٗ ٚاٌّؼلاد ٚاالالد اٌٙغٓ ٚاٌجنٚه ثبٌزمبٜٚ ٚاالرغبه
 اٌَؼلٜ ؽَٓ اٌَؼل ػجلاٌمبكه/ثٍّه- اٌق١ً عٛؿ لوٜٚ ِغٌٍ

   ــــــــــــــــــــــ  
   أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْغت - اٌّؾٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222222 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66367:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾوٚٓ وبًِ عبثو ٕ٘بء   - 1

 اٌزغبهٖ الػزياي ّغت
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222222 ربه٠ـ ٚفٝ ،   46623:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ١ّقْٛ ػٍُ ثىو   - 2

 اٌزغبهح الػزياي ّغت
 رُ   22222222 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65353:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اٌفبرؼ ِؾّل اٌل٠ٓ ؽَبَ ِؾّل ؽبىَ   - 3

 اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62666:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍوائ١ً ربٚضوًٚ ١َُٔ ػيد   - 4

 اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   27647:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ا١ٌَل ّ٘بَ ػبئْٗ   - 5

 اٌزغبهٖ الػزياي ّغت
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41513:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اٌغ١ش اثٛ فبعّٗ   - 6

 اٌزغبهٖ الػزياي ّغت
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64567:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ١ٍبكٖ   - 2

 اٌزغبهٖ الػزياي ّغت
  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53462:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِوٍٝ ِٖغفٝ اؽّل   - 7

 ٌٍٛفبح ّغت
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  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36262:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ػٍٝ فوغٍٝ ِؾّل   - 3
 اٌزغبهح الػزياي ّغت

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36262:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽَٓ ػٍٝ فوغٍٝ ِؾّل   - 12
 االًٕ الٌغبء 43264 هلُ ِؾٛ ثبِو اٌفوع اٌغبء رُ

 ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   23327:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثب١ًٍٍٛ ٔغ١ت ثجبٜٚ ٔو١ِٓ   - 11
 اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   22222224 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61621:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ِقٍٛف ِٕٝ   - 12
 اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222224 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62425:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجبكٖ ١ٍل اِجب١ّٗ   - 13
 ٌٍٛفبٖ

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222224 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62245:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍٍّبْ ١ٍل عالي اؽّل   - 14
 اٌزغبهح الػزياي43262 هلُ ِؾٛ ثبِو ّغت

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222224 ربه٠ـ ٚفٝ ،   41332:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ػجلاٌٛ٘بة كٌٚذ   - 15
 اٌزغبهح الػزياي ّغت

 ّغت/ِؾٛ رُ   22222224 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62723:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ   - 16
 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء رُ  اٌَغً

 ّغت/ِؾٛ رُ   22222225 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65276:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِزوٜ اٍغٛهًٚ ٠ؼمٛة ِب٠ىً   - 12
 ٌٍٛفبح ّغت  اٌَغً

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222225 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42563:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽّٛكٖ اؽّل ػجلإٌجٟ   - 17
 ٌٍٛفبٖ ّغت

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222226 ربه٠ـ ٚفٝ ،   22237:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثلهاٜٚ ػياد ٔبعؼ ١ٌٚل   - 13
 اٌزغبهح الػزياي ّغت

 ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   23723:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ربٚضوًٚ ٍِغٝ ِّلٚػ ٘جٗ   - 22
 اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   21522:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٝ اؽّل ٔبكٜ ٔٛه٘بْ   - 21
 اٌزغبهح الػزياي ّغت

 ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63417:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍل ػجلاٌؾ١ّل ِّلٚػ ه٠ٙبَ   - 22
 اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً
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  ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222222 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44455 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِياه ثجٕٝ ٌالٍز١واك اٌجب١ٍف١ه ِىزت -  3
  ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222222 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62325 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عّؼٗ ا١ٌَل ػٍٝ ػج١ل ٔغالء -  4

  ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23362 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَب١ٔٓ ػيا٠ُ ِغلٜ اًِ -  5

  ع١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍىٕله ٍؼل ف١ًٍ و١وٌٌ -  6

  ع١ٕٗ  32222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65321 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌّمٖٛك ؽَٓ ِؾّل ِؾّل -  2

  ع١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62723 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  7

  ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62723 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  3

  ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عّؼٗ ١ٍٍّبْ فٍف ٕ٘بء -  12

  ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62373 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اثوا١ُ٘ ثىوٜ ِؾّل ػٍٝ -  11

  ع١ٕٗ  62222.222، ِٗبٌ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55632 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّقٍٛي ّٔو ػبكي -  12
  ع١ٕٗ  322222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63232 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَب١ٔٓ ػجلإٌؼ١ُ ِؾّٛك -  13
  ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222212 ، ربه٠ـ ٚفٟ  44633 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽَٓ ٕبٌؼ ٔظ١و -  14
  ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222212 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63633 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٖٔو ػي٠ي ثق١ذ ع١ًّ -  15
  ع١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222212 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63564 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌغٕٝ ٍّمبِٝ هفؼذ ِؾّل -  16
  ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222211 ، ربه٠ـ ٚفٟ  67223 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚ٘جٗ ؽج١ت أغْٛ ِبه٠بْ -  12
  ع١ٕٗ  35222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222211 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63412 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍٍّبْ وبًِ وّبي ٖٔؾٝ -  17
  ع١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222211 ، به٠ـر ٚفٟ  23631 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ؼمٛة ٠ٍٛف ا٠ٙبة ّٕٛئ١ً -  13
  ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222211 ، ربه٠ـ ٚفٟ  52336 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ّىوٜ فٍف اٌج١و -  22
  ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62322 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌّالن ػجل اٍؼل ٍّجٝ ثٌٌٛ -  21
  ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222216 ، ربه٠ـ ٚفٟ  21213 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِغلٜ ِؾّل ِؾّل ِؾّٛك -  22
  ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222212 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43356 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٌؾبفظ ػجل ؽ١َٓ ْ٘بَ ِؾّل -  23
  ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222212 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65124 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل اؽّل ِؾّل فْجٗ -  24
  ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222212 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62321 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚ٘جٗ هٚفبئ١ً ٔغ١ت ِغلٜ -  25
  ع١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222217 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66233 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كاٚك ؽج١ْٝ ؽي٠ٓ ػغباهلل -  26
  ع١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222213 ، ربه٠ـ ٚفٟ  26723 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجلاٌغبثو ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل -  22
  ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222213 ، ربه٠ـ ٟٚف  23122 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ًٍ ػٍٝ ِؾّل ١ِوفذ -  27
  ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222222 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54622 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  كا١ٔبي ػي٠ي ٠ٛٔبْ ػّبك -  23
  ع١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

 رؼل٠ً رُ  22222222 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24136 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ٍّؼبْ ّٔو ّىوٜ ػّبك/  اٌمبٕو -  32
  ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63537 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل فوط ػضّبْ اؽّل -  31

  ع١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222223 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63642 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِغٍٝ اؽّل اثٛاٌؼ١ْٛ ٔج١ً -  32

  ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66332 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  عوعٌ وبًِ ػلٌٝ وبًِ -  33

  ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222224 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22135 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػ١بط ؽَبْ ؽ١َٓ ػٍٝ -  34

  ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222225 ، ربه٠ـ ٚفٟ  24221 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ع١ل ف١ًٍ ػ١َٝ اثوا١ُ٘ -  35

  ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222226 ، ربه٠ـ ٚفٟ  23325 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  وبًِ ٍؼل وبًِ ّٕٛكٖ -  36

  ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222226 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22421 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ػجلٖ ؽَٕٝ اثوا١ُ٘ -  32

  ع١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222226 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22726 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٘و٠لٜ ؽَٓ ِؾّل فب٠يٖ -  37

  ع١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222222 ، ربه٠ـ ٚفٟ  42325 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  رٙبِٝ ػٍٝ اٌَؼل اَ -  33
  ع١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222222 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51256 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػ١َٝ ِؾّل اؽّل اثٛاٌؼيا٠ُ ِؾّٛك -  42
  ع١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف، 

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  22222222 ، ربه٠ـ ٚفٟ  22224 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػغباهلل عوعٌ ٚك٠غ ِب٠ىً -  41
  ع١ٕٗ  75222.222، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222221 ربه٠ـ ٚفٟ 24256    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ػّبه ِؾّل -  1

 ؽَٓ ِؾّل ػّبه/ثٍّه  اٌغوثٝ اٌؾّبَ ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق ؽٕب فزؾٝ عوعٌ -  2

  ِوىٚق ؽٕب فزؾٝ/ ثٍّه ّوق-اٌّؼٖوٖ- اٌٖٛاِغ اهٗ- اٌْولٝ اٌغبِغ-ُ- ٍّبٌٛط ِؼٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك وبًِ عّبي ػغب٠جٝ -  3

  ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/  ثٍّه - اٌغجً عٕٙب ثغجً 6573 هلُ ِؾغو - اٌغجً عٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24127    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِب٘و ِغلٜ ١ِٕب -  4

 ثب١ٌّٕب اٌّؾبعو اكاهح/  ثٍّه- اٌغجً عٕٙب عجً 5242 هلُ ِؾغو - اٌغجً عٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24111    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِز١بً ؽ١ٍُ عٛكٖ اّوف -  5

 ِؾغٛة ػجلاٌفزبػ ِؾّل ػجلاٌفزبػ/  ثٍّه اٌّلاهً- ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غغبً ّف١ك ٔغ١ت ٔبكٜ -  6

 غغبً ّف١ك ٔغ١ت ٔبكٜ/  ثٍّه -  اٌجؾو٠ٗ اٌّغب٘وٖ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 56722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾّل اثٛ رٛف١ك ِؾّٛك اؽّل -  2

 رٛف١ك ِؾّٛك/ثٍّه 4 هلُ ؽبهٖ  اٌىٛصو ُ- ّب١٘ٓ ػيثٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 56722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾّل اثٛ رٛف١ك ِؾّٛك اؽّل -  7

 ْٚٔبعٗ ػجلاٌَالَ اٌي٘واء فبعّٗ/ثٍّه ٠ىٓ ػلٌٝ 32ُ-ٍٍغبْ اهٗ-ا١ٌّٕب ِل٠ٕٗ ثغؼٍٗ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو
 هؽالد ِىزت

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 23723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّغ١ل ِؾّل ثىو اؽّل -  3
 اٌّٛاّٝ ٚرغبهح ٌزوث١خ ؽظ١وح ْٚٔبعٗ اؽّل ػجلاٌجبلٝ ١ٍل ِغلٜ/ثٍّه-ٍٛاكٖ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 66273    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّمٖٛك ِؾّل ٕللٝ ٠َو -  12
 ١ٍل ٚؽ١ل ّلٜٚ/ثٍّه ثٛهٍؼ١ل ّبهع44-ٍّبٌٛط ِؼٖوح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 66273    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّمٖٛك ِؾّل ٕللٝ ٠َو -  11
 ٔغبهح ٚهّخ ْٚٔبعٗ ّؾبد ثٌٌٛ ٠ٛٔبْ/ثٍّه-اٌؾ١ٍّٗ ػيثخ-ِٕمغ١ٓ-ٍّبٌٛط ِووي وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  12
 اٌٍغ١ف ػجل فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ/ثٍّه اٌؾوفٝ اٌَبثغ ثبٌؾٝ( 65)هلُ اٌؾوف١خ االهٗ لغؼٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  13
 ِؾً - اٌزغبهٜ ىِيَ ِٛي - اٌواثغ اٌؾٝ فلِبد ِووي - اٌغل٠لح ا١ٌّٕب ثغؼٍٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

 ِبو١ٕبد ٚرٛه٠لاد(ثّمبثً  ٌٍغ١و ثبٌىّج١ٛرو ػ١ٍّٗ ثؾٛس عجبػٗ) ػ١ٍّٗ فلِبد ْٚٔبعٗ ٕبٜٚ ػجلاٌؼظ١ُ ٠ؾ١ٝ -ثٍّه 12هلُ
  ر٠ٖٛو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  14
 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ا١ٌَل هاضٟ -  15
 اٌوؽ١ُ ػجل ِؾّل ا١ٌَل ػجلاٌوؽ١ُ/ثٍّه - ا١ٌّْٕخ رمبعغ ىغٍٛي ٍؼل ّبهع 72 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ا١ٌَل هاضٟ -  16
 ا١ٌَل اٌوؽ١ُ ػجل/ثٍّه - ا١ٌّْٕخ رمبعغ ىغٍٛي ٍؼل ّبهع 72 ٍّبٌٛط ثٕله ٚػٕٛأٗ وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٟ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
  لٖت ػ١ٖو ْبعٗٚٔ ػجلاٌوؽ١ُ ِؾّل

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 23723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّغ١ل ِؾّل ثىو اؽّل -  12
 اؽّل ػجلاٌجبلٝ ١ٍل ِغلٜ/ثٍّه-ٍٛاكٖ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 23723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّغ١ل ِؾّل ثىو اؽّل -  17
 ِقٍفبد رل٠ٚو ْٚٔبعٗ ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/ثٍّه 5271 هلُ ِؾغو-اٌغجً عٕٙب-ا١ٌّٕب ِووي وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو

 ع١وٜ ؽغو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 24113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثغوً ػج١ل ّٔو ١ِٕب -  13

 ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/ ثٍّه - اٌغ١و عجً ثل٠و 5236 هلُ ِؾغو - اٌغ١و عجً ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 24112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕجبػ اؽّل ٕجبػ -  22

  اؽّل ػٍٝ ِوػٝ اؽّل/  ثٍّه اٌغوث١ٗ إٌّيٌٗ - لٍٕٕٛب ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  21
 ٕبٜٚ ػجلاٌؼظ١ُ ٠ؾ١ٝ/ثٍّه 12 هلُ ِؾً اٌزغبهٜ ىِيَ ِٛي اٌواثغ اٌؾٝ فلِبد ِووي ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  22
 ٘بٔٝ/ثٍّه اٌؾوفٝ اٌَبثغ ثبٌؾٝ( 65)هلُ اٌؾوف١ٗ االهضٝ لغؼٗ اٌغل٠لٖ ا١ٌّٕب ثغؼٍٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

 رغ١ًّ َِزؾضواد ٚر١ٕٖغ ث١غ ْٚٔبعٗ ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 24114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوٍَٛ ٠ؼمٛة ِب٘و اّوف -  23

