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 ٖةوييَس  –شاْهؤى ضةالَحةددئ 
 نؤييَرى ياضــــــــــــــا

 ابةغــــــي ياض
 خػتةى منسةى نؤغؼ و نؤتايي ضاٍَ

 0200-0202بؤ ضايَي خويَٓدْى 
 

 ثيَٓجةّى قؤْــــاغــــ

 ياضاي جئ بةجئ نسدٕ واْةى:

 

 ْاوى َاَؤضتاى بابةت/

 ....................................ضسنةوت ضًيُإ.. -1

 .....................................نُاٍ عًي ْعيُة -2

 (        3)     ذَازةى يةنةنإ: 

 ْاوى ضياْى ذ

 منسةى نؤغؼ
 02% 

منسةى نؤتايي 
ضاٍَ خوويي 

 %02يةنةّ 

ئةجناَي نؤتايي 
 خوويي يةنةّ

 222% 

منسةى نؤتايي 
ضاٍَ خوويي  دووةّ 

02% 

ئةجناَي نؤتايي 
 خوويي دووةّ

 222% 
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          جٌ 40 ئازيإ عبدايطالّ ابساٖيِ   .1

           دواخطنت ئاغٓا جًيٌ بسايِ   .2

          جٌ 40 ئاناز ٖيوا حاَد  .3

          ضي و بيٓج 35 ئةذئ خايد ْوزى   .4

          ضي و بيٓج  53  ئەوین حاجی برایم  .5

عُس غهس  االٛ  .6           جٌ 40 

          جٌ 40  لطٔف ابساٖيِ أنسّ  .7

أبوبکر برایم احمد  .8           ضي وحةوت 37 

          ضي و ْو 39 أمحد ديري مجػيد  .9
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          بيطت و ٖةغت 82 امحد ضيآَد ؾديل  .10

ادز امحد عبدايؿُد ق  .11           ضي وغةؽ 36 

ٖ  امحد قيظ َٗد  .12           ضي وجواز 34 

           دواخطنت امحد ناوا خوزغيد  .13

          جٌ 40 أدّ ؾابس بسايِ   .14

          ضي وجواز 34 ازا ازضالٕ امحد   .15

          ضي وحةوت 37 أزدوإ فاخس مسايٌ     .16

          ضي وبيٓج 35 اصزاٛ طارق عثناٌ   .17

          ضي وحةوت 37 اضالّ ابساٖيِ ايياع    .18

عبداهلل    أمساٛ  باصط  .19           ضي وغةؽ 36 

َعسوف حمُود امساٛ  .20           جٌ 40 

          بيطت و ٖةغت 82 امساعيٌ حتطني عوال  .21

علٕ  اَرية ضاالز   .22           ضي وبيٓج 35 

ية عبدايكادز جنِ ايدئآ  .23           ضي و ضواز 53 

          دوو ضي و 32 امياٌ ابزأٍه حمند   .24

           دواخطنت امياٌ صلٔناٌ عثناٌ   .25

          جٌ 34  خطزاميإ ْعُت   .26

ٖادىٗ بةٖسة جنا  .27           ضي وجواز 34 

          ضي وبيٓج 35 بئامني رصْل صابز   .28

          جٌ 40 بيالٕ حمُد توفيل   .29

30.  

خطزبيُإ خًيٌ   
-          

التصزٓعات امللنل٘ يف تةْٗا داوانساوة ية )
القاىٌْ اخلاص ، التصزٓعات امللنل٘ يف 

 القاىٌْ العاو، اصْل التحقٔق(

          جٌ 40 تازا ضعيد حمُد    .31

عبداهلل عثناٌتواْا   .32           ضي وحةوت 53 
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          ضي و ضواز 53 ايتوٕ امساعيٌ حمُد  .33

          جٌ 40 ثةياّ ؾُد َويود    .34

بريداودلطٔف ثةياّ   .35           ضئضي و  55 

          ضي وْو 39 مجاىُ عصاو فاضل   .36

          ضي 30 جيَطس حطني زضوٍ  .37

جٕبريَاّ حا جٕحا  .38           ضي وثئٓج 55 

          ضي وبيٓج 35 حطٔ عادٍ حطٔ    .39

خطزٓيفة ناْيب ح  .40           ضي و حةوت 57 

فيل زمحإداضتإ ز  .41           جٌ 40 

          جٌ 40 داضتإ ناوة قادز    .42

          ضي و ٖةغت 58 داييا نيالٕ حمُد  .43

          يٓج ضي و ث 53 داْا جباز حطني  .44

          ضي وٖةغت 38 دةزيا غوإ ؾابس    .45

جٕديػاد  بسٖإ حا  .46           ضي ودوو 32 

          جٌ 40 ديظني ناضرتو ياضني   .47

ْادزىظنٙ ديظني   .48           ضي  30 

          ضي وغةؽ 36 دلياس صند مصطفٙ   .49

امحد متثالديوظإ   .50           ضي و ثيٓج 53 

          ضي وٖةغت 38 دْيا زغيد امحد   .51

ٍٔيندْيا َويود   .52           ضي و ٖةغت 38 

          ضي وٖةغت 38 دّل٘ رمطاٌ رشٔد   .53

فدياز ديَػاد َعسو  .54           جٌ 40 

          جٌ 40 ديًُإ َػري ضعيد   .55

          ضي وحةوت 37 ذاية ؾابس حطٔ   .56

          جٌ 40 ذياز داْا وضو   .57
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          جٌ 40 زةْطني غسيف محداَني   .58

