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 :بلاطلا ةلاح
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 حجان 22282 لفط بدا رودنغلا دیعس دلاخ ىناما 1
 حجان 22327 ھیناث   لفط بدا ظیفحلا دبع ھتاحش نامیا 2
 حجان 22235 ھیناث   لفط بدا  نسح دعس دمحم دمحا 3
 حجان 22580 ھیناث   لفط بدا دومحم اضر ءارسا 4
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 سولجلا مقر ةداملا بلاطلا مسا 
 

 :بلاطلا ةلاح
 بسار /حجان

 بسار 22232 ةیناث -ىبرع مولع نابسح نامیلس داؤف دمحم  تزع دمحا 1
 حجان 22235 نابسح ىصاعوبا نسح دعس دمحم دمحا 2
 حجان 22300 نابسح ىناجرسلا دمحا رباص دمحا ةریما 3

 دھاجم میھاربا دمحم ھیا 4
 ىویطعوبا

 حجان 22347 نابسح

 دبع ىلع عیمسلا دبع دیرغت 5
 ةلیقلق معنملا

 حجان 22356 نابسح

 حجان 22384 نابسح ىنویسب ىبنلا دبع ىلع بابر 6
 حجان 22389 نابسح ةشیعوبأ دمحا دمحم باحر 7

 نابعش فؤرلا دبع فرشا ماھیر 8
 ىبصقلا

 حجان 22398 نابسح

 حجان 22412 نابسح دمحم دومحم دیمحلا دبع ةراس 

 نیز رمع ھتاحش ىماس ءامیش 
 نیدلا

 حجان 22429 نابسح

   
 حجان تافلخت نابسح 22482 يسیع دومحم لالج دومحم  میرم 404

 دمحم ىفاصلا ىقوسد نسح 405
 هللادبع

 حجان تافلخت نابسح 22563

 حجان تافلخت نابسح 22568 لالھ عیمسلادبع لالھ نتاف 406

 حجان تافلخت نابسح 22572 زیزعلادبع دمحم زیزعلادبع نمؤم 407



  
 حجان تافلخت 30905 نابسح      ةدابع دمحم ىفطصم دمحا 408
 حجان تافلخت 31019 نابسح -ىلغرف دمحا ناضمر دیجملا دبع نامیا 409
 حجان تافلخت 31044 نابسح بوقرع ملاس دمحا دمحم ھیا 410
 حجان تافلخت 31095 نابسح انبلا دمحم دومحم دمحا ةمحر 411
 حجان تافلخت 31124 نابسح نامثع ملاس دعس فیرش رحس 412
 حجان تافلخت 31186 نابسح رداقلادبع دمحا دماح دمحم 413
 حجان تافلخت 31200 نابسح سینولا دبع زیزعلا دبع دمحم دومحم 414
 حجان تافلخت 31209 نابسح جاجح میھاربا نیما ىفطصم 415
 حجان تافلخت 31334 نابسح دوعسلا وبا دودولادبع دمحم نمیا مالسا 416

  
 حجان تافلخت 41296 نابسح لاعلا دبع دیسلا دومحـم تایآ 417
 حجان تافلخت 41572 نابسح شحولا میھاربا میلحلا دبع اضر نیمسای 418
 حجان تافلخت 41591 نابسح میھاربإ لاعلا دبع میھاربإ ةورم 419

 

 

ةیلیلحت ةسدنھ ةدام   
 ٢٢٢٢٩ يسوم رقص يفطصم يریخ دمحا ٢٢٢٢٩' حجان 

 22300 يناجرسلا دمحا رباص دمحا ةریما 22300' حجان 

 22304 دمحم ناضمر ناضمر هریما 22304' بسار 

 ٢٢٣٢٧ حاتفلادبع ظیفحلا دبع ھتاحش نامیإ ٢٢٣٢٧' بسار 

 22356' حجان 
  معنملادبع ىلع عیمسلادبع دیرغت

 22356 ةلیقلق

 22560 ىقاوحلا يواطنط دمحم دیسلا 22560' بسار 

 22563 هللادبع دمحم يفاصلا يقوسد نسح 22563' حجان 

 22568 لالھ عیمسلا دبع لالھ نتاف 22568' حجان 

 22575 ىوادنھ ىفطصم دمحم دولخ 22575' حجان 

 30905 هدابع دمحم يفطصم دمحا 30905' بسار 

 30996 حلاص دمحم حلاص دیسلا ةریمأ 30996' حجان 

 31110 يبارع كوربم ھفیلخ دلاخ بنیز 31110' حجان 

 41268 يھیبرطلا دمحا دعس رباص ماھلا 41268' حجان 

 41361 دیع نابعش دیسلا ایند 41361' حجان 

 41591 میھاربا لاعلادبع میھاربا هورم 41591' حجان 
 

 

 



 

 

  ةماع ءایمیك ةدام تافلخت
 حجان يبرع مولع يساسا ھیناثلا  ركبوبأ مالسلادبع فطاع ھسیئر  22377
 حجان يبرع مولع يساسا ھیناثلا ھشیع وبا دمحا دمحم باحر 22389
 حجان يبرع مولع يساسا ھیناثلا  نیناسح يلع میھاربا ناضمر هدایم 22503
 حجان  يبرع مولع _يساسا ةثلاثلا فالخ فلخ دمحم دمحا ءامسا 30934
 حجان  يبرع مولع _يساسا ةثلاثلا  میھاربا يلع هاللا دبع دومحم ءامسأ  30959
 حجان  يبرع مولع _يساسا ةثلاثلا  يناولحلا بطق يلع ادنھاش 31136
 حجان  يبرع مولع _يساسا ةثلاثلا دمحم دیسلا حوتفلاوبا نیسح ءافو 31308

 

  