 ػجلاٌّالن موو٠ب ػبعف/  ثٍّه - اٌغوث١ٗ اؽّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 56722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل رٛف١ك ِؾّٛك اؽّل -  24

 ػجلاٌَالَ اٌي٘واء فبعّٗ/ثٍّه ٠ىٓ ػلٌٝ 32ُ- ٍٍغبْ اهٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 56722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل رٛف١ك ِؾّٛك اؽّل -  25

 كافٍٝ ٔمً ْٚٔبعٗ رٛف١ك ِؾّٛك/ثٍّه 4 هلُ ؽبهح اٌىٛصو ُ- ّب١٘ٓ ػيثٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62674    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اٌلػُٛ ػجلاٌقبٌك اّوف -  26

 اؽّل فٛىٜ ػّوٚ/ثٍّه- اٌغ١يٖ َِبوٓ 12- ّب١٘ٓ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62674    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اٌلػُٛ ػجلاٌقبٌك اّوف -  22

 اؽّل  ثغؼٍٗ ا١ٌّٕب ثٕله فٛىٜ ػّوٚ/ثٍّه- اٌغ١يٖ َِبوٓ 12- ّب١٘ٓ  ثٕبؽ١خ اٌىبئٓ  اٌفوع ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ا١ٌّٕب ثٕله ٕبٌؼ ػجلاٌمبكه ِوػٝ/  ثٍّه ّب١٘ٓ ػيثخ - اٌيِبْ ثل٠غ ُ - اٌّٖبٓ

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62674    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل اٌلػُٛ ػجلاٌقبٌك اّوف -  27
 ٕبٌؼ ػجلاٌمبكه ِوػٝ/  ثٍّه ّب١٘ٓ ػيثخ - اٌيِبْ ثل٠غ ُ - اٌّٖبٓ ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 24115    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػٍٝ ىا٠ل ٘بٔٝ -  23
 ػجلاٌظب٘و اٌل٠ٓ ٕالػ هِضبْ/ثٍّه - ه٠بٗ ػجلإٌّؼُ ا١ٌْٙل ِلهٍخ ّبهع 6 ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 66273    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّمٖٛك ِؾّل ٕللٝ ٠َو -  32
 ١ٍل ٚؽ١ل ّلٜٚ/ثٍّه ٍّبٌٛط ِؼٖوح ٚػٕٛأٗ ِؾبعو ِٛاك رٛه٠ل ِىزت ْٚٔبعٗ افو ١َٝهئ ِؾً افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 62542    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌوؽ١ُ ػجل ِؾّل ا١ٌَل هاضٝ -  31
 لٖت ػ١ٖو ْٚٔبعٗ ػجلاٌوؽ١ُ/ثٍّه - ا١ٌّْٕخ رمبعغ ىغٍٛي ٍؼل ّبهع 72 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 21157    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١بك ّؾبرٗ ػيد هاِٝ -  32
 (اٌؾ١ٕٝ ػجلاٌوٍٛي ػ١ل ا١ِوٖ/  ثٍّه - 21 هلُ ثبٌؼمبه - اٌضٛهٖ - ُ ِغبٜ ثٕله)  ثغؼٍٗ إٌْبط ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24116    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ وبًِ ٍؼل ١ّّبء -  33
  ِؾّل ػجلاٌؼ١ٍُ ِؾّل/  ثٍّه - ّّٛخ اٌؼي٠ّخ 4 لو٠خ - ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24112    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجل عبهؽٝ ػجل ِؾّل -  34
  ػجل عبهؽٝ ػجل/  ثٍّه  ػٍٝ ؽ١َٓ ػيثخ - كالٛف ٍبل١خ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24117    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عّؼٗ ّؼجبْ ِؾّٛك ؽَٓ -  35
 ِؾّل هاغت اؽّل/  ثٍّه ِؾّل ا١ٌْـ ػوة - ؽ١َٓ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222226 ربه٠ـ ٚفٟ 24122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيٖ ػجلاٌؼي٠ي ػجلا١ٌَل اًِ -  36
 ؽَٓ ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل/  ثٍّه - اٌؾغت اثغبط ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ ًرؼل٠ رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل -  32
  اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اؽّل/  ثٍّه - اهلل ٌغف - ِجبهن ا١ٌْـ ػيثٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ٍّؼبْ ّٔو ّىوٜ ػّبك/  اٌمبٕو -  37
 ٍّؼبْ ّٔو ّىوٜ/  ثٍّه- اٌقْذ ػيثٗ - ٚاٌٝ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24127    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍِىٗ ٕبكق ػيِٝ ٘بٔٝ -  33
 ِؾّل اٌواىق ػجل ّبك٠خ/  ثٍّه ِىٗ ؽٝ - اٌَبكاد ُ - ٘الي اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٝ ىوٝ ٔبكٜ و١وٌٌ -  42
 ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/  ثٍّه - عٕٙب عجً(  5637)  هلُ ِؾغو - اٌغجً عٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ػضّبْ ١ٍل ِٖغفٝ -  41
 ِؾّٛك ِؾّل ٕالػ ْ٘بَ/ثٍّه اٌقضبه ٍٛق اٌؾجْٝ اال٠ٛاء ػّبهح 2 هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 56722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل رٛف١ك ِؾّٛك اؽّل -  42
  هؽالد ِىزت ْٚٔبعٗ ف١ًٖ - اٌو٠بض١ٗ اٌزوث١ٗ و١ٍٗ اِبَ اٌؼوثٝ ١ٍل ا١ٌْـ ُ ٚػٕٛأٗ عل٠ل فوع افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػٍٝ ١ٍل ػٍٝ -  43
 ؽَٓ ػٍٝ فبعّخ/  ثٍّه - اٌغالء ُ - اثٛ٘الي ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّؾَٓ اؽّل ػجلاٌّؾَٓ -  44
 ػجلاٌّؾَٓ ٕالػ ٔبكٜ/  ثٍّه - اٌجؾو٠ٗ اٌّغب٘وٖ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 62722    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّبه ا١ًٌٍ اثٛ ػجلاٌغبثو هِضبْ -  45
 ( ١ٍل ِؾّل ؽَٓ ٚ ١ٍل ِؾّل ١ٍل ٚهصٗ)  ثغؼٍٙب ٌٍّى١ٗا رؼل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ثؤٌ ػٍٝ ِٖغفٝ -  46
  ِؾّٛك ػجلاهلل ٔف١َخ/ ثٍّه االٍزبك ثَٛه ٔبٕو ُ -ٍّبٌٛط ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 22532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٔبصبْ اثوا١ُ٘ -  42
 اٌغل٠لح ا١ٌّٕب( ١ِقبئ١ً عوعٌ ٔبصبْ اثو١ُ٘) ثغؼٍٙب اٌٍّى١خ رؼل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّمٖٛك ا١ٌَل ػجلاٌّمٖٛك ٘بٌٗ -  47
 اٌمّٔ ؽٕب أٛه/  ثٍّه فّٙٝ ِٖغفٝ ُ 52 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24137    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ٔغبػ ِؾّٛك -  43
 اثوا١ُ٘ عالي أٛه/ثٍّه-ّّٛٗ عو٠ك-ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٛاك ػيد ِؾّل -  52
 ربكهً ر١ّٛ فٛىٜ/ثٍّه-اٌّبلٍٛٝ رم١َُ 2ُ-ِبلٍٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٝ موٝ عٛهعٝ رِٛبً -  51
 ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/ثٍّه-5544 هلُ ؽغوٜ عٛة ِؾغو-اٌغجً عٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ّبوو ّٕٛئ١ً ػبعف -  52
  ِولٔ عٕلٜ ِبهر١ٕب/  ثٍّه - ؽٍٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٔغ١ت ٔبهٚى ِغلٜ -  53
  ؽٕب ِؾوًٚ ١ّٙوٖ/  ثٍّه - ثل٠ٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل هعت هضب اثٛػج١لٖ -  54
 ٍؼ١ل ّؼجبْ ػيد/  ثٍّه - اٍغبي ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 63525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِى١ًَّٛ كلِ ١ٍّو ػّبك -  55
 كلِ ١ٍّو اّوف/  ثٍّه- لٍٕٕٛب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل ؽٕب ٚٔغذ ١ِالك -  56
 ثٌٌٛ ػ١بك ِو٠ُ/  ثٍّه - اٌّؾغٗ ّوق ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػٍٝ اؽّل ِؾّل -  52
  ٠ٍٛف اؽّل ػج١و/  ثٍّه - اٌجٍل ِغبٜ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّجٝ رٛٔٝ عّبي ِٝ -  57
  اؽّل اٍّبػ١ً ها١ٔب/  ثٍّه - ف١ٖت ثٓ ٔبؽ١خ ػجلإٌّؼُ ُ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػي٠ي عبكاهلل ٔج١ً ِٕبي -  53
 ّؾبرٗ ١ٍؾٗ ٕبكق/  ثٍّه -٘ٛاهح ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ىوٝ ِؾوًٚ ٕجؾٝ -  62
 ف١ًٍ ىوٝ فإاك/  ثٍّه - ٚاي وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24145    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ػجلاٌؼبعٝ اؽّل -  61
 ِٕٙٝ ؽ١َٓ ِؾّل/ثٍّه-ٔبٕو ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24146    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ثلٜٚ ػجلإٌّؼُ ِؾّل -  62
  اٌل٠ٓ ّوف اٌّقزبه ِؾّل/  ثٍّه - االٍ٘ٝ اٌجٕه ِبو١ٕبد ثغٛاه ٔبٕو ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ ِؾّل ِغلٜ اؽّل -  63
  لٕبٜٚ ِؾّل ِغلٜ/  ثٍّه ّبكٜ رم١َُ- االٌٝ اٌّقجو ُ 33 ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غغبً ػ١بك ػبكي ِبعل -  64
 ػ١بك ػجلاٌّبٌه ٚهك/ ثٍّه -اٌغوث١خ ١ٍٍخ ،:   اٌـزأ١ّو

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 44633    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ٕبٌؼ ٔظ١و -  65
 (ِؾَٓ ٕبٌؼ ٔظ١و ٕبٌؼ/  ثٍّه) ثغؼٍٙب اٌٍّى١خ رؼل٠ً رُ- فبٌل ثٕٝ ،

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24141    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل عّبي ؽ١َٓ -  66
 ػجلاٌٍغ١ف ػيِٝ ى٠ٓ/ثٍّه  اٌؾجْٝ-اٌقضبه ٍٛق- اال٠ٛاء ػّبهح 2 هلُ ِؾً ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24144    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ٕبكق هِيٜ ٕبكق -  62
 ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/  ثٍّه - اٌغجً عٕٙب ثغجً 5635 هلُ ِؾغو - اٌغجً عٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24142    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٌّٛٝ وبًِ ِق١ّو ِؾّل -  67
 ػٍٝ عالي ِؾّل/ ثٍّه - ٍّوط ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلإٌّؼُ ػجلاٌّمٖٛك ػجلإٌّؼُ عّبي -  63
 ػٍٝ ١ٍل ػ١ل ِؾّٛك/ثٍّه-اٌجٍل ِغبٜ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24272    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل ػي٠ي هٍّٝ ٔبكٜ -  22
 ػي٠ي هٍّٝ ٔبكٜ/ ثٍّه ثغؼٍٙب اٌٍّى١خ رؼل٠ً رُ - ه٠لٖ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24155    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِؼٛك ػغ١ٗ اهلل ػغب ا٠ٙبة -  21
 َِؼٛك فوط ّٕٛئ١ً/  ثٍّه اٌجبّىبرت ػيثخ - اٌجؾو٠ٗ اٌل٘ت ِْٕبٖ ،:   واٌـزأ١ّ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24154    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّلؽ١ّلٖ عبك ِؾّل ؽّبكٖ -  22
 ٕالػ ِؾّل ٍؼ١ل/  ثٍّه - اٌزغبهح ّبهع - ٍّبٌٛط ِؼٖوح ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ػجلاٌق١و ف١ٍفٗ اثٛاٌَؼٛك -  23
 ػجلاٌق١و ف١ٍفٗ ػّو/ ثٍّه - فوط ٍِٟٛ ػيثخ - اكِٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24147    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّؼبْ ّؾبرٗ ؽ١ٍُ ػالءاٌل٠ٓ -  24
  ٍّؼبْ ّؾبرٗ ؽ١ٍُ ػّبكاٌل٠ٓ/ثٍّه- اٌجؾوٜ اٌؾ١َٕٝ ّبهع ِٓ ِزفوع ؽ١َت ؽبهح4 ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ وبًِ ٕالػ َٔوٖ -  25
 موٝ ٘بُّ ٚائً/  ثٍّه - ؽ١َجخ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24156    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٍّٛوٖ ػٍٝ ٕبٌؼ اٌغ١ت ػٍٝ -  26
 اثٍّٛوٖ ػٍٝ ٕبٌؼ/  ثٍّه اٌغل٠ل اٌؼٙل ّبهع ِٓ ِزفوع إٌٖو ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ىوٝ ؽّلٜ ِٖغفٝ -  22
 ىوٝ ؽّلٜ ؽ١َٓ/  ثٍّه - اهلل ٌغف ِْٕبح ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222211 ربه٠ـ ٚفٟ 24143    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّواْ ثله ِؾّل ثله -  27
 ِؾّل ػٍٝ اػزلاي/  ثٍّه ىغٍٛي ٍؼل - ُ - ٍّبٌٛط ِؼٖوح ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24166    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجبة فزؼ ِؾّل ١ٍل ػجلاهلل -  23
 اٌجبة فزؼ ِؾّل ١ٍل/  ثٍّه كالٛف ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ه٠ـرب ٚفٟ 63564    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٕٝ ٍّمبِٝ هفؼذ ِؾّل -  72
  ؽَٓ ِؾّل هث١غ/ثٍّه -ِغبٜ ِووي- اٌجٍل ِغبٜ ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24157    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌؾبفظ ِؾّل -  71
 ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌؾبفظ اؽّل/  ثٍّه- ػي٠ي اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل ػجلإٌّؼُ -  72
  ػجلاٌمبكه ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل/ثٍّه -اٌجٍل ِغبٜ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 61211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ عٗ -  73
 عٙٝ ٚ رغ١ٙي ِؾً ْٔبعٗ ٚ)  ِؾّل ػجلاٌجبٍظ ٠ؾ١ٝ/  ثٍّه إٌٖو ١ِلاْ - اٌفوكًٚ ثوط  ِؾً اٌىبئٓ اٌغبءفوع رُ ،:   اٌـزأ١ّو

