
  

   ثاحبألا عفر  يف تالكشم مھیدل نیذلا بالطلا ءامسأ

 
 يساسأ يلوأ

 ةیطع يماس ةراس )1
 جرف يبنلا دبع نامیإ )2
  يفاصلا يلع ءارسإ )3

 
 
  يبرع ماع ةیناث

  يودب ينغلادبع دیعس ءانھ .1
  نابللا ظفاح میھاربإ  نانح .2
 سنوی لیلجلادبع يزمر ةینمأ .3
  اطع نسح يدجم ایركز  .4
  ماما هللادبع يدجم ءالا .5
  يناملسملا دمحأ دمحم يورأ .6
  ناضمر دمحم ناضمر يطاعملا وبأ ءانھ  .7
 يضار دیسلا دمحم ىدمح انر .8
  ينیجسلا تفأر ةلمسب .9

  لاعلا دبع دمحم میھاربإ .10
 
 
  يساسأ ةثلاث

  .نمحرلا دبع ھمطاف .11
   میركلا دبع يداھلا دبع روصنم ةمعن .12
     لالھ لاعلا دبع لامج میرم .13
  هللا دبعدیجملا دبع فطاع لانم .14

  

  يبرع ماع ةثلاث
 

 لیربج مالسلادبع لماك اطع ایلاد )1
  دمحأ دمحم يرشع يدمح انید )2

 

  داوم يساسأ ةیناث
 دیزوبأدیمحلادبع دعس ةمیرك

 



  داوم يساسأ ةثلاث

 نیدلا فرش دمحم نارون .1
  ىلع قلاخلا دبع دمحأ قزر انید .2
  دیمحلا دبع بجر دعس ءامیش .3
 ىمارلا رداقلا دبع ضایر تأشن ناسحا .4
 يعیبر میركلا دبع دمحم ةمسن .5
 لیدنق ىملح میلحلا دبع ءالآ .6
  خابطلا میھاربا رصن ةریمأ .7
 ىعیوقلا ىكز دمحم ةیا .8

   

 

 

  سفن ملع يلوألا
 

   12264 يزیلجنا ءایمیك ) سنویدمحم سابع دمحأ نمیأ  .1
   40678 يزیلجنا ماع  يلوملا دبعدیمحلا دبع دعس ماشھ  .2
  13015 يبرع ءایمیك ) يلاو ھتاحش فصان لداع ھیا .3
   10367 ةیبرعةغل (میھاربا يدمح دعس يدمح .4
 11835 يبرعةلوفط ) لیئاخیم لامك الیس يبیف ـ  .5
  أ 10391 ةیبرعةغل دیسلا رافغلا دبع حودمم ءامیشـ .6
  10659 داوم يساسأ ) رمیخم دمحم حاتفلا دبع دمحم .7
 14004 يزیلجناماع ) نیسح يسرم نیسح دمحأ  .8
  14034  يبرع ةضایر ) يحیصلا دیمحلا دبع دمحأ ماھیر  .9

  ( 12985 ءایزیف يزازعلا يربص دومحم میرم  .10
  10511 سفن ملع ) دیبع يلع دومحم دیعس نیرباص  .11
 يزیلجنا ) رھوج قزارلا دبع دیمحلا دبع میظعلا دبع ناھرون  .12
 يبرع ) خیشلا فسوی دعس لالج ةمحر  .13

 
   ( يبرع 12335 مولع يساسأ ) يفاو يلع ينویسب دیسلا ءارسإ .14
  ( يبرع مولع يساسأ 12428 ) شیع وبأ میحرلا دبع كوربم ةیا .15
   يبرع مولع يساسأ 122437 ) ةمالس لیعامسا حاتفلا دبع مرك يوقت  .16
  ( يبرع مولع 12463 ) نیدلا ردب يفاصلا فیطللا دبع دمحم ءاعد  .17
   ( يبرع مولع 12563 ) فانش وبأ دومحم نمیأ تایانع  .18
   ( يبرع مولع 12591 دمصلا دبع نسح دلاخ دمحم  .19
   ( يبرع مولع 12592 بلطملا دبع دیسلا لداع دمحم .20
   ( يبرع مولع 12615ةمتجلا میھاربا حالص دمحم ينم  .21
  ( يبرع مولع 12622 يدابز وبأ دمحم يفطصم بطق ةیدان  .22



