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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 ٔعاو ػثٛذ خهف ;; عالو تشكٙ كشٚى 7

 سعٕل ػالٔ٘ ػثذ انؼال >; دغٍٛ ػثذ سٔضاٌ 8

 يُتظش جاعى دمحم دغٍ 1; ػهٙ ػثذ انشضا دمحم 9

 ػًاس يٛٓذ٘ ٔدٛذ 1; داجى يذٛغٍ ػهٙ :

 عايش ػثذ دَاٌ 9; ػهٙ ػاٚذ صكش ;

 لٛصش اليٙ يغهى 6> َٕس انٓذٖ ػثذانكشٚى فاخش >

 دٛذس دغٍ كاظى 7> دغٍُٛ دمحم ػثذ 1

 جاعى ػزاب سداو 8> ػاٚذ دمحم ػؾٙ 1

 صٍٚ انؼاتذٍٚ ػهٙ يؼاسج 9> صادق دغٍٛ جاعى 9

 ٕٚعف فائض طؼًح :> يشِٔ ػهٙ دمحم ػهٙ 76

 ػثذ انذغٍٛ ػطٛح ػثذ انغادج ;> سٔاء ػثذ انكاظى ساضٙ 77

 ايجذ دًٛذ يتؼة >> ػًاد جثٛش َجى 78

 اٚٓى اسكاٌ تشكٙ 1> ػايش ػثذ انذغٍٛ اياَح 79

 يصطفٗ جثش كشٚذ٘ 1> جٓاد كاظى عٛف :7

 ساضٙ عهًاٌ كاظى 9> دغُٛح داؽٕػ دُظم ;7

 ػهٙ ػثٛذ َافم 16 دايذ يُصٕس ػٛال >7

 عُاء دًٛذ دغٍٛ 17 يصطفٗ دمحم ػهٙ ػثذ 71

 ْاد٘ دًٛذ يؾذٍ 18 يانك سصاق ػضٚض 71

 ػثاط داخم ُْذٔل 19 ػزاب دثٛتش كشو 79

 ػهٙ ػثذ عادج :1 دغٍٛ ػهٙ غاص٘ 86
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 ػثذ انذغٍٛ فشداٌ ػثذ ػهٙ ;1 ػهٙ يذغٍ ْاؽى 87

 ػهٙ يطؾش يخٛهف >1 ػهٙ دغٍ فشٚخ 88

 كشاس َثّٛ ػثٛذ 11 دغٍٛ ػهٙ يذغٍ ػٕدِ 89

 عشيذ دمحم دغٌٕ 11 يٓذ٘ دغٍ جثش :8

 دمحم َاصش دغٍٛ 19 ػالء دًٛذ دغٍ ;8

 ادًذ خهذٌٔ عؼٛذ 16 ػًاد جاعى دمحم >8

 دمحم َاصشخهف 17 دمحم ػاصٙ يٕٚغ 81

 غٛاث يؾتاق ْاؽى 18 ػثاط صٚاد عانى 81

 يشتضٗ ػثاط خضٛش 19 لاعى َجى دغَٕٙ 89

 ْاد٘ ؽاكش ػثٕد :1 فانخ خهٛف صخٙ 96

 عٛف ػهٙ ػثذ انذغٍٛ ;1 دمحم ػثذ انذغٍٛ ػثذ 97

ضاٌػهٙ ػثذ سٔ 98  ػهٙ دُفٛؼ يغشب >1 

هٙ دغٍٛ خضٛشدٛذس ػ 11 ػمٛم جٕدِ ػثذ االيٛش 99  

 إَٔاس دأد عهًاٌ 11 رٔ انفماس ياجذ لاعى :9

 لاعى ػثذ هللا نفتّ 19 صانخ ياجذ يكشٔد ;9

 ٔائم ػالٔ٘ عانى 96 دٛذس َصش هللا جاتش >9

 ادًذ َؼٛى صادة 97 عانى كاظى عهطاٌ 91

 ػهٙ دغٍ تمٙ 98 اؽٕاق دغٍٛ كاظى 91

 ػهٙ ؽٛال فشداٌ 99 ػهٙ دغٍ يظهٕو 99

 عالو دثٛة كاظى :9 جثاس صانخ صثٛش 6:

 ػهٙ ػذَاٌ ساْٙ ;9 صْشاء دمحم دغٍ 7:

 دمحم ؽايم يُصٕس >9 كشاس جاتش دغٍٛ 8:
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 غغاٌ فهٛخ ػثذ انذغٍٛ 91 دغٍٛ جاتش ػثذ 9:

 دمحم طؼًح فصٛم 91 ٚذٗ ػثذ انذغٍ لاعى ::

 دغٍٛ ْالل ػثذ 99 يشتضٗ ْاد٘ خهٛف ;:

 لٛظ ػٕٚذ ػثٛذ 766 عتاس تؾٛش ػكاس >:

 دٛذس تؾاس تذس 767 تٕفٛك ٚاعش ؽثٛة 1:

 دمحم صْٛش ْاد٘ 768 يًٍٓٛ أعؼذ َؼٛظ 1:

 فاسط ػالٔ٘ دًاد 769 دغٍ يذغٍ ػفٍ 9:

 غفاس يُٛش عهًاٌ :76 ٔعاو ػثذ انكشٚى ػجى 6;

 ػذ٘ ستذاٌ فانخ ;76 يشتضٗ دغٍ ؽٓٛذ 7;

 َاصش ساْٙ عهًاٌ >76 لٛظ جهٛم ػٛغٗ 8;

 صالح يٓذ٘ ػٕٚذ 761 ادًذ دمحم سضا ػثذ انغتاس 9;

 يشٔاٌ ػثذ انًٓذ٘ عهًاٌ :;
 دمحم ْٔاب جثاس 761

 دمحم ْٕٚذ٘ ػثاد٘ 769