 ( ِأوٛالد
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 61211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ؽ١َٓ عٗ -  74

 ٚ)  ػجلاٌمبكه ػجلاهلل ربِو ١ٍّو/  ثٍّه ا١ٌّْبء ثوط - ؽ١َٓ عٗ ُ 331 - ٍٍغبْ اهٗ  اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ( ٍو٠ؼٗ ٚعجبد ِغؼُ ْٔبعٗ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24153    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ عّبي ٕ٘ل -  75
 اؽّل ػيِٝ فبٌل ٚؽج١جٗ ١ِٚبه ١ِؤب/ثٍّه اٌقٍفبء ّبهع 17 ّبهع 5 هلُ ِؾً-ٍٍغبْ اهٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػغب ػٍٝ ٕجوٜ -  76
 اؽّل ِؾّٛك ْ٘بَ/  ثٍّه - اٌْوفب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24161    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغ١ل رٙبِٝ ِؾّل هضب -  72
 ِؾّل ؽَٓ ِؾّٛك/ثٍّه اٌّبٌىٝ ػلٔبْ-ُ- ٍٍغبْ اهٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24167    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ ٚ٘جٗ ػٛٗ ٚ٘جٗ -  77
 ف١ٍفٗ ١ٍل ؽ١َٓ/  ثٍّه اٌيِبْ ثل٠غ ُ - ّب١٘ٓ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ْٕٙٛ عبثو ا١ِو اّوف -  73
  ١ْٕٙٛ عبثو ا١ِو/ثٍّه-ؽٍٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24164    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ّل عٗ ػٍٝ -  32
 ػجلاٌؾ١ّل عٗ ؽّْذ/  ثٍّه - اوزٛثو 6 االٚلبف ػّبهاد ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24162    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٌّٛٝ اؽّل ِقزبه هائل -  31
 ػجلاٌّٛاٌٝ اؽّل ِقزبه/ثٍّه- ػٍٝ ؽ١َٓ ػيثخ-كالٛف ٍبل١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 23746    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ اهِب١ًٔٛ ٔبكٜ ِو٠ُ -  32
  ػ١بك وّبي ٕجؾٝ/ ثٍّه-اٌغ١و عجً ك٠و ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24152    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ١ٖٔف ّىوٜ ١ِٕب -  33
 ؽٕب ثغوً ؽٕب/ثٍّه ػج١ل ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ِؾّٛك ِؾّل ػبهف -  34
 كه٠ِٚ عّؼٗ عّؼٗ ِؾّٛك/  ثٍّه اثٛف١ٍٛ - ؽ١َٓ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24163    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ؽى١ُ ثْوٜ ِالن -  35
 فإاك ه٠بٗ ِالن/ثٍّه- ِٕجبي ١َِٕخ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ِقبئ١ً ووِٚو عوعٌ -  36
  ػي٠ي ػ١بك ا١ًِ/  ثٍّه - اهلل ٌغف ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 23562    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ليِبْ ػوُِٛ ٚ٘جٗ فٍف -  32
  ١ِقبئ١ً ػغ١ٗ قبئ١ًِ١/  ثٍّه - ١ّٕلٖ ِؾّل ػيثٗ - اٌغ١جٗ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24121    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚضوًٚ ػ١بك ٍالِٗ و١وٌٌ -  37
 ػ١بك ٍالِٗ و١وٌٌ/ ثٍّه اٌؼي٠ّٗ 4 لو٠ٗ- ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ػجبً وبًِ هّٛاْ -  33
 ػجلاهلل ػجلاٌؼبعٝ ِٕٝ/  ثٍّه - اٌغوثٝ اثٛع١ٙو - اٌْو٠ؼٝ ِْٕبٖ ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24125    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك ؽّْذ -  122
 ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك ِؾّل/ثٍّه-اٌزٛف١م١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػجلاٌؼي٠ي ثىو ١ٍٙو -  121
 اؽّل فّٙٝ ؽ١َٓ ِؾّل/ثٍّه-ٍٛاكٖ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24123    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٗ ثْوٜ ِالن عْٛ -  122
 ٚ٘جٗ ػي٠ي ِو٠ُ/  ثٍّه ٍبٌُ ٕالػ ُ 25 ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222216 ربه٠ـ ٚفٟ 24172    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كفِ وبًِ عوعٌ ١ِٕب -  123
 ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/  ثٍّه اٌغجً عٕٙب ثغجً(  5525)  هلُ ِؾغو - اٌغجً عٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222216 ربه٠ـ ٚفٟ 24127    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غغبً ِْولٝ ِالن ّٕٛكٖ -  124
  ا١ٌّٕب ِؾبفظخ - اٌّؾبعو اكاهح/  ثٍّه - عٕٙب عجً(  5652)  هلُ ِؾغو - اٌغجً عٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222216 ربه٠ـ ٚفٟ 24171    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّٛكٖ ف١ًٍ اٍّبػ١ً -  125
 ػٍٝ فإاك ػغ١بد/  ثٍّه - اٌْؼوا٠ٚٗ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222216 ربه٠ـ ٚفٟ 24126    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٛ٘بة ػٍٝ ِظٙو ٚؽ١ل -  126
  ا١ٌْـ ِؾّل ِؾّل ؾّٛكِ/ثٍّه- االػّلٖ عؾب ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222216 ربه٠ـ ٚفٟ 24172    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌلا٠ُ وبًِ ؽَٓ فٛى٠خ -  122
 ّؾبرخ ى٠لاْ ػوفبد/ ثٍّه اٌجؾو٠خ ٠ؼمٛة ػيثخ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222216 ربه٠ـ ٚفٟ 24122    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت ػ١َٝ ِؾّل ؽّبكٖ -  127
  ػ١َٝ ِؾّل ّو٠ف/ ثٍّه -االػّلٖ عؾب ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24173    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ٕ٘وٜ ػجلاهلل ١ٍّو ه٠ّْٛ -  123
 ِؾّل ػجلاٌوؽّٓ اّوف/ثٍّه  اٌجؾوٜ ٕبهٚف١ُ ّبهع34 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24174    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛفٝ اؽّل ٍَُِ ػبّٛه -  112

  ِؾّل ػجلإٌبٕو ػالء/  ثٍّه - ِٙلٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24133    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ اؽّل هألٖ -  111

 ِٖغفٝ عّبي ا٠ٙبة/  ثٍّه رٍخ ٍىخ ُ - إٌّٙلً ثوط ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ػضّبْ ػٍٝ ٔبك٠ٗ -  112

 ِؾّل ِؾّل ػٍٝ ػجلاٌمبكه/ثٍّه - اثّٛؾبرٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 65124    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل فْجٗ -  113

 ( اؽّل ِؾّل اؽّل)  ثٍّه ثغؼٍٗ اٌّبٌه رؼل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼل رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24136    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼل ِؾّل ّؾبرٗ ِؾّل -  114

  ٍؼل ِؾّل ّؾبرٗ/ ثٍّه - عٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 67766    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍُ ِؾّٛك ِؾّل هِضبْ -  115

  ػجلاٌؼظ١ُ ِؾّل هث١ؼٝ/  ثٍّه اٌٍٛفٝ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24173    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌي٘ٝ ؽ١َٓ اؽّل ِٖغفٝ اؽّل -  116

 ِؾّل ؽ١َٓ اثوا١ُ٘/  ثٍّه- اٌّملَ ُ 1 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٍل ّؼجبْ ِؾّل -  112

 ِؾّٛك ١ٍل ّؼجبْ ِؾّٛك/ ثٍّه - اٌغوث١خ اؽّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24172    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؼمٛة ٠ٍٛف ٠ؼمٛة فو٠ل -  117

  ١ٖٔف ٔبٕف ا٠ّٓ/ ثٍّه - اكِٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24177    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبو١ًٛ وبًِ ظو٠ف ثٌٌٛ -  113

 ِزٝ ىوٝ ٍبِٝ/ثٍّه-4 لو٠ٗ-اٌؼي٠ّٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِؼٛك ١ِٙلٜ ٔبكٜ ٔغٜٛ -  122

 ػجبً ِٖغفٝ ١ٍل/  ثٍّه - ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؼمٛة اثوا١ُ٘ هافذ عٛهط -  121

 ٠ؼمٛة اثوا١ُ٘/  ثٍّه ا١ٌَّؾ١١ٓ اٌْجبْ فٍف اٌّؾجٗ ُ -  اثٛلولبٓ ِووي- ا١ٌّٕب ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو
 13455 ثولُ ٍِٜٛ رغبهٜ غًثَ ِٚم١ل ثمبٌٗ ْٚٔبعٗ ١ٍف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؼمٛة اثوا١ُ٘ هافذ عٛهط -  122

 ٍِٛٝ اؽّل ا١ِٓ/  ثٍّه - اٌّبٌىٝ ػلٔبْ ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24175    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ١ٍل ِؾّٛك أٌ -  123

  ػجلاٌفزبػ ػٍٝ ؽجْٝ/  ثٍّه ػجلإٌبٕو عّبي ّبهع 56 - ٘الي اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24176    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق ٌّؼٝ ٍبِٝ عٛهط -  124

 ٕبكق ٌّؼٝ ؽّلٜ/ثٍّه-اٌغ١جٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 24132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌفزبػ ؽ١َٓ ِؾّل -  125

 ػجلاٌفزبػ ِقٍٛف ِؾّل/ ثٍّه  ى٘واْ ِبو١ٕخ - ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222212 ربه٠ـ ٚفٟ 51177    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوط ٔبّل ٚع١ٗ -  126
 فوط ٔبّل هضب/ثٍّه ثغؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼل٠ً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 24221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ف١ًٍ ػ١َٝ اثوا١ُ٘ -  122
  ع١ل ف١ًٍ ػ١َٝ/  ثٍّه - اٌجبّىبرت ػيثخ - اٌجؾو٠ٗ اٌل٘ت ِْٕأٖ ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 65556    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ اٌّغ١ل ػجل اثوا١ُ٘ اؽّل -  127
/  ثٍّه اٌغوثٝ اٌو٠بضٝ إٌبكٜ ٍٛه 2 هلُ ِؾً- ٍٍغبْ اهٗ- ا١ٌّٕب ثبٌؼٕٛاْ اٌىبئٓ االفو اٌوئ١َٝ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه ُِغؼ/  ْٚٔبعٗ اٌو٠بضٝ إٌبكٜ
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 24222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؼجبْ ػٍٝ ا١ِٓ ٕبثو -  123

 ِؾّٛك ١ٍل ِٖغفٝ/  ثٍّه - ا١ٌٍٖجخ غوة - ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 22423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ػي٠ي ٔبكٜ ػبكي -  132

 ١ِقبئ١ً ػي٠ي ٔبكٜ ث١ْٜٛ/  ثٍّه-ك١ِْو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 24222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ػّبه ؽبِل ّؼجبْ -  131

 ٍِٟٛ ػّبه ؽبِل/ ثٍّه -اٌّمولو - اٌلٚاك٠خ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 24224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبْ اؽّل رٛٔٝ ِؾّل -  132

 رٛٔٝ ِؾّل اؽّل/  ثٍّه ِؾّل ا١ٌْـ ػوة- ؽ١َٓ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 24223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَب١ٔٓ فزؾٝ ِواَ -  133

 اؽّل ػجلاٌّجلٜ ٕجوٜ ػفبف/ثٍّه  اٌيهكلٝ ّبهع3-ّب١٘ٓ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 63633    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٛاك ػجل ِؾّل ِٖغفٝ هضب -  134

  ػّوٚ ػجلاٌؾ١ّل ى٠ٕت/ ثٍّه رٍٗ ٍىخ - اٌجَبر١ٓ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 24137    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلهثٗ ٠ٍٛف اؽّل ثق١زٗ -  135

 ػي٠ي ػبكي ١ِٕب/  ثٍّه - اثٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222217 ربه٠ـ ٚفٟ 24225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ػجلاٌَالَ ػٍٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  136

 ا١ًٌٍ اثٛ ػجلاٌوؽّٓ ػج١و/  ثٍّه - ثٛعٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24211    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلُ٘ فّٙٝ ١ٍّو ٍبٔلٜ -  132

  ٔغ١ت ٚك٠غ ٍبِٝ/  ثٍّه ؽّل اٍّبػ١ً - ُ 12 - ا١ٌّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚإف ؽٕب ٚإف ٚعلٜ -  137

 ٚإف ؽٕب ٚإف/  ثٍّه - اٌؼّٛك٠ٓ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24227    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجبلٝ ػٍٝ ِؾّٛك ١ّّبء -  133

  ؽٕب ع١ل ِغلٜ/ ثٍّه- اٌّووي ُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 26723    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغبثو ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل -  142

 ( ػجلاٌغبثو ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل هضب ثٍّه)  اٌٝ اٌٍّى١خ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽبِل اؽّل ؽبِل -  141

  ثب١ٍٍٝ ٔبػَٛ ػ١بك/  ثٍّه - اٌغ١جٗ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 24226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، موٝ ٕبكق ِقزبه ا١ِو -  142

  ثجبٜٚ ٔغ١ت وّبي ٔغ١ت/  ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222213 ربه٠ـ ٚفٟ 43165    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍّْٛ اٍىٕله عوعٌ ّىوٜ -  143

 (اٍىٕله عوعٌ ّىوٜ/ ثٍّه) ثغؼٍٙب اٌٍّى١خ رؼل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24214    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ا١ِٓ ػٍٝ ِؾّل -  144

 ا١ِٓ ػٍٝ ا١ِٓ/ثٍّه-ؽٍٛح ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24215    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٍّؼبْ ّٔو ّىوٜ -  145

  ١ٍٍّبْ ٍّؼبْ ّٔو/  ثٍّه  ٚاٌٝ وَٛ - اٌْول١ٗ اٌقْذ ػيثٗ  ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 63224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبفظ ػجلاهلل اٌل٠ٓ ٍواط ِٖؼت -  146

