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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

ٍى جثارؼدًادي ص 9; دظٍٍ ػهً ػثذ هللا هزٌض 7  

 ػمٍم خضٍز ػثذ انؼثاص 6> يصطفى وأثك ػثذ 8

 كزٌى طزٌغ ػثىد 7> سٌٍ انؼاتذٌٍ ػهً دظٍ 9

 ثايز شؼٍىط يطشز 8> ػهً طايً جار هللا :

 اٌاد شؼٍىط يطشز 9> يُرظز دظٍ رشك ;

 دظٍ ٌذً دًذ :> دمحم جثار راضً >

 يثذر كراب َاصز ;> خانذ دمحم ػثذ 1

اصثػ دظٍٍ دًٍذ >> يذظٍ داود غانً 1  

 اتزاهٍى دمحم ػثٍذ 1> ػهً سياو داجى 9

 ياجذ راضً خهف 1> دايذ فزداٌ ػهً 76

 كزٌى شزهاٌ يشكىر 9> ػالء ػثذ سٌذ كاظى 77

 طرار جثار يُجم 16 ردًاٌ ٌاطز غضثاٌ 78

 َظزٌٍ طهٍى جٍاد 17 دظٍٍ ػثذ انزضا شًخً 79

 ادًذ اٌاد كاظى 18 دكًد جثز شذهاٌ :7

 يزذضى دًٍذ دشاو 19 رافذ صانخ وهٍة ;7

 دىراء ػثذ انفراح ػثذ انخانك :1 كاظى دظٍٍ دخٍم >7

 ػهً ردٍى جهذ ;1 ػثاص ونٍذ طانى 71

 َشار ػايز هذاب >1 طؼذ شذهاٌ فزداٌ 71

 اٌذٌ ػهً داود 11 صانخ ػثذ انؼثاص داود 79

 ػالء كاظى جكُىو 11 جىاد طهًاٌ دمحم 86
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 ادًذ ػهً ٌاطز 19 طًٍز هادي شكز 87

 صثاح ػٍذ راضً 16 اطايه صثذً ػثاص 88

 يذًىد صٍهىد فانخ 17 ػثاص دًشج هالل 89

 دظٍٍ ػهً كاظى كطىع 18 كاظى َاجً راضً :8

 ػهً ػثاص فهٍخ 19 يصطفى َاجً فزداٌ ;8

 صادق ػثذ انزضا صافً :1 اًٌٍ صادة يُخً >8

 طجاد نطٍف كاظى ;1 ايجذ فاضم تزٌذ 81

 يُرظز ػالء يجٍذ >1 ادًذ دًٍذ يرؼة 81

 غظاٌ تاشً نفرح 11 دمحم ادًذ دظىٌ 89

 ػايز شاوي طزتٍد 11 ػثذ انذظٍ ػثذ ٌىطف 96

 هثح ػثذ دظٍٍ 19 ػثٍذ دظٍ تهؼىط 97

 انهاو لاطى ػثٍذ 96 رػذ دظٍٍ ػهٍىي 98

 رطم ػثذ انكزٌى يذًىد 97 سٌُة رضٍىي نؼثىطً 99

 ػهٍاء ػثذ انذظٍٍ ػثذ هللا 98 يزاد دظٍ كاٌى :9

كاظى ػثذ وطاو 99 دظٍ ػهً يطشز ;9  

 تالز انٍاص اتزاهٍى :9 ػثاص هادي هٍُذي >9

 ػهً ػطا جثز ;9 طًٍز دًشج دراذح 91

 هاشى دًٍذ ػهً >9 صادق ػهً جهٍم 91

 دٍذر صانخ ػثذ انذظٍ 91 يصطفى دٍذر يىطى 99

 ادًذ يجٍذ وَاص 91 ادظاٌ ثجٍم جًؼه 6:

 ػهً صثاح يهذي 99 دمحم داود طهًاٌ 7:

 ػثاص فانخ يهذي 766 دىراء َؼًح صادق 8:
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 طجاد ادًذ ػكاب 767 دظٍٍ جٍاد ٌاطٍٍ 9:

 ػثذ انزساق ادًذ ونً 768 طاهز ػهً جىاد ::

 يجٍذ ػىاد ػثذ 769 دمحم دٍذر َؼًح ;:

 يهُذ شًخً ٌاتز :76 دمحم دثٍة ػشٌش >:

 طجاد ػادل يذكىر ;76 ػًار يزاد دظٍ 1:

 يزواٌ كزٌى خٍىٌ >76 َؼٍى تادي جثز 1:

 يصطفى ٌاطز ػثذ ػهً 761 ػهً ادًذ طذىر 9:

 وطاو دظٍ هاشى 761 سكزٌا سهٍز نطٍف 6;

 دًشج شالل دظٍٍ 769 ػايز دايذ ػثذ ػهً 7;

 طٍثح يُذر صهثً 776 ػهً رساق خهف ػشٌش 8;

 أيجذ ػثذ االنه فٍصم 777 يٍثى دمحم كاظى 9;

 يصطفى دمحم كُذوح 778 فٍصم يكً فٍصم :;

 َثٍم ردى دظىٌ 779 طذٌز صثزي جزص ;;

ٍذدمحم دظٍ ػثذ انذظٍٍ دمحم رش >;  ػايز هذاب جاتز :77 

 طٍف ػثاص فاضم ;77 يزذضى ػهً السو 1;

 دمحم دظٍ ػهً هللا >77 طانى ػشٌش يمطاع 1;