   ( يبرع مولع 12432 داوجلا دبع دمحم لیلخ ةمسب  .23
 ( يبرع مولع 12349 لیعامسا میظعلا دبع دمحم ءارسإ .24
   ( يبرع مولع 12363 قزر يوانشلا دمحم دیع .25
   ( يبرع مولع 12398 ةكیرت وبأ دیسلا دمحم ةریمأ  .26
   ( يبرع مولع 12593 يوادنھ قلاخلا دبع يبنلا دبع دمحم  .27
   ( يبرع مولع 22558 طایعلا يفطصم دواد ریمس مالسإ  .28
   ( يبرع مولع 12507 فصان يكز زیزعلا دبع رمع ءامس  .29
   ( يبرع مولع 12521 باھش دمحم دمحأ دیسلا ةلیھس  .30
   ( يبرع ةلوفط 11848 راكب دیسلا دمحأ میرم  .31
   ( يبرع مولع 12353 دمحأ قزارلا دبع ركب وبأ ءامسأ  .32
   ( يبرع ةلوفط 12644 دیسلا حاتفلا دبع يحبص ةرون  .33
 ( ةبعشلا مسا بتكت ملو 10244 دیعس دیسلا ةدیعس  .34
  10107يلعرق هللا داج يلع يحبص مالسا .35

 
 

  

  يساسأ يلوأ 

  12634 دیجملا دبع يقوسد دومحم يدن )1
  يبرغملا میلحلا دبع كلاملا دبع انر )2
  ملاس يلع دمحم نامیا )3
   ومنلا نم الدب ناسنإ قوقح تلسرأ يزیلجنا يسٍاا10867 شعلا سینأ تاحشلا ةیا )4
   ناسنإ قوقح لسرأ 10951 يطیقنلا دیزیلا وبأ دمحم داؤف دمحم )5
   ومن يوتحملاو ةیبرتلا ةفسلف رفكلا 11202 لیعامسا دعسم يماس ریدھ )6
   ماعلا يلع ومنلا تلسرأ ةلوفط 11440 ينویسب سیمخ ءامسأ )7
   ماعلا يلع ومنلا تلسرأ ةلوفط 11628 دمحأ دیس دمحأ يدمح ءاعد )8
   يضاف لیاف يبرع مولع يساسأ هللا دبع دیسلا دمحأ نامیلس نامیا )9

 ناسنإ قوقح تلسرأ يبرع مولع يساسأ 12641 كشك دمحم فصنملا دبع نمیأ مغن )10
   ومنلا نم الدب

  يبرع يجولویب 13135 ملسم وبأ دمحم راتسلا دبع قورش )11
   يساسألا يلع ومنلا تلسرأ )12
  يساسألا يلع ومنلا تلسرأ11061 ماع يبرع دومحم يحتف ناضمر لمأ )13
   ومنلا نم الدب لفطلا بدأ تلسرأ12440 يبرع مولع منصلا دمحم يحتف داھج )14
 ناویح ویب ــ تابنویب تلسرأ 10850 داوم يساسأ يباضغ دمحم لیعامسا دلاخ ةریمأ )15

   ومنلا نم الدب
   ومنلا نم الدب ناسنإ قوقح تلسرأ يبرع يساسأ نمحرلا دبع يمویب میھاربا انید )16
 نم الدب ناسنإ قوقح تلسرأ 11985 يبرع ةلوفط يلع لالھ دمحم يبنلا دبع ةرین )17

   ومنلا



 ناسنإ قوقح تلسرأ 122263 اھتبعش بتكت مل يدیعصلا يلع دمحم سیمخ يدیاھ )18
   ومنلا نم الدب

   نیترم ومنلا تلسرأ 10924 يزیلجنا يساسأ يزاجح ركب ةیطع دعس قورش )19
   يساسألا يلع ومنلا تلسرأ 11458 يبرع ةلوفط سنو دمحم يدمح ءامسأ )20
 نم الدب ةماع ایجولویج تلسرأ 12465 يبرع مولع دیعس دمحم هدبع دیسلا هدبع ایند )21

 ومنلا
 

  : ملعتلا ةیجولوكیس نم الدب میلعتلا ایجولونكت ةدام ولسرا بالط

  22515 مقر )يبرع مولع ةبعش( ىسیع دمحأ ءالع نیمرن -1

  22192 مقر ( ةیعامتجا داوم ةبعش)ةبیشع دمحأحاتفلادبع لامج ءافو -2

  22068مقر)ةیعامتجا داوم ةبعش( دمحأ ضوع دمحأ ءالآ -3
 

 ملعتلا ةیجولوكیس نم الدب دعاوق ةدام تلسرأ ةبلاط
  22676 مقر ( ةیزیلجنا ةغل ةبعش( رفعج دمحأ دمحم دمحأ ءانسح  1