 (ؽبفظ ػجلاهلل اٌل٠ٓ ٍواط ػّوٚ) ثٍّه ثغؼٍٗ اٌّبٌه رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24212    ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ػي٠ي ع١ل ػجل -  142

 ػي٠ي ع١ل ػ١ل/ثٍّه  اثٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24216    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٖبٌؼ ٖٔؾٝ ظو٠ف ث١ْٜٛ -  147

 اٍؾك ١َُٔ ٔبهٚى/  ثٍّه كفِ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 62273    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػجبً اهلل ػجل اٌْبفٝ ػجل -  143

 ػجلاهلل ػجلاٌْبفٝ/  ثٍّه األٚي اٌؾٝ اٌضب١ٔخ اٌّغبٚهح 135 اٌمغؼٗ - اٌغل٠لح ا١ٌّٕب ثٕبؽ١خ وبئٓ افو  اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ػٕٗ ٌالٍزغبء(آٌٝ ٖٔف ثٍلٜ جيِق ْٔبعٗ ٚ)  ػجبً
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍٝ ضبٔٝ ِىوَ ػبِو -  152

  ِغٍٝ ضبٔٝ ِىوَ/  ثٍّه - اثٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 23573    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اكَ ػجلاٌغٛاك ِؾّل ػجلاٌىو٠ُ -  151

 (اؽّل فإاك اؽّل/ ثٍّه - لٍٕٕٛب - كاٚك ٔيٌٗ)ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ٕبكق ٠ٍٛف اٍؾبق -  152

  َِؼل ٍٕل ثب٘و/  ثٍّه - ّؼواٜٚ كٚاه ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24212    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾى١ُ ػجلاٌفزبػ عّبالد -  153
 ػ١ل ػجلٌَزبه ِؾّل/ ثٍّه - اٌؾغت اثغبط ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24213    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ف١ٌّ ِؾّل اِبٔٝ -  154

  ػٍٝ ػجلاٌؾى١ُ ِؾّل/  ثٍّه - اٌؼٛاَ - ِٙلٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24221    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ّف١ك هٍّٝ ا١ِو -  155

 ّف١ك هٍّٝ ػٛٗ/  ثٍّه - ِٙلٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 24217    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕجؼ ١ٌُٚ اثوا١ُ٘ و١وٌٌ -  156

 ٠ؼمٛة ٔغ١ت ٔج١ً/ ثٍّه - االثؼبك٠خ - ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 24226    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و اثوا١ُ٘ فّٙٝ ٔؼّبد -  152

  ١ٖٔف اثوا١ُ٘ صوٚد/  ثٍّه ٚإٌٙلٍخ اٌّؾبه٠ش ثوط - ىغٍٛي ٍؼل ُ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 24225    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ؽَبْ ػجلاٌؾى١ُ ؽَبَ -  157

  اثوا١ُ٘ اؽّل ١ٌٍٝ ٚهصخ - اٌم١ْوٜ عبِغ ُ 33 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 24223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ٔؼٕبػٗ -  153

  رٛٔٝ ِؾّل ػجلاٌؼي٠ي/  ثٍّه - اٌغيائو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 24224    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔغلٜ ّؼجبْ ػجلاٌمٜٛ ا١ِو -  162

 ١ٍف فزؾٝ ١ٍف/ ثٍّه - كٌمبَ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222224 ربه٠ـ ٚفٟ 21323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ِؾ١ٝ -  161

 ِغؼُ ْٚٔبعٗ ػجلاٌغٕٝ ػّو ٍٕبء/ثٍّه اٌؾو٠ٗ ُ رمبعغ ثلٜٚ ِؾّل ّبهع اٚي ٚػٕٛأٗ افو هئ١َٝ اٌّؾً  اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٍّبن
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24222    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ٕالػ ا٠ّٓ -  162

  ػٍٝ ِؾّل ٕالػ/  ثٍّه - ػي٠ي اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24231    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، وكف ربعو ، ٌج١ت ػجلإٌٛه اٍؾك ػّبك -  163

  ػجلإٌٛه اٍؾك ػبعف/  ثٍّه - كفِ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 67113    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّٙٝ ّؾبرٗ عٛى٠ف اثبٔٛة -  164

 ( ؽ١ٕٓ ٚ٘جٗ ِب٘و/  ثٍّه - اٌجٍل ٍّبٌٛط - اثٛى٘واْ ُ)  اٌٝ إٌْبط ػٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عّؼٗ ِؾّٛك ٕ٘بء -  165

 ػجلاٌؼبعٝ ١ٍل إٌٖو ١ٍف/  ثٍّه - اٌقّب٠ْٗ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24227    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾف١ظ ػجلاٌٛ٘بة ّؼجبْ فبٌل -  166

 ػضّبْ كافٍٝ ػجلإٌجٟ/ ثٍّه - ٕبهٚف١ُ ّبهع 33 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ػٍٝ ؽبِل ػجلاٌواىق -  162

  هِضبْ ؽّلاْ ٠بٍو/  ثٍّه اٌواّل٠ٓ اٌقٍفبء ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24223    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ػٍٝ ؽبِل ػجلاٌوىاق -  167

  هِضبْ ؽّلاْ ٠بٍو/  ثٍّه اٌواّل٠ٓ اٌقٍفبء ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 53242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ١ٍٍّبْ عٍؼذ ِؾّل -  163

 اؽَبْ ِؾّل ػّوٚ/ثٍّه اٌّبٌىٝ ػلٔبْ ّبهع ِٓ ِزفوع اٌّىوِٗ ِىٗ ّبهع111-ٍٍغبْ اهٗ اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو
 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ِؾّل
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222225 ربه٠ـ ٚفٟ 24232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك عورب ، عوعٌ ٠ؼمٛة ١ٍٕت ػّبك -  122

 عوعٌ ٠ؼمٛة ١ٍٕت/  ثٍّه اٌّؾغٗ اعَب ثْوٜ ػيثخ ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222226 ربه٠ـ ٚفٟ 22673    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّجٝ ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌواىق ٍٕغبَ -  121

 ػجلاٌَالَ ِؾّل اٍّبء/ثٍّه  ِبلٍٛٝ رم١َُ ؽَٓ ِؾّل ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222226 ربه٠ـ ٚفٟ 22673    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّجٝ ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌواىق ٍٕغبَ -  122

 ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ ػٍٝ ِؾّل ١ٍل ػجلإٌّؼُ/ثٍّه اٌزغبهح ّبهع 56-ا١ٌّٕب ثٕله وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ِزىبٍِٗ

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222226 ربه٠ـ ٚفٟ 22673    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّجٝ ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌواىق ٍٕغبَ -  123
  ِبلٍٛٝ رم١َُ ؽَٓ ِؾّل ُ ٚػٕٛأٗ َِزؼٍّٗ ١ٍبهاد غ١به لغغ ْٚٔبعٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

 ػجلاٌَالَ ِؾّل اٍّبء/ثٍّه
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222226 ربه٠ـ ٚفٟ 24233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىا٠ل ؽَٓ فٍف ِؾّل -  124

 ؽٕب ٠ٖٚب ِالن/  ثٍّه - اٌغيائو ،:   اٌـزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222226 ربه٠ـ ٚفٟ 24235    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ هعت ٚؽ١ل ػالء -  125

 ِؾّل ؽّبك ِؾّل/  ثٍّه - اٌؼٛه ،:   اٌـزأ١ّو
،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222226 ربه٠ـ ٚفٟ 24234    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػجلاٌّٖل ِؾّل ٍؾو -  126

  فوغٍٝ ِؾّل ِؾّل ٔبكٜ/  ثٍّه اٌغَو ُ - اٌضٛهح - ُ اِزلاك - صبثذ ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24236    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ فٍٗ فىزو ٠بٍو -  122

 ف١ُٙ وّبي أٛه/ ثٍّه-2 لو٠ٗ- ك١ِْو ،:   اٌـزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 62274    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ اثوا١ُ٘ ٔبٕو ْ٘بَ -  127
 ا١ٌَبهاد ٚرغل٠ل ١ٕبٔٗ ْٚٔبعٗ ِجبهن رم١َُ اٌغل٠ل اٌّؾٛه اٌؾٍٛأٝ ُ- اٌَالَ ٚػٕٛأٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24233    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ٕبكق ف١و ١ِٔٛىب -  123
  ثغوً ف١ًٍ عٛهط/  ثٍّه اٌؼي٠يٜ - ُ 122 - ٍّجٝ ،:   اٌـزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24237    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٍف ِؾّٛك ١ّّبء -  172
 ػجلاٌؾ١ّل هفؼذ ِٖغفٝ/  ثٍّه االفٖبٓ - ا١ًٌٕ وٛه١ِٔ اٌؾو٠خ ّبهع 65 ،:   اٌـزأ١ّو

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ث١َٛٔٝ اؽّل ث١َٛٔٝ -  171
 اثوا١ُ٘ ث١َٛٔٝ اؽّل/ ثٍّه -اثٛاٌؼٛهٖ ٚالك ػيثخ- ّّٛٗ - ا١ٌٍٖجٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222222 ربه٠ـ ٚفٟ 24232    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ّ٘بَ ٍٍٕٛٝ هث١غ -  172

  ّ٘بَ ٍٍٕٛٝ ػبّٛه/  ثٍّه - ١ٍلُ٘ اهٗ ،:   اٌـزأ١ّو
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌْبط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  اٌزأ١ّو ٕفٚ،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222221ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ػّبه ِؾّل -  1

 ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ِىزت
 رُ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١٘ٚت ؽٍّٝ اّوف -  2

 اٌؼبِخ ٌٍولبثخ إٌّظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائؼ عجمب 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 اٌفموح 13 اٌّغّٛػٗ ػلا ف١ّب اٍز١واك ِىزت)ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً
 (ٚاٌٛاهكاد اٌٖبكهاد ػٍٝ

،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 44455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِياه ثجٕٝ ٌالٍز١واك اٌجب١ٍف١ه ِىزت -  3
 ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائؼ عجمب 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 اٌفموح 13 اٌّغّٛػٗ ػلا ف١ّب اٍز١واك ِىزت)ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً رُ:  اٌزأ١ّو ٕٚف

 (ٚاٌٛاهكاد اٌٖبكهاد ػٍٝ اٌؼبِخ ٌٍولبثخ إٌّظّخ
 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23746   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ اهِب١ًٔٛ ٔبكٜ ِو٠ُ -  4

 ث٠ٛبد ث١غ  ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً رُ:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍؾك ّىوٜ ِالن ّىوٜ -  5

 ( ػّبي ٔمً)  ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62723   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  6

 ٚاكٚاد ر٠ٖٛو ِبو١ٕبد ٚرٛه٠لاد( ثّمبثً ٌٍغ١و ثبٌىّج١ٛرو ػ١ٍّٗ ثؾٛس عجبػٗ) ػ١ٍّٗ فلِبد ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو
 االٔزؤذ ػلا ف١ّب وزبث١ٗ

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56722   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٛاٌؾّل رٛف١ك ِؾّٛك اؽّل -  2
 كاف١ٍٗ هؽالد ِىزت ثغؼٍٗ إٌْبط رؼلي:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56722   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌؾّل ثٛا رٛف١ك ِؾّٛك اؽّل -  7
 كافٍٝ ٔمً ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62723   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف فبهٚق اؽّل ٘بٔٝ -  3
 رغ١ًّ َِزؾضواد ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65642   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ل وبًِ عّبي ا٠ّبْ -  12
 (اػالف ر١ٕٖغ ِلّٗ)اػالف ٚر١ٕٖغ رفو٠غ ِٚؼًّ ِياهع ِغّغ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػضّبْ ِؾّل فبعّٗ -  11
 ثٕبء ِٛاك ٚرٛه٠ل ؽفو اػّبي - ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو

،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبكٜ ؽَٓ ّبكٜ ػٍٝ ثبهلل اٌّؼزي -  12
 ( ػضٜٛ ٍّبك رؼجئخ)  ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63633   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٖٔو ػي٠ي ثق١ذ ع١ًّ -  13
 (ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل رغبهح)  ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 67133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِؼٛك ػٍٝ ؽَٓ ِؾّٛك -  14
 ( ثٕبء ِٛاك رٛه٠ل)  ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 21323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػضّبْ ِؾّل فبعّٗ -  15
 ( ٚاٌىٙوثبء اٌٖؾٝ ٚاٌٖوف ٚا١ٌّبٖ اٌغبى ؽفو اػّبي)  ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو

،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24157   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل لػجلاٌؾ١ّ ػجلاٌؾبفظ ِؾّل -  16
 ( ثبٌلافً ػّبي ٔمً)  ْٔبط اضبفخ رُ:  اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق اثوا١ُ٘ ٘ل٠ٗ ِٕبي -  12
 ( ّٕٚظ اؽن٠ٗ ث١غ)  ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّل ِؾّل فْجٗ -  17
 ( اٌّٛاّٝ ٚروث١خ ٌزغبهح ؽظ١وح)  ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً رُ

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 52741   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالف ػٍٝ ػّو -  13
 ٚٚلٛك غبى ٚ ٕؾٝ ٕوف ٚ ١ِبٖ ّجىبد ٚ ِؾغبد اػّبي ْٔبط اضبفخ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ٘بهْٚ فزؾٝ ٕ٘ل -  22
 (ٚثنٚه رمبٜٚ) ْٔبط اضبفخ رُ

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63633   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌغٛاك ػجل ِؾّل ِٖغفٝ هضب -  21
 فوكاٚاد ِؼوٗ/  ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً رُ:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22545   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ؽ١َٓ ى٠لاْ فبٌل -  22
 (االٔزؤذ ػلا ف١ّب( ّٛة وٛفٝ) ٚثبهكح ٍبفٕخ ِْوٚثبد) ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً رُ:  اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 67113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّٙٝ ّؾبرٗ عٛى٠ف اثبٔٛة -  23
 ( ٚف١جو ٍزبئو ر١ٕٖغ)  ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو

،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 51256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١َٝ ِؾّل اؽّل اثٛاٌؼيا٠ُ ِؾّٛك -  24
 ٌٍٛائؼ عجمب 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 13 اٌّغّٛػٗ ػلا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك - ْٔبط اضبفخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْووخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24116   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ بًِو ٍؼل ١ّّبء -  1