          ضي 54 زشطاز ْوزى وحيد  .59

          ضي وٖةغت 38 زفٌ أمحد  حطني   .60

حطٔ طُ زؤغٓا   .61           وْوبيطت  29 

          ضي و حة وت 37 زوغٓا عبداجلباز حجي   .62

جالٍ فتاح رؤٓا  .63           جٌ 40 

خطززويدة محدأَني   .64           ضي 30 

          ضي و حة وت 37 زيإ ابساٖيِ حطٔ  .65

          ضي وٖةغت 38 زيإ ؾابس عُس  .66

          ضي وحةوت 37 زيإ عبدايسمحٔ قادز   .67

عؿاّ خوزغيد زيإ   .68           ضي وغةؽ 36 

          ضي وغةؽ 36 زيإ يكُإ عبداهلل   .69

          ضي وٖةغت 38 زيرئ جًيٌ زشام   .70

کان غفور صابرير  .71           ضي و يةى 51 

          ضي وٖةغت 38  خطز شزيإ أمحد   .72

امحد   صفاٛ سٍزٗ  .73           ضي و ضئ 53 

          جٌ 40 شيٓب جالٍ حطني   .74

          ضي و حة وت 57 شيٓب ياضني خًيٌ   .75

          جٌ 40 شيٓة إدزيظ حمُد   .76

          جٌ 40 ضازا امساعيٌ امساعيٌ   .77

          جٌ 40 ضازا زغيد امحد   .78

          ضي و ضئ 33 ضازا عبدايهسيِ حمُود  .79

          جٌ 40 ضازا عبداهلل ؾابس   .80

          جٌ 40 ضازا ُٖصة عصيص  .81

          ضي وٖةغت 38 ضازة ناٌَ عبدايواحد  .82
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          ضي وغةؽ 36 ضاشطاز وزيا حطني  .83

          ضي وحةوت 37 صلٔه جاصه صلٔه   .84

          جٌ 40 مسية بسٖإ غفيع  .85

          ضي وٖةغت 38 مسية ؾباح عبداهلل  .86

ؾاحل خةزيف  صياٛ  .87           ضي وغةؽ 36 

مسايٌ وضٗسة ان  .88           ضي و ضواز 53 

ابساٖيِ  كاظهضوشإ   .89           جٌ 40 

          ضي وبيٓج 35 ضوَية ضتاز ضًيِ   .90

قًٓدز مظفزضريإ   .91           ضي و ٖةغت 38 

          جٌ 40 غةومن حطني أمحد  .92

          ضي و ضواز 53 غٓؤ ٖةذاز َويود  .93

          ضي وْو 39  عثناٌنُاٍ  شَل٘  .94

          جٌ 40 غيدا عبداملٓاف غهس   .95

          جٌ 40 غرياش جميد حطني   .96

طُ غيالٕ حمطٔ  .97           بيطت وْؤ 89 

          ضي وحةوت 37 غيالٕ ْوزايدئ عبدايسمحٔ  .98

ديػاد ضًيِشٔناٛ   .99           ضي و ٖة  غت 52 

طيالٕ توفيل شٔناٛ  .100           جٌ 40 

101.  
حمى ايدئ شٔناٛ 

ةغسيفمح           جٌ 40 

          جٌ 40 ؾبوز فسيدوٕ نانٌ  .102

          ضي وبيٓج 35 طةغبني حطٔ حمُد  .103

          ضي و دوو  52 طؤظةْد فيؿٌ حمُد   .104

          ضي و دوو 58 عبدالبارٚ عبداهلل اىْر  .105

          ضي و غةؽ 53 عبدايسشام ْوح ضًيُإ  .106
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          يةى ضي و 53 عبداهلل ياضني  ضًيِ  .107