 

 

  ماع ةثلاث
  : ةیسفنلا تارابتخالا نم الدب رابكلا میلعت تلسرا ةبلاط

 32721 مقر (سفن ملع ةبعش)يماشلا ينغلادبع نسح دلاخ اینار -1

 
 

 

يلوألا ةقرفلا داوم  يزیلجنا     

بالطلا ءامسأ   
 
-1 10299شیورد دمحا دمحا دمحم ىم  
دقن سیلو ةثداحم ثحب مدقملا ثحبلا   
 
     هللا دبع قزارلا دبع دمحم ءامسا   -2 
10178 

دقن سیلو ةمجرت ثحب مدقملا ثحبلا  
 



يساسأ يلوأ لودج )ب  

بالطلا ءامسأ   
10846قلاخلا دبع نسح ىلع دمحا -1  

دقن سیلو لافطا بدا ثحب مدقملا ثحبلا  
11000ىفاصلا لامك لامك نیمسای -2  

دقن سیلو رعش ثحب مدقملا ثحبلا  
10897ردب ریمس اینار -3  

دقن سیلو ةیاور مدقملا ثحبلا  
 

 

يزیلجنا ةلوفط يلوأ لودج )ج  

بالطلا ءامسأ   
11366 - قزارلا دبع لامك دومحم ایند -1  

 ةیبرتلا ًىف  ةیساسألا تاراھملا ةدام ىف مدقملا ثحبلا
لفطلا بدا ةدام ىف سیلو ةیضایرلا  

11299 - يقوسد قزارلا دبع دوعسم اینار -2  
 ىف سیلو ةضورلا ًىف  ةطشنالا جھنم ةدام ىف مدقملا ثحبلا

لفطلا بدا ةدام  
 

ةیناثلا ةقرفلا داوم     
ماع ةینات لودج )أ  

بالطلا ءامسأ   
ىفطصم دمحم مراكملا وبأ انید  

20563سولجلا مقر  
ةغراف تاحفص 8 فلملا )  ) 
20515 - ةنیزب دمحا ىلع ءامسا -1  

لمعی ال فلملا  
  

يساسأ ةیناث لودج )ب  

بالطلا ءامسأ   
دیع نیمأ بجر ماھیر   
21310 سولجلا مقر  



 تلسرأو ىزیلجنا مولع ىساسأ (ةیناثلا ةقرفلا ىف ةبلاطلا
ةیزیلجنألا ةغللا ةبعش ىساسأ ةیناثلا ةقرفلا طبار ىلع فلملا     

 

  

 

 

ةثلاثلا ةقرفلا داوم     
ماع ةثلات لودج )أ   

بالطلا ءامسأ   
 ةلكشملا  - 32364 سولج مقر -  ىواطسقلا دعس فرشا ادن

 لیلحت ةدام ىف  تایوغللا ىف ةمدقم ةدام ثحب  تلسرأ )
باطخ  

 
 ةلكشملا - 32378 سولج مقر _ شاور ةیطع حلاص ةبھ -2

باطخلا لیلحت ةدام ىف ىنایبت لیلحت ةدام ثحب تلسرا )  
 
 - 32364 سولج مقر - ىواطسقلا دععس فرشأ ىدن -1

 لیلحت ةدام ىف باطخ لیلحت ةدام ثحب تلسرا ) ةلكشملا
ىنایبت  

 
 ةلكشملا - 32378 سولج مقر - شاور ةیطع حلاص ةبھ -2

ىنایبت لیلحت ةدام ىف باطخ لیلحت ثحب تلسرا )  
 - 32364 سولج مقر - ىواطسقلا دعس فرشا ىدن -1

ةماعلا تایوغللا ةدام ىف ىنایبت لیلحت ثحب تلسرا ) ةلكشملا  
 
 - 32325 سولج مقر - ىسمللا بجر زیزعلادبع رمس -2

نیترم ثحبلا تلسرا ) ةلكشملا ) 
 
3-  - 32328 سولج مقر - نیسح داوجلا دبع  يحبص ةیموس

تارم عبرا ثحبلا تلسرا ) ةلكشملا ( 
 
 - 32343 سولج مقر - زیزعلادبع ىقدص ىفطصم ءایلع -4

مسا نودب فلملا  
 