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ػضّبْ ١ٍل ِٖغفٝ -  2

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ وبًِ ٕالػ َٔوٖ -  3

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ْٕٙٛ عبثو ا١ِو اّوف -  4

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24173   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌي٘ٝ ؽ١َٓ اؽّل ِٖغفٝ اؽّل -  5

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٍل ّؼجبْ ِؾّل -  6

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24216   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٖبٌؼ ٖٔؾٝ ظو٠ف ث١ْٜٛ -  2

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ؽَبْ ػجلاٌؾى١ُ ؽَبَ -  7

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24127   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ِب٘و ِغلٜ ١ِٕب -  3

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ثؤٌ ػٍٝ ِٖغفٝ -  12

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِؼٛك ػغ١ٗ اهلل ػغب ا٠ٙبة -  11

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24154   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّلؽ١ّلٖ عبك ِؾّل ؽّبكٖ -  12

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ عٔٛ رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػضّبْ ػجبً وبًِ هّٛاْ -  13

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوؽبْ اؽّل رٛٔٝ ِؾّل -  14

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ٕبكق ٠ٍٛف اٍؾبق -  15

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ّ٘بَ ٍٍٕٛٝ هث١غ -  16

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوٍَٛ ٠ؼمٛة ِب٘و اّوف -  12

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػٍٝ ١ٍل ػٍٝ -  17

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24147   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّؼبْ ّؾبرٗ ؽ١ٍُ ػالءاٌل٠ٓ -  13

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24164   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ّل عٗ ػٍٝ -  22

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24172   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌلا٠ُ وبًِ ؽَٓ فٛى٠خ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼل ِؾّل ّؾبرٗ ِؾّل -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍٝ ضبٔٝ ِىوَ ػبِو -  23
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ػٍٝ ؽبِل ػجلاٌواىق -  24
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَب١ٔٓ ػٍٝ ؽبِل ػجلاٌوىاق -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24136   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚاٌلٖ ثٛال٠ٗ ٍّؼبْ ّٔو ّىوٜ ػّبك/  اٌمبٕو -  26
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٌّٛٝ وبًِ ِق١ّو ِؾّل -  22

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلإٌّؼُ ػجلاٌّمٖٛك ػجلإٌّؼُ عّبي -  27

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24174   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛفٝ اؽّل ٍَُِ ػبّٛه -  23

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ اؽّل هألٖ -  32

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ػضّبْ ػٍٝ ٔبك٠ٗ -  31

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىا٠ل ؽَٓ فٍف ِؾّل -  32

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24233   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثٌٌٛ ٕبكق ف١و ١ِٔٛىب -  33

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجل عبهؽٝ ػجل ِؾّل -  34

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ ّبوو ّٕٛئ١ً ػبعف -  35

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ىوٝ ؽّلٜ ِٖغفٝ -  36

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24157   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌؾبفظ ِؾّل -  32

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24145   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍغ١ف ػجلاٌؼبعٝ اؽّل -  37

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24214   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ا١ِٓ ػٍٝ ِؾّل -  33

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24224   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔغلٜ ّؼجبْ ػجلاٌمٜٛ ا١ِو -  42

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222221ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ػّبه ِؾّل -  41

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِز١بً ؽ١ٍُ عٛكٖ اّوف -  42

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل ؽٕب ٚٔغذ ١ِالك -  43

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػٍٝ اؽّل ِؾّل -  44

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّجٝ رٛٔٝ عّبي ِٝ -  45

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٗ ثْوٜ ِالن عْٛ -  46

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24175   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ١ٍل ِؾّٛك أٌ -  42

 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24176   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبكق ٌّؼٝ ٍبِٝ عٛهط -  47
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌفزبػ ؽ١َٓ ِؾّل -  43
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ع١ل ف١ًٍ ػ١َٝ اثوا١ُ٘ -  52
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24234   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػجلاٌّٖل ِؾّل ٍؾو -  51
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24112   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ٕجبػ اؽّل ٕجبػ -  52
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّؾَٓ اؽّل ػجلاٌّؾَٓ -  53
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف، 

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٍفٗ ػجلاٌق١و ف١ٍفٗ اثٛاٌَؼٛك -  54
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٌّٛٝ اؽّل ِقزبه هائل -  55
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٛ٘بة ػٍٝ ِظٙو ٚؽ١ل -  56
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24212   لُثو ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌؾى١ُ ػجلاٌفزبػ عّبالد -  52
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24213   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ف١ٌّ ِؾّل اِبٔٝ -  57
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24113   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثغوً ػج١ل ّٔو ١ِٕب -  53
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24131   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، هىق ٔغ١ت ٔبهٚى ِغلٜ -  62
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػّواْ ثله ِؾّل ثله -  61
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24166   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌجبة فزؼ ِؾّل ١ٍل ػجلاهلل -  62
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24127   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غغبً ِْولٝ ِالن ّٕٛكٖ -  63
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24135   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، َِؼٛك ١ِٙلٜ ٔبكٜ ٔغٜٛ -  64
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ؽبِل اؽّل ؽبِل -  65
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ِؾّل ٕالػ ا٠ّٓ -  66
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػٍٝ ىا٠ل ٘بٔٝ -  62
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24127   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍِىٗ ٕبكق ػيِٝ ٘بٔٝ -  67
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ؽى١ُ ثْوٜ ِالن -  63
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24165   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ١ِقبئ١ً ووِٚو عوعٌ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24173   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕبٌؼ ٕ٘وٜ ػجلاهلل ١ٍّو ه٠ّْٛ -  21
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24211   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍلُ٘ فّٙٝ ١ٍّو ٍبٔلٜ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24212   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٕت ػي٠ي ع١ل ػجل -  23
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثبك٠و اثوا١ُ٘ فّٙٝ ٔؼّبد -  24
 فبٓ: اٌزأ١ّو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24137   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِؾّل ٔغبػ ِؾّٛك -  25
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غغبً ػ١بك ػبكي ِبعل -  26
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222211ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24156   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثٍّٛوٖ ػٍٝ ٕبٌؼ اٌغ١ت ػٍٝ -  22
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24172   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؼمٛة ٠ٍٛف ٠ؼمٛة فو٠ل -  27
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24177   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فبو١ًٛ وبًِ ظو٠ف ثٌٌٛ -  23
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؼجبْ ػٍٝ ا١ِٓ ٕبثو -  72
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24235   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ هعت ٚؽ١ل ػالء -  71
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24236   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثق١ذ فٍٗ فىزو ٠بٍو -  72
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62542   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل ا١ٌَل هاضٟ -  73
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٛاك ػيد ِؾّل -  74
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24146   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ثلٜٚ ػجلإٌّؼُ ِؾّل -  75
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24143   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لٕبٜٚ ِؾّل ِغلٜ اؽّل -  76
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24171   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽّٛكٖ ف١ًٍ اٍّبػ١ً -  72
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24227   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾف١ظ ػجلاٌٛ٘بة ّؼجبْ فبٌل -  77
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوىٚق ؽٕب فزؾٝ عوعٌ -  73
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24123   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كاٚك وبًِ عّبي ػغب٠جٝ -  32
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24134   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٝ ىوٝ ٔبكٜ و١وٌٌ -  31
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24141   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ِؾّل عّبي ؽ١َٓ -  32
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24144   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ٕبكق هِيٜ ٕبكق -  33
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت ػ١َٝ ِؾّل ؽّبكٖ -  34
 فبٓ: اٌزأ١ّو

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24137   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلهثٗ ٠ٍٛف اؽّل ثق١زٗ -  35
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ػجلاٌَالَ ػٍٝ اٌل٠ٓ ؽَبَ -  36
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ٠ؼمٛة ١ٍٕت ػّبك -  32
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22673   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍّجٝ ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌواىق ٍٕغبَ -  37
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24237   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ١ٍف ِؾّٛك ١ّّبء -  33
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ث١َٛٔٝ اؽّل ث١َٛٔٝ -  122
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66273   ثولُ ل١لٖ كٍج  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّمٖٛك ِؾّل ٕللٝ ٠َو -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24133   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٛهعٝ موٝ عٛهعٝ رِٛبً -  122
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24161   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغ١ل رٙبِٝ ِؾّل هضب -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24167   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غبٌٝ ٚ٘جٗ ػٛٗ ٚ٘جٗ -  124

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24125   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ِؾّٛك ؽّْذ -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٟٛ ػّبه ؽبِل ّؼجبْ -  126

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24222   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚإف ؽٕب ٚإف ٚعلٜ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24232   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ عّؼٗ ِؾّٛك ٕ٘بء -  127

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 23723   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّغ١ل ِؾّل ثىو اؽّل -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24126   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍؼ١ل هعت هضب اثٛػج١لٖ -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػي٠ي عبكاهلل ٔج١ً ِٕبي -  111

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24142   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ىوٝ ِؾوًٚ ٕجؾٝ -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24163   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل ػجلإٌّؼُ -  113

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕفٚ،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24172   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، كفِ وبًِ عوعٌ ١ِٕب -  114

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24132   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ؼمٛة اثوا١ُ٘ هافذ عٛهط -  115

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24226   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، موٝ ٕبكق ِقزبه ا١ِو -  116

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24231   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ػجلإٌٛه اٍؾك ػّبك -  112

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، غغبً ّف١ك ٔغ١ت ٔبكٜ -  117

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222225ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24117   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عّؼٗ ّؼجبْ ِؾّٛك ؽَٓ -  113

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌّمٖٛك ا١ٌَل ػجلاٌّمٖٛك ٘بٌٗ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24153   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ عّبي ٕ٘ل -  121

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24162   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّٛك ػغب ػٍٝ ٕجوٜ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24124   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ػجلاٌؼي٠ي ثىو ١ٍٙو -  123

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24227   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌجبلٝ ػٍٝ ِؾّٛك ١ّّبء -  124

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222222ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24215   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ٍّؼبْ ّٔو ّىوٜ -  125

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل اؽّل ٔؼٕبػٗ -  126

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222226ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّيٖ ػجلاٌؼي٠ي ػجلا١ٌَل اًِ -  122

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24121   ثولُ لٖل١ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اؽّل ِؾّل -  127

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24152   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ ١ٖٔف ّىوٜ ١ِٕب -  123
 فبٓ: اٌزأ١ّو

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222212ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24122   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ِؾّٛك ِؾّل ػبهف -  132
 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222213ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24121   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ربٚضوًٚ ػ١بك ٍالِٗ و١وٌٌ -  131

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222217ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24223   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ؽَب١ٔٓ فزؾٝ ِواَ -  132

 فبٓ: اٌزأ١ّو
 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24221   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّؾبرٗ ّف١ك هٍّٝ ا١ِو -  133

 فبٓ: اٌزأ١ّو
،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24217   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٕجؼ ١ٌُٚ اثوا١ُ٘ و١وٌٌ -  134

 فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر22222221ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24256   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، ربعو ، ؽَٓ ِؾّل ػّبه ِؾّل -  1

 افواك: اٌزأ١ّو
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌَّخ االٍُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ؽَٓ ِؾّل ػّبه ِؾّل: اٌٝ 24256 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222221ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1
   ٌٍوؽالد روافً ا٠و٠ٕٝ ِىزت: اٌٝ 56722 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222224ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2
   اٌلافٍٝ ٌٍٕمً اٌزٛف١ك: اٌٝ 56722 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222224ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3
 ؽظ١وح)  ثغؼٍٙب رغبه٠خ ٍّخ اضبفخ: اٌٝ 22632 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222225ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

 (   ٌٍّٛاّٝ اٌىّبي
 فبهِب اٌل١ٌٚٗ اٌّٖو٠ٗ)  اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 65225 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222212ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

 (   و١ٍٕه
 اٌغل٠ل اٌواػٝ)  رغبه٠خ ٍّٗ اضبفخ: اٌٝ 63532 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222211ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

 (  اٌغنائ١خ اٌّٛاك ٌزؼجئٗ
 ٌزٛه٠ل رٛهث١لٚ) رغبه٠خ ٍّخ اضبفخ رُ: اٌٝ 24135 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222211ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2

 (  ا١ٌَّْخ اٌغبلخ ِؾغبد ٚروو١ت
   ٍؼًٌَ اٌٍّىٟ: اٌٝ 24122 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222216ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7
 االفٛوبرٛ)  اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 66331 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222216ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

 (   ٚإٌْظ ٌالؽن٠ٗ
   ٌٍزى١١فبد ِبٍزو وٙوٚ: اٌٝ 63537 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222223ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12
   ؽَب١ٔٓ ػٍٝ ؽبِل ػجلاٌوىاق: اٌٝ 24223 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر22222222ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11
   ــــــــــــــــــــــ  
   األّقبٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛك  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽىبَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌْغت - اٌّؾٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65262:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ِؾّل ػضّبْ ٚاٍبِٗ فىوٜ ِؾّل اّوف ّووخ   - 1
 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 2222/2/3 فٝ 424 هلُ ثزب١ّو اٌفوع اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ
   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65262:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ِؾّل ػضّبْ ٚاٍبِٗ فىوٜ ِؾّل اّوف ّووخ   - 2
 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 2222/2/3 فٝ 424 هلُ ثزب١ّو اٌفوع اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ
 رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65262:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚووبئٗ فىوٜ ِؾّل اّوف ّووخ   - 3

 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 2222/2/3 فٝ 424 هلُ ثزب١ّو اٌفوع اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65262:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّبْػض اٍبِٗ ٚ ِؾّل اّوف ّووخ   - 4

 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 2222/2/3 فٝ 424 هلُ ثزب١ّو اٌفوع اٌغبء رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ
 ّغت/ِؾٛ رُ   22222223 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65262:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ثب١ٌّٕب اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ هاف١١ٓ   - 5

 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء 2222/2/3 فٝ 424 هلُ ثزب١ّو اٌفوع اٌغبء رُ  اٌَغً
 ّغت/ِؾٛ رُ   22222212 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52246:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووب٘ب  ػجلاٌٍغ١ف ػٍٝ فىو٠ٗ   - 6

 هلُ ِؾٛ ثبِو ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ر2222ُ 627ٌَٕٗ ثولُ ربه٠قٗ ِضجذ ث١َغٗ ر١ٕٛٗ ّووخ ٚرٖف١ٗ ؽً ػمل ثّٛعت  اٌَغً
43277 