          ضي و ضئ 55  عشٓشِ عثناٌ محْفتاح  .108

          جٌ 40 عًي أمحد عبدايسمحٔ   .109

بايص ؾاحل علٕ  .110           ضي و دوو  58 

علٕحيدز  علٕ  .111           ضي وضواز 53 

شياد حمُد علٕ  .112           ضي 54 

امساعيٌ جًيٌ  فاطنُ  .113           ضي و ْؤ 59 

يود   فسدوع حمُد َو  .114           ضي وغةؽ 53 

          ضي و ثيٓج 35 فيٓو ؾباح بسايِ   .115

          ضي و ثيٓج 53 نازوإ ضعيد أمحد  .116

          ضي و حةوت 53 نةْاز بٗساّ بريباٍ  .117

          جٌ 40 نةوضةز عبداهلل بسايِ  .118

فاروق يکارزان مهد  .119           ضي و ية ى 53 

          و ية ى ضي 53 الظني ضاالز َال   .120

          ضي و ضواز 53 يةجنة ديري خايد  .121

122.  
لەهیا فیصل محمود 

طفىمص           ضي ودوو 32 

          ضي و حة وت 37 َأوى غامن حاشّ   .123

          ضي و غةؽ 53 حمُد بةغداز عُس  .124

          ضي و حة وت 53 حمُد حتطني ضًيُإ  .125

          تبيطت وحة و 83 حمُد شيوةز حيدز  .126

          ضي و غةؽ 36 حمُد مشظ ايدئ ضسخوؽ  .127

رزاد مولوديمحمد ش  .128           ضي و ثيٓج 53 

جٕحمُد عصيص حا  .129           ضي و ثيٓج 35 

طەمحمد عزیز   .130           ضي وضئ 55 
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ابساٖيِ  مظفزحمُد   .131           ضي و دوو 58 

          ضي 54 حمُود ضتو حطٔ  .132

ضًيُإحمُود نيفي   .133           ضي وضواز 34 

ومسإ خًيٌ مصطفٙ   .134           ضي وضواز 54 

أشاد حطني مظفز   .135           ضي و ضئ 53 

          ضي وضواز 53 َعسوف ؾُد َعسوف    .136

اشقُٕإ ضًي مؤمً  .137           ضي و ضئ 55 

          دووضي و  58 َيإ ؾديل امحد  .138

          ْؤضي و  59 ْاشةْني عبداهلل حاجي  .139

          ضي و يةى 53 ايٓد غهس حطني  .140

          ضي و حة وت 53 ْوزٖإ َوفل زمحة اهلل  .141

          ضي و دوو 58 ْيطاز يوضف عبداهلل   .142

          ضي و ثيٓج 53 ٖازوٕ جوٖس َويود   .143

          ضي وضواز 53 ٖاية خايد ابساٖيِ  .144

ضتِ غيدةٖاْا زو  .145           ضي وغةؽ 36 

ايدئ حمٕٖاواز عُس   .146           ضي و ثيٓج 53 

علٕ حمنْد ٖةيَويَطت  .147           ضي وجواز 34 

          بيطت و ْؤ 89  خطزٖدى حطاّ ايدئ فكي   .148

          ضي و دوو 58 ٖدى قاضِ حمُد  .149

          ضي و ثيٓج 53 ٖريؤ جًيٌ عصيص  .150

          ضي و ضئ 55 ٍٔنداد  طلعت امساعٔل   .151

          بيطت و ٖةغت 88 وٖج حمُد أمحد   .152

          ضي و ضئ 55 يوضف أمحد حطٔ   .153

154.  
علٕذياز وغياز   - -         

ٖيض واْةى ية قؤْاغي 
ثيَٓجةّ ْية تةْٗا ية 

نؤتايي ضاٍَ  
تاقيهسدْةوة 
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ية قؤْاغي   )املالٔ٘ العام٘(
 ضيَيةّ عبوزى ٖةية

ئةجناّ دةدات 
% و 06يةضةز 

ةنةى دواتس منس
حتويًي ضةز 

 دةنسيَت. 066

155.  

 حمُد أمحد محد أَني

- -         
التصزٓعات امللنل٘ يف )

 ( داوانساوةالقاىٌْ اخلاص 

% و 06يةضةز 
06 %

تاقيهسدْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

156.  

 ٖةملةت يوْظ ياضني

         ضي و ثيٓج 53

)قاىٌْ املزافعات، قاىٌْ 
التيفٔذ، التصزٓعات امللنل٘ 

خلاص ، يف القاىٌْ ا
التصزٓعات امللنل٘ يف 
القاىٌْ العاو، اصْل 

 ( داوانساوةالتحقٔق

% و 06يةضةز 
06 %

تاقيهسدْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

157.  

 ٖريو عبداهلل ابساٖيِ

         ضي وحةوت 37

)قاىٌْ املزافعات، قاىٌْ 
التصزٓعات امللنل٘  التيفٔذ،

يف القاىٌْ اخلاص ، 
التصزٓعات امللنل٘ يف 

،  اصْل البحث القاىٌْ العاو
القاىْىٕ ّحبث التدزج، 

 داوانساوةاحلقْق العٔئ٘( 

% و 06يةضةز 
06 %

تاقيهسدْةوة 
 ئةجناّ دةدةات

 