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي هأً  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 رؼل٠ً رُ 22222212،   ربه٠ـ ٚفٟ 64153، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّووبئٗ ٚ ػضّبْ ػٍٝ فزؾٝ ػضّبْ ّووخ -  1

  ع١ٕٗ  2222222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رؼل٠ً رُ 22222212،   ربه٠ـ ٚفٟ 64153، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ػضّبْ ػٍٝ فزؾٝ ػضّبْ ّووخ -  2

  ع١ٕٗ  2222222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 هأً رؼل٠ً رُ 22222216،   ربه٠ـ ٚفٟ 57232، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  3

  ع١ٕٗ  22222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
 هأً رؼل٠ً رُ 22222216،   ربه٠ـ ٚفٟ 57232، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  4
  ع١ٕٗ  22222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  ّبياٌ
 رؼل٠ً رُ 22222223،   ربه٠ـ ٚفٟ 47424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  5

  ع١ٕٗ  24222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رؼل٠ً رُ 22222223،   ربه٠ـ ٚفٟ 47424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  6

  ع١ٕٗ  24222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رؼل٠ً رُ 22222223،   ربه٠ـ ٚفٟ 47424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  2

  ع١ٕٗ  24222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 رؼل٠ً رُ 22222223،   ربه٠ـ ٚفٟ 47424، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  7

  ع١ٕٗ  24222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
 22222224،   ربه٠ـ ٚفٟ 24113، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىّٙب ِؾّل ِؾّل ِٚؾّٛك عٛكٖ ؽغبىٜ ّووخ -  3
  ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ

   ربه٠ـ ٚفٟ 24113، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىّٙب ِؾّل ِؾّل ِٚؾّٛك عٛكٖ ؽغبىٜ ّووخ -  12
  ع١ٕٗ  122222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 22222224،

 هأً رؼل٠ً رُ 22222225،   ربه٠ـ ٚفٟ 52235، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبءٖ عبٌٌ فبهً فزؾٝ فبهً -  11
  ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي
،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 22222225،   ربه٠ـ ٚفٟ 52235، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووب٘ب عبٌٌ فبهً صٕبء -  12

  ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ ّبياٌ هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف
 رؼل٠ً رُ 22222225،   ربه٠ـ ٚفٟ 52235، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّووبؤٖ ٚ اثٛاٌؾَٓ ِؾّل ِؾّل ّووخ -  13

  ع١ٕٗ  12222.222، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 65262    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ػضّبْ اٍبِٗ ٚ ِؾّل اّوف ّووخ -  1
 ٍّٚزٗ عب٘يح ِالثٌ ْٚٔبعٗ ؽ١َٓ عٗ ّبهع ا١ٌَبؽٝ ٔفور١زٝ فٕلق ٍٛه 22,23,24اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء( ه٠ف١ٓ) اٌزغبه٠ٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 65262    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّووبٖ ٚ فىوٜ ِؾّل اّوف ّووخ -  2
 ٍّٚزٗ عب٘يح ِالثٌ ْٚٔبعٗ ؽ١َٓ عٗ ّبهع ا١ٌَبؽٝ ٔفور١زٝ فٕلق ٍٛه 22,23,24اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء( ه٠ف١ٓ) اٌزغبه٠ٗ
 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 65262    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ػضّبْ اٍبِٗ ٚ ِؾّل اّوف ّووخ -  3
 ؽ١َٓ عٗ ّبهع ػٍٝ ا١ٌَبؽٝ ا٠زبة فٕلق ٍٛه االهضٝ اٌلٚه 27 ِٓ ٚعيء 26,22 اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

  ػٕٗ ٌالٍزغٕبء( veil) اٌزغبه٠خ ٍّٚزٗ عب٘يح ِالثٌ ْٚٔبعٗ
 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 65262    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّووبٖ ٚ فىوٜ ِؾّل اّوف ّووخ -  4
 ؽ١َٓ عٗ ّبهع ػٍٝ ا١ٌَبؽٝ ا٠زبة فٕلق ٍٛه االهضٝ اٌلٚه 27 ِٓ ٚعيء 26,22 اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

  ػٕٗ ٌالٍزغٕبء( veil) اٌزغبه٠خ ٍّٚزٗ عب٘يح ِالثٌ ْٚٔبعٗ
 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 65262    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ػضّبْ اٍبِٗ ٚ ِؾّل اّوف ّووخ -  5
 ا١ٌَبؽٝ ا٠زبة فٕلق ٍٛه ػٍٜٛ االٚي اٌلٚه 26ٚ22ٚ27 االهضٝ اٌلٚه 27 ِٓ عيء اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ِٛه ١ِٕٝ اٌزغبه٠خ ٍّٚزخ عب٘يٖ ِالثٌ رغبهح ْٚٔبعٗ ؽ١َٓ عٗ ّبهع ػٍٝ
 اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 22222223 ربه٠ـ ٚفٟ 65262    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّووبٖ ٚ فىوٜ ِؾّل اّوف ّووخ -  6
 ا١ٌَبؽٝ ا٠زبة فٕلق ٍٛه ػٍٜٛ االٚي اٌلٚه 26ٚ22ٚ27 االهضٝ اٌلٚه 27 ِٓ عيء اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف، 

 ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ِٛه ١ِٕٝ اٌزغبه٠خ ٍّٚزخ عب٘يٖ ِالثٌ رغبهح ْٚٔبعٗ ؽ١َٓ عٗ ّبهع ػٍٝ
 رؼل٠ً رُ 22222216 ربه٠ـ ٚفٟ 57232    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  2

  رٛف١ك ١ٌُٚ عوعٌ/ثٍّه ٍٍغبْ اهٗ اٌؼٍٜٛ االٚي ثبٌلٚه(15)ّبهع ٔب١ٕخ ٔفور١زٝ ُ 32 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ
 رؼل٠ً رُ 22222216 ربه٠ـ ٚفٟ 57232    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  7

  رٛف١ك ١ٌُٚ عوعٌ/ثٍّه ٍٍغبْ اهٗ اٌؼٍٜٛ االٚي ثبٌلٚه(15)ّبهع ٔب١ٕخ ٔفور١زٝ ُ 32 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌْبط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
                                                                                                                                                     ١ٌٖجؼ اٌْووخ ٌغوٗ ْٔبط اضبفخ  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ٕبكق ِؾّٛك ٔبعٝ ِؾّل ّووخ -  1

                                                                                                                                  ٚا١ٌٖبٔخ اٌؾفو الػّبي اٌّىٍّٗ اٌّل١ٔخ االػّبي اٚال
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22622   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌجزوٚي ٌْووبد االغن٠خ رٛه٠ل صب١ٔب

 ث١َغخ ر١ٕٛخ
 ثٗ َِّٛػ ٘ٛ ف١ّب اٌؼبِٗ ٚاٌزغبهح اٌؾى١ِٛٗ اٌزٛه٠لاد صبٌضب  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ ٕبكق ِؾّٛك ٔبعٝ ِؾّل ّووخ -  2

 ٠ٚغٛى االْٔغٗ ٘نٖ ٌّّبهٍخ االىِٗ اٌزواف١ٔ اٍزٖلاه ٚثْوط اٌَبه٠ٗ ٚاٌمواهاد ٚاٌٍٛائؼ اٌمٛا١ٔٓ اؽىبَ ِواػبح ِغ لبٔٛٔب
 لل اٌزٝ اٚ ثبػّبٌٙب ّج١ٙٗ اػّبال رياٚي اٌزٝ ٚغ١و٘ب اٌْووبد ِغ اٌٛعٖٛ ِٓ ٚعٗ ثبٜ ْزونر اٚ ٍِٖؾٗ ٌٙب رىْٛ اْ ٌٍْووخ
 عجمب ٚمٌه ثٙب رٍؾمٙب اٚ رْزو٠ٙب اٚ اٌَبٌفٗ ا١ٌٙئبد فٝ رٕلِظ اْ ٌٙب ٠غٛى وّب اٌقبهط اٚ ِٖو فٝ غوضٙب رؾم١ك ػٍٝ رؼبٚٔٙب
 ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 22622   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌزٕف١ن٠ٗ ٚالئؾزٗ اٌمبْٔٛ الؽىبَ
 ث١َغخ

 اٌؼمبهٜ ٚاٌز٠َٛك اٌؼمبهٜ اٌزم١١ُ فلِبد ثغؼٍٗ اٌْووٗ غوٗ رؼل٠ً  رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  3
 إٌْبط رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 57232   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌزب١ٕ١ِٗ االضواه ٚرمل٠و اٌجٕى١ٗ ٚاٌضّبٔبد االٕٛي ٚرم١١ُ

 رضبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 اٌؼمبهٜ ٚاٌز٠َٛك اٌؼمبهٜ اٌزم١١ُ فلِبد ثغؼٍٗ اٌْووٗ غوٗ رؼل٠ً  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  4

 إٌْبط رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 57232   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، اٌزب١ٕ١ِٗ االضواه ٚرمل٠و اٌجٕى١ٗ ٚاٌضّبٔبد االٕٛي ٚرم١١ُ
 ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف، 
 ٚإٌّي١ٌٗ اٌىٙوثبئ١ٗ االكٚاد غ١به لغغ ث١غ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  رضبِٓ ّووخ ، ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  5

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚلغبػٝ عٍّٗ اٌغج١ٗ ٚاٌَّزٍيِبد
 رضبِٓ ّووخ

 ٚإٌّي١ٌٗ اٌىٙوثبئ١ٗ االكٚاد غ١به لغغ ث١غ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  6
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚلغبػٝ عٍّٗ اٌغج١ٗ ٚاٌَّزٍيِبد

 رضبِٓ ّووخ
 ٚإٌّي١ٌٗ اٌىٙوثبئ١ٗ االكٚاد غ١به لغغ ث١غ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  2

:  ١واٌزأّ ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚلغبػٝ عٍّٗ اٌغج١ٗ ٚاٌَّزٍيِبد
 ث١َغخ ر١ٕٛخ

 ٚإٌّي١ٌٗ اٌىٙوثبئ١ٗ االكٚاد غ١به لغغ ث١غ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  7
:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ٚلغبػٝ عٍّٗ اٌغج١ٗ ٚاٌَّزٍيِبد

 ث١َغخ ر١ٕٛخ
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌْووخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر22222216ُ ربه٠ـ ٚفٟ 57232   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  1

 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  2

 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر22222223ُ ربه٠ـ ٚفٟ 47424   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  3

 ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو ٕٚف
 اٌى١بْ رؼل٠ً ر22222224ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24113   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىّٙب ِؾّل ِؾّل ِٚؾّٛك عٛكٖ ؽغبىٜ ّووخ -  4

 رضبِٓ ّووخ: اٌزأ١ّو ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌَّخ االٍُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 فبهً فزؾٝ فبهً: اٌٝ 52235 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  22222225:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

 ّٚووبءٖ عبٌٌ
   ــــــــــــــــــــــ  
   األّقبٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 وبفخ ٚ االكاه٠ٗ ٚ اٌّب١ٌٗ اٌْئْٛ ٚ إٌٛاؽٝ وبفخ فٝ مٌه ٚ  االكاهح رؼل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍِٛٝ ٍؼل ِغلٜ -  1

 ٚاٌّؾبوُ اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل١غ اٌؾك ٌٍّل٠و وّب اٌقَبئو ٚ رمل٠و ٚ اٌزم١١ُ ٚ اٌّؼب٠ٕٗ ٚ اٌقجوٖ ثأػّبي ِب٠زؼٍك ٌه ٚ اٌف١ٕٗ إٌٛاؽٝ
 57232   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، اٌؾى١ِٛٗ ٚاٌغٙبد

 وبفخ ٚ االكاه٠ٗ ٚ اٌّب١ٌٗ اٌْئْٛ ٚ إٌٛاؽٝ وبفخ فٝ مٌه ٚ  االكاهح رؼل٠ً  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ٍِٛٝ ٍؼل ِغلٜ -  2
 ٚاٌّؾبوُ اٌجٕٛن اِبَ اٌزٛل١غ اٌؾك ٌٍّل٠و وّب اٌقَبئو ٚ رمل٠و ٚ اٌزم١١ُ ٚ اٌّؼب٠ٕٗ ٚ اٌقجوٖ ثأػّبي ِب٠زؼٍك ٌه ٚ اٌف١ٕٗ إٌٛاؽٝ

 57232   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، ٗاٌؾى١ِٛ ٚاٌغٙبد
 ٚ اٌّب١ٌٗ اٌْئْٛ ٚ إٌٛاؽٝ وبفخ فٝ مٌه ٚ  االكاهح رؼل٠ً  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء -  3

 اِبَ اٌزٛل١غ اٌؾك ٌٍّل٠و وّب اٌقَبئو ٚ رمل٠و ٚ اٌزم١١ُ ٚ اٌّؼب٠ٕٗ ٚ اٌقجوٖ ثأػّبي ِب٠زؼٍك ٌه ٚ اٌف١ٕٗ إٌٛاؽٝ وبفخ ٚ االكاه٠ٗ
 57232   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، اٌؾى١ِٛٗ ٚاٌغٙبد ٚاٌّؾبوُ اٌجٕٛن

 ٚ اٌّب١ٌٗ اٌْئْٛ ٚ إٌٛاؽٝ وبفخ فٝ مٌه ٚ  االكاهح رؼل٠ً  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء -  4
 اِبَ اٌزٛل١غ اٌؾك ٌٍّل٠و وّب اٌقَبئو ٚ رمل٠و ٚ اٌزم١١ُ ٚ اٌّؼب٠ٕٗ ٚ اٌقجوٖ ثأػّبي ِب٠زؼٍك ٌه ٚ اٌف١ٕٗ إٌٛاؽٝ وبفخ ٚ االكاه٠ٗ
 57232   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، اٌؾى١ِٛٗ ٚاٌغٙبد ٚاٌّؾبوُ اٌجٕٛن

 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ثض١ٕٗ -  5
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ثض١ٕٗ -  6
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ثض١ٕٗ -  2
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ثض١ٕٗ -  7
   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  3

47424 
   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  12

47424 
   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  11

47424 
   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  12

47424 
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ٍؾو -  13
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ٍؾو -  14
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ٍؾو -  15
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ٍؾو -  16
 ونٌه ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ثض١ٕٗ -  12

 ٚ اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ ا١ٌْىبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌْووخ اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ اٌقبٕخ
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبلل

 ونٌه ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ثض١ٕٗ -  17
 ٚ اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ ا١ٌْىبد
 اٌْووخ اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ اٌقبٕخ
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبلل

 ونٌه ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ثض١ٕٗ -  13
 ٚ اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ ا١ٌْىبد
 اٌْووخ اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد غواِبدٚاٌ اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ اٌقبٕخ
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبلل

 ونٌه ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  رضبِٓ ّووخ  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ثض١ٕٗ -  22
 ٚ اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ ا١ٌْىبد
 اٌْووخ اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ اٌقبٕخ
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبلل

 ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  21
 اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ ا١ٌْىبد ونٌه

 اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ اٌقبٕخ ٚ
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبلل اٌْووخ

 ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  22
 اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ ا١ٌْىبد ونٌه

 اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ اٌقبٕخ ٚ
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبلل اٌْووخ

 ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  23
 اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ ا١ٌْىبد ونٌه

 اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ اٌقبٕخ ٚ
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، اٌغ١و ِغ ٚاٌزؼبلل اٌْووخ

 ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  رضبِٓ ّووخ  اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  24
 اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ ا١ٌْىبد ونٌه

 اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ اٌقبٕخ ٚ
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 ا١ٌْىبد ونٌه ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ٍؾو -  25
 اٌقبٕخ ٚ اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ

 ٚاٌزؼبلل اٌْووخ اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ
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 ا١ٌْىبد ونٌه ٚ اٌْووخ َِزٕلاد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌؾك ٌٗ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل ١ٍل ٍؾو -  26

 اٌقبٕخ ٚ اٌؼبِخ اٌغٙبد ع١ّغ ٚ اٌجٕٛن اِبَ اٌْووخ رّض١ً ؽك ٌٗ ٠ىْٛ ٚ اٌجٕى١خ اٌز١َٙالد ٚ االػزّبكاد ٚ اٌموٚٗ ػمٛك ٚ
 ٚاٌزؼبلل اٌْووخ اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ
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 ٚاٌزؼبلل اٌْووخ اِٛه وبفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌز٠َٛبد ٚاٌغواِبد اٌّب١ٌٗ ٚاٌوٍَٛ اٌضوائت ِٓ ػبرمٗ ػٍٝ ٚاالٌزياِبد اٌؾمٛق ٚوبفخ
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 اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ اٌْووٗ ٚثبٍُ ػٓ اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ؽَٓ اؽّل فوغٍٝ -  61

 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، ٚاٌجٕٛن ٚاٌضوائت ثّفوكٖ اٌؾى١ِٛٗ ٚغ١و
 اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ اٌْووٗ ٚثبٍُ ػٓ اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ؽَٓ اؽّل فوغٍٝ -  62

 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، ٚاٌجٕٛن ٚاٌضوائت ثّفوكٖ اٌؾى١ِٛٗ ٚغ١و
 اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ اٌْووٗ ٚثبٍُ ػٓ اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ؽَٓ اؽّل فوغٍٝ -  63

 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، ٚاٌجٕٛن ٚاٌضوائت ثّفوكٖ اٌؾى١ِٛٗ ٚغ١و
 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ اٌْووٗ ٚثبٍُ ػٓ اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  عبٌٌ فبهً فزؾٝ فبهً -  64

 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، ٚاٌجٕٛن ٚاٌضوائت ثّفوكٖ اٌؾى١ِٛٗ ٚغ١و اٌؾى١ِٛٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ اٌْووٗ ٚثبٍُ ػٓ اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  عبٌٌ فبهً فزؾٝ فبهً -  65
 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، ٚاٌجٕٛن ٚاٌضوائت ثّفوكٖ اٌؾى١ِٛٗ ٚغ١و اٌؾى١ِٛٗ

 اٌغٙبد ع١ّغ اِبَ اٌْووٗ ٚثبٍُ ػٓ اٌزٛل١غ ؽك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  عبٌٌ فبهً فزؾٝ فبهً -  66
 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، ٚاٌجٕٛن ٚاٌضوائت ثّفوكٖ اٌؾى١ِٛٗ ٚغ١و اٌؾى١ِٛٗ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛك   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  1

47424 
    22222223:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  2

 47424   ثولُ
    22222223:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  3

 47424   ثولُ
    22222223:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  4

 47424   ثولُ
:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚو٠ىّٙب ِؾّل ِؾّل ِٚؾّٛك عٛكٖ ؽغبىٜ ّووخ -  5

 24113   ثولُ    22222224
:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىّٙب ِؾّل ِؾّل ِٚؾّٛك عٛكٖ ؽغبىٜ ّووخ -  6

 24113   ثولُ    22222224
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افواك رغل٠لاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 65362   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 361  2217/3/13-ط  ػجلا١ٌَل ٕبكق ثورٛ ػٖبَ -  1
 53446   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 324  2213/5/17-ط  عوعٌ ػي٠ي ػبكي ِبه٠ٛ/ اٌمبٕو -  2
 53446   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 324  2213/5/17-ط  عوعٌ ػي٠ي ػبكي ِبه٠ٛ -  3
 57314   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 323  2222/1/24-ط  ٚ٘جٗ ؽٕب وّبي اّوف -  4
 46623   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 366  2216/12/15-ط  اؽّل ١ّقْٛ ػٍُ ثىو -  5
 43472   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 321  2213/11/27-ط  ِؾّل ِؾّٛك عبهق -  6
 44455   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 362  2223/12/4-ط  ١٘ٚت ؽٍّٝ اّوف -  2
 44455   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 363  2214/12/4-ط  ١٘ٚت ؽٍّٝ اّوف -  7
 44455   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 364  2213/12/4-ط  ١٘ٚت ؽٍّٝ اّوف -  3

 44455   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 362  2223/12/4-ط  ِياه ثجٕٝ ٍز١واكٌال اٌجب١ٍف١ه ِىزت -  12
 44455   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 363  2214/12/4-ط  ِياه ثجٕٝ ٌالٍز١واك اٌجب١ٍف١ه ِىزت -  11
 44455   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 364  2213/12/4-ط  ِياه ثجٕٝ ٌالٍز١واك اٌجب١ٍف١ه ِىزت -  12
 65353   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 325  2213/3/3-ط  ِؾّل اٌفبرؼ ِؾّل اٌل٠ٓ ؽَبَ ِؾّل ؽبىَ -  13
 66531   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 367  2222/1/7-ط  اثوا١ُ٘ ػجلاٌغٛاك ٘بُّ ػجلاٌوؽّٓ -  14
 63215   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 322  2216/7/14-ط  ٍو٠بي ِٕٙٝ ثجبٜٚ ِغلا١ٌٓ -  15
 51333   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 425  2212/3/23-ط  فّٙٝ ػلٌٝ ِغلٜ -  16
 27647   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 373  2227/12/16-ط  ِؾّل ا١ٌَل ّ٘بَ ػبئْٗ -  12
 27647   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 331  2213/12/16-ط  ِؾّل ا١ٌَل ّ٘بَ ػبئْٗ -  17
 27647   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 373  2217/12/16-ط  ِؾّل ا١ٌَل ّ٘بَ ػبئْٗ -  13
 41513   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 326  1332/2/14-ط  ِؾّل اٌغ١ش اثٛ فبعّٗ -  22
 41513   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 322  2222/2/14-ط  ِؾّل اٌغ١ش اثٛ فبعّٗ -  21
 41513   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 327  2222/2/14-ط  ِؾّل اٌغ١ش اثٛ فبعّٗ -  22
 41513   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 323  2212/2/14-ط  ِؾّل اٌغ١ش اثٛ فبعّٗ -  23
 41513   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 372  2212/214-ط  ِؾّل اٌغ١ش اثٛ فبعّٗ -  24
 53462   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 371  2212/7/14-ط  اؽّل ِوٍٝ ِٖغفٝ اؽّل -  25
 53462   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 372  2215/7/14-ط  اؽّل ِوٍٝ ِٖغفٝ اؽّل -  26
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 52726   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 377  2217/11/1-ط  ػضّبْ ػٍٝ اؽّل -  22
 64567   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 422  2212/12/2-ط  ػٍٝ ِؾّل ػٍٝ ١ٍبكٖ -  27
 36262   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 374  2212/5/12-ط  ؽَٓ ػٍٝ فوغٍٝ ِؾّل -  23
 36262   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 375  2212/5/12-ط  ؽَٓ ػٍٝ فوغٍٝ ِؾّل -  32
 57335   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 426  2213/6/13-ط  ِؾّل ِؾّل اثٛاٌؾَٓ فبٌل -  31
 36262   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 376  2213/12/26-ط  ؽَٓ ػٍٝ فوغٍٝ ِؾّل -  32
 61621   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 422  2213/4/16-ط  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ِقٍٛف ِٕٝ -  33
 61621   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 423  2217/4/16-ط  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي ِقٍٛف ِٕٝ -  34
 62425   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 412  2211/4/17-ط  ػجبكٖ ١ٍل اِجب١ّٗ -  35
 62425   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 411  2216/4/17-ط  ػجبكٖ ١ٍل اِجب١ّٗ -  36
 66237   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 427  2213/5/21-ط  اٌم١ْوٜ ِؾّل ١ٍل ػّو -  32
 41332   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 414  2222/6/12-ط  اؽّل ػجلاٌٛ٘بة كٌٚذ -  37
 41332   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 415  2212/6/12-ط  اؽّل ػجلاٌٛ٘بة كٌٚذ -  33
 41332   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 417  2212/6/12-ط  اؽّل ػجلاٌٛ٘بة كٌٚذ -  42
 65276   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 423  2217/2/22-ط  ِزوٜ ٍغٛهًٚا ٠ؼمٛة ِب٠ىً -  41
 66323   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 431  2213/3/7-ط  ؽج١ت ػي٠ي ٠ٛٔبْ ١ِٕب -  42
 42563   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 433  2222/12/26-ط  ؽّٛكٖ اؽّل ػجلإٌجٟ -  43
 42563   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 434  2212/12/26-ط  ؽّٛكٖ اؽّل ػجلإٌجٟ -  44
 42563   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 435  2212/12/26-ط  ؽّٛكٖ اؽّل ػجلإٌجٟ -  45
 57721   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 452  2213/12/15-ط  ه٠بٗ هعبئٝ ه٠ّْٛ -  46
 66423   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 451  2213/12/23-ط  ِؾّل ػجلاهلل هث١غ فوؽبٔٗ -  42
 44633   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 422  2222/1/32-ط  ؽَٓ ٕبٌؼ ٔظ١و -  47
 66622   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 432  2222/2/3-ط  ؽ١َٓ ِؾّل ١ٍل ػيٖ -  43
 66342   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 433  2213/3/15-ط  ف١ًٍ ف١ُٙ ػبكي ّٕٛئ١ً -  52
 66655   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 477  2222/3/5-ط  ِؾّل ٔظ١و عبثو ػالء -  51
 43556   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 472  2213/2/27-ط  اٌؾ١ٕٝ ػجلاٌؼظ١ُ ػّوٚ -  52
 43556   ولُث    22222212:  ربه٠ـ ، 471  2217/2/27-ط  اٌؾ١ٕٝ ػجلاٌؼظ١ُ ػّوٚ -  53
 43556   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 427  2214/1/25-ط  اٌؾ١ٕٝ اٌؼظ١ُ ػجل ػّوٚ -  54
 43556   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 423  2213/1/25-ط  اٌؾ١ٕٝ اٌؼظ١ُ ػجل ػّوٚ -  55
 61327   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 472  2213/6/3-ط  ِوعبْ ػجلٖ ؽج١ت ٕجبػ -  56
 43556   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 472  2214/12/27-ط  اٌؾ١ٕٝ اٌؼظ١ُ ػجل ػّوٚ -  52
 43556   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 473  2213/12/27-ط  اٌؾ١ٕٝ اٌؼظ١ُ ػجل ػّوٚ -  57
 53252   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 475  2213/7/23-ط  اٌظب٘و ػجل ٔبعٝ ػبعف -  53
 57325   ثولُ    22222211:  ربه٠ـ ، 523  2217/12/3-ط  ِوٍٝ ػبّٛه ٌج١ٖوػجلا -  62
 65423   ثولُ    22222211:  ربه٠ـ ، 524  2217/4/12-ط  ١ِقبئ١ً ووِٚو عوعٌ -  61
 52152   ثولُ    22222211:  ربه٠ـ ، 522  2215/12/12-ط  ِؾّل  ا١ِٓ ِؾّل ِجوٚوٗ -  62
 52336   ثولُ    22222211:  ربه٠ـ ، 514  2216/1/27-ط  ّىوٜ فٍف اٌج١و -  63
 52336   ثولُ    22222211:  ربه٠ـ ، 515  2212/2/12-ط  ّىوٜ فٍف اٌج١و -  64
 52336   ثولُ    22222211:  ربه٠ـ ، 516  2212/2/12-ط  ّىوٜ فٍف اٌج١و -  65
 47652   ثولُ    22222211:  ربه٠ـ ، 523  2217/12/13-ط  ػجلاٌّمٖٛك ِؾّل ؽَٓ -  66
 57325   ثولُ    22222211:  ربه٠ـ ، 527  2222/1/31-ط  ِوٍٝ ػبّٛه ػجلاٌج١ٖو -  62
 54355   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 551  2222/2/26-ط  ؽّل ػجلاٌَزبه ؽٕبْ -  67
 64736   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 552  2212/12/12-ط  ػجلاهلل ِؾّل ٔبكٜ ا٠ّبْ -  63
 47465   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 547  2227/3/26-ط  ِؾّل عجو ِؾّل ى٠ٓ -  22
 47465   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 543  2213/3/26-ط  ِؾّل عجو ِؾّل ى٠ٓ -  21
 47465   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 552  2217/3/26-ط  ِؾّل عجو ِؾّل ى٠ٓ -  22
 53234   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 555  2212/6/12-ط  اهلل ف١و ّؾبرٗ فزؾٝ ِو٠ُ -  23
 53234   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 556  2215/6/12-ط  اهلل ف١و ّؾبرٗ فزؾٝ ِو٠ُ -  24
 62624   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 536  2216/6/16-ط  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ٌغفٝ ؽ١بٖ -  25
 47465   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 545  2227/12/1-ك  ِؾّل عجو ِؾّل ى٠ٓ -  26
 47465   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 546  2213/12/1-ط  ِؾّل عجو ِؾّل ى٠ٓ -  22
 47465   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 542  2217/12/1-ط  ِؾّل عجو ِؾّل ى٠ٓ -  27
 42264   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 553  2212/23/22-ط  ثوٍَٛ ّٛلٝ ّو٠ف -  23
 42264   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 554  2212/23/22-ط  ثوٍَٛ ّٛلٝ ّو٠ف -  72
 43222   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 527  1333/4/22-ط  اثوا١ُ٘ ِبضٝ اٍبِٗ/ك -  71



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 43222   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 523  2224/4/22-ط  اثوا١ُ٘ ِبضٝ اٍبِٗ/ك -  72
 43222   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 532  2223/4/22-ط  اثوا١ُ٘ ِبضٝ اٍبِٗ/ك -  73
 43222   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 531  2214/4/22-ط  اثوا١ُ٘ ِبضٝ اٍبِٗ/ك -  74
 43222   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 532  2213/4/22-ط  اثوا١ُ٘ ِبضٝ اٍبِٗ/ك -  75
 62123   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 542  2222/2/21-ط  ّٕٛئ١ً اثوا١ُ٘ ف١ُٙ ٙلف -  76
 55323   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 521  2216/1/27-ط  ػجلاهلل ػجلاٌفزبػ ِؾّل -  72
 63423   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 567  2216/12/3-ط  ّؾبرٗ اثوا١ُ٘ وّبي ػبكي -  77
 52147   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 562  2217/1/25-ط  ػٍٝ ؽ١َٓ اٌؼال ى٘وح -  73
 65373   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 522  2217/3/25-ط  اثَقوْٚ ػجلاٌّالن ثغوً ٠ٍٛف -  32
 66542   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 566  2222/21/17-ط  ربٚضوًٚ فوط اثوا١ُ٘ هاِي -  31
 57616   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، 572  2213/3/22-ط  ١ٍٍّبْ ٌغفٟ عٛى٠ف -  32
 42417   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، 577  2212/2/2-ط  ػجبكٖ ػٍٝ ؽَٓ اؽّل -  33
 42417   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، 573  2212/2/2-ط  ػجبكٖ ػٍٝ ؽَٓ اؽّل -  34
 65124   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 536  2217/1/16-ط  ِؾّل اؽّل ِؾّل فْجٗ -  35
 65722   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 622  2213/1/12-ط  َِؼٛك ػجلاٌّالن ع١ًّ اثوا١ُ٘ -  36
 45165   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 621  2215/7/26-ط  ِؾّل ؽ١َٓ ِوىٚق -  32
 52741   ثولُ    22222212:  ه٠ـرب ، 622  2217/12/22-ط  فالف ػٍٝ ػّو -  37
 43356   ثولُ    22222212:  ربه٠ـ ، 622  2217/11/23-ط  اٌؾبفظ ػجل ؽ١َٓ ْ٘بَ ِؾّل -  33

 66233   ثولُ    22222217:  ربه٠ـ ، 625  2213/7/26-ط  كاٚك ؽج١ْٝ ؽي٠ٓ ػغباهلل -  122
 66646   ثولُ    22222217:  ربه٠ـ ، 634  2222/2/25-ط  ؽ١َٓ اؽّل فبهٚق وبًِ -  121
 66433   ثولُ    22222217:  ربه٠ـ ، 632  2213/11/22-ط  ؽٕب ّؾبرٗ هِيٞ ١ِٕب -  122
 63311   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 641  2216/3/6-ط  ٍّوٖ اثٛ اؽّل ٔؾبً عّالد -  123
 65774   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 642  2213/1/16-ط  ٠ٛال١ُ اٍواف١ً ِٕٖٛه ّٕٛكٖ -  124
 33532   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 645  2213/12/21-ط  ١ِقبئ١ً ىوٝ ٕجؾٝ -  125
 33532   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 646  2217/12/21-ط  ١ِقبئ١ً ىوٝ ٕجؾٝ -  126
 61422   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 637  2213/2/22-ط  عب٠ِٚ ١ّٕلح ػجلاٌظب٘و ػجلاٌىو٠ُ -  122
 42315   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 656  2212/6/22-ط  ػجلاهلل ِؾّل ػجلاٌوؤٚف هث١غ -  127
 61334   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 653  2212/12/15-ط  كاٚك هىق ػغ١ٗ اًِ -  123
 66511   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 665  2213/12/27-ط  ثلٜٚ ِؾّل ػبعف اؽّل -  112
 42353   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 663  2222/1/13-ط  ١ٍل ِؾّل وّبي -  111
 61334   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 662  2213/12/5-ط  كاٚٚك هىق ػغ١خ اًِ -  112
 54622   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 663  2217/2/6-ط  كا١ٔبي ػي٠ي ٠ٛٔبْ ػّبك -  113
 47321   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 621  2217/2/3-ط  ؽٕب ا١ٍ٠ب ١ٍّو -  114
 37127   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 626  2224/1/12-ط  عٛهعٝ ٌٛٔلٜ اثوا١ُ٘ -  115
 37127   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 622  2223/1/12-ط  عٛهعٝ ٌٛٔلٜ اثوا١ُ٘ -  116
 37127   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 627  2214/1/12-ط  ٛهعٝع ٌٛٔلٜ اثوا١ُ٘ -  112
 37127   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 623  2213/1/12-ط  عٛهعٝ ٌٛٔلٜ اثوا١ُ٘ -  117
 37453   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 636  2213/4/27-ط  ؽَٛٔٗ  رٛف١ك  ١ٌٍٝ 2ك -  113
 66572   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 673  2222/21/23-ط  غجو٠بي هىق ٌج١ت ٠ٖٚب -  122
 54163   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 632  2222/1/3-ط(  اٌمب١ٔٛٔخ اال١ٍ٘خ وبًِ)ِؾّل ػضّبْ لغت ػجلاٌوؽّٓ -  121
 54163   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 632  2222/1/3-ط  ػضّبْ لغت ػجلاٌوؽّٓ/ اٌمبٕو -  122
 64726   ثولُ    22222224:  ربه٠ـ ، 632  2212/12/3-ط  ػ١َٝ اؽّل فزؾٝ وتوٛ -  123
 53242   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 224  2213/7/24-ط  ػٍٝ ١ٍٍّبْ عٍؼذ ِؾّل -  124
 66224   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 212  2213/7/13-ط  ع١ل ٍٛه٠بي ف١وٜ ثٌٌٛ -  125
 66236   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 223  2213/7/24-ط  ِؾّٛك ػجلاٌَالَ ِؾّل ِٖغفٝ -  126
 61123   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 226  2211/12/32-ط  اثوا١ُ٘ ى٠ل اثٛ ِٖغفٝ ؽّبك -  122
 61123   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 222  2216/12/32-ط  اثوا١ُ٘ ى٠ل اثٛ ِٖغفٝ ؽّبك -  127
 64632   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 214  2212/12/12-ط  رٛف١ك اٌٖغ١و ِؾّل ٗفبعّ -  123
 66422   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 223  2213/11/16-ط  ربٚضوًٚ وّبي ٔبّل ثبٍُ -  132
 63322   ثولُ    22222226:  ربه٠ـ ، 225  2212/2/2-ط  اهلل ػجل عٍت ِؾّل فزؾ١خ -  131
 65423   ثولُ    22222226:  ربه٠ـ ، 223  2217/4/1/-ط  اٌغٕٝ ػجل اٌىو٠ُ ػجل ِؾّٛك ا٠ّبْ -  132
 57726   ثولُ    22222226:  ربه٠ـ ، 222  2213/12/11-ط  ػجلاٌٛاؽل ١ٍل ِؾّٛك اٌٙبَ -  133
 44266   ثولُ    22222226:  ربه٠ـ ، 224  2213/12/1-ط  ِؾّل ػٍٝ اٌٖغ١و ِؾّل -  134
 54422   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 232  2212/3/2-ط  ف١ُٙ ١٘ٚت ج١ًٔ -  135
 54422   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 233  2215/3/2-ط  ف١ُٙ ١٘ٚت ٔج١ً -  136



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 54422   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 234  2222/3/2-ط  ف١ُٙ ١٘ٚت ٔج١ً -  132
 65721   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 242  2213/1/12-ط  ثمغو ٍؼل ثوٍَٛ ِٕٝ -  137
 55753   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 237  2226/2/17-ط  اثوا١ُ٘ رٛف١ك  ٕجؾٝ  ػبعف -  133
 55753   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 233  2211/2/17-ط  اثوا١ُ٘ رٛف١ك  ٕجؾٝ  ػبعف -  142
 55753   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 242  2216/2/17-ط  اثوا١ُ٘ رٛف١ك  ٕجؾٝ  ػبعف -  141
 51335   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 242  2212/11/17-ط  ؽّبك ِؾّل ِؾّل ٔج١ٍٗ -  142

   ــــــــــــــــــــــ  
   ّووبد رغل٠لاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 54573   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 363  2213/6/3-ط  ّٚووبٖ ِؾّٛك فإاك ِؾّٛك ّووخ -  1
 65262   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 423  2217/2/1-ط  ّٚووبئٗ فىوٜ ِؾّل اّوف ّووخ -  2
 65262   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 423  2217/2/1-ط  ػضّبْ اٍبِٗ ٚ ِؾّل اّوف ّووخ -  3
 65262   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 423  2217/2/1-ط  ثب١ٌّٕب اٌغب٘يٖ ٌٍّالثٌ هاف١١ٓ -  4
 43523   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 432  2213/12/12-ط  ّٚووب٘ب اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽَٓ ِل٠ؾٗ -  5
 66423   ثولُ    22222226:  ربه٠ـ ، 442  2213/12/15-ط  ّو٠ىٗ ٚ ػجلاهلل هعت عٛكٖ ّووخ -  6
 61641   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 446  2213/5/23-ط  ّووبئٙب ٚ اثٛى٠ل اهلل فٍف ّؾبرٗ ١ٍّوٖ ّووخ -  2
 61641   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 442  2217/5/23-ط  ّووبئٙب ٚ اثٛى٠ل اهلل فٍف ّؾبرٗ ١ٍّوٖ ّووخ -  7
 14327   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 453  2222/2/3-ط  ٚاٚالكٖ اٍىٕله عوعٌ ّووٗ -  3

 14327   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 453  2222/2/3-ط  ّٚووبٖ اٍىٕله عوعٌ -  12
 14327   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 453  2222/2/3-ط  ّٚووبٖ اٍىٕله عوعٌ فّٙٝ -  11
 14327   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 453  2222/2/3-ط  ّو٠ىٗ ٚ عوعٌ فّٙٝ ػبكي ّووخ -  12
 14327   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 453  2222/2/3-ط  ٚاٚالكٖ اٍىٕله عوعٌ ّووٗ -  13
 14327   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 453  2222/2/3-ط  ّٚووبٖ اٍىٕله عوعٌ -  14
 14327   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 453  2222/2/3-ط  ّٚووبٖ اٍىٕله عوعٌ فّٙٝ -  15
 14327   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 453  2222/2/3-ط  ّو٠ىٗ ٚ عوعٌ فّٙٝ ػبكي ّووخ -  16
 57232   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، 575  2213/4/26-ط  ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  12
 57232   ثولُ    22222216:  ربه٠ـ ، 575  2213/4/26-ط  ّٚو٠ىٗ ٠ٛؽٕب أَٛف١وً ثٙبء ّووخ -  17
 57135   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 643  2223/3/14-ط  ّووب٘ب ٚ ٕبٌؼ ػجلاٌؾ١ٍُ ٕالػ ػج١و ّووخ -  13
 57135   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 652  2214/3/14-ط  ّووب٘ب ٚ ٕبٌؼ ػجلاٌؾ١ٍُ ٕالػ ػج١و ّووخ -  22
 57135   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 651  2213/3/14-ط  ّووب٘ب ٚ ٕبٌؼ ػجلاٌؾ١ٍُ ٕالػ ػج١و ّووخ -  21
 44232   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 643  2213/3/21-ط  غجو٠بي صبثذ ٚاووَ اّوف ّووخ -  22
 44232   ثولُ    22222213:  ربه٠ـ ، 643  2213/3/21-ط  ّٚو٠ىُٙ غجو٠بي صبثذ ٚاووَ اّوف إٌّٙلً ّووٗ -  23
 42332   ثولُ    22222222:  ربه٠ـ ، 1432  1333/5/25-ط  ّٚو٠ىزٗ  اٌغٛفٝ ِؾّل فزؾٝ ّووخ -  24
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 622  2217/7/22-ط  ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  25
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 622  2217/7/22-ط  ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  26
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 622  2217/7/22-ط  ّٚووبح اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  22
 47424   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 622  2217/7/22-ط  ّٚو٠ىزٗ اٌل٠ٓ ػالء ػجلاٌؼي٠ي اٌل٠ٓ ػّبك -  27
 53425   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 676  2212/7/22-ط  ووبّٖ ٚ ِوٍٝ ا١ٌَل فبهٚق ّووخ -  23
 53425   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 676  2212/7/22-ط  ١ٌٍَبؽٗ ٚاٜ عو٠ٓ -  32
 53425   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 672  2215/7/22-ط  ّووبٖ ٚ ِوٍٝ ا١ٌَل فبهٚق ّووخ -  31
 53425   ثولُ    22222223:  ربه٠ـ ، 672  2215/7/22-ط  ١ٌٍَبؽٗ ٚاٜ عو٠ٓ -  32
 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 217  2216/3/12-ط  ّٚووبءٖ عبٌٌ فبهً فزؾٝ فبهً -  33
 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 217  2216/3/12-ط  ّٚووب٘ب عبٌٌ فبهً صٕبء -  34
 52235   ثولُ    22222225:  ربه٠ـ ، 217  2216/3/12-ط  ؤّٖووب ٚ اثٛاٌؾَٓ ِؾّل ِؾّل ّووخ -  35
   ــــــــــــــــــــــ  
   افواك ه٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افواك ث١غ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
 ّووبد ه٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ّووبد ث١غ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

  


