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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 ٕاذف ٍذٝخ فشٍاُ 18 سٝاض سيَاُ دسِٞ 7

 تسؼاد ػثذ ماظٌ 17 ادَذ صالح دسِٞ 8

 صالح غاصٛ صادق 18 مشاس ٍ٘داُ ػناس 9

 ػثذ اىناظٌ صٝذاُ داٗٛ 19 فاىخ فْجاُ خيٞفح :

 ساىٌ خشٝثظ غضٞة :1 ػَاس خضٞش ػثاط ;

 ٕادٛ سٞف تذُ ;1 ػيٜ أدَذ خضٞش >

 ادَذ اتشإٌٞ دمحم >1 ػٞذ هللا دمحم ػيٜ 1

 ػالء سدٌٞ جاتش 11 ػيٜ ػاده ٍ٘سٚ 1

 سٝاض ٍٖذٛ ػثذ اىصادة 11 ػاٝذ دٌٕٞ ٍزسٛ 9

 دمحم قاسٌ دمحم 19 اثٞش ػُ٘ خَاط 78

 سضا ماظٌ دمحم 98 ػاده تطٞش دداً 77

 ادَذ صثاح فاىخ 97 دٞذس تطٞش دداً 78

 ػيٜ ػٞسٚ خيٞف 98 ػيٜ اساٍح ػثذ اىشٗاق 79

 فاسط ػطا خاىص 99 صاله ضَخٜ جَؼح :7

 مَاه سيَاُ جاسٌ :9 صفاء دمحم ماظٌ ;7

 سٞذس ٍؤٝذ ػ٘دٓ ;9 داٗد سيَاُ جاصع >7

 مشٌٝ ػثذ اىذسِٞ خضػو >9 دمحم ّصٞف جاسٌ 71

 جاسٌ دسِٞ ػاذٜ 91 ّؼَح ػيٜ ػثذ 71

 ّاظٌ ػثذ اىؼثاط ىفرح 91 جاسٌ دمحم دسِٞ ٍؼٞ٘ف 79

 صادق خضٞش جَؼح 99 فاضو طؼَح ّاجٜ 88

 ج٘اد دمحم ج٘اد 788 ٍذَ٘د ضاله ضخٞش 87
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 صثاح ػضٝض غاىٜ 787 ٍاجذ دَٞذ جَٞغ 88

ػثاط تذس ماظٌ 89  إمشً ٍذسِ تشاك 788 

 دٞذس ٍاجذ دسِٞ 789 دثٞة ٍيل ىفرٔ :8

 اٍٞش دمحم دنَد :78 ماٍو ٕاضٌ ّاصش ;8

 ٝاسِٞ ٍاجذ سيَاُ ;78 ظافش ّؼٌٞ ػيٞ٘ٛ >8

 دمحم ضادٜ فشداُ >78 ٍٖذٛ دسِ ٝاسِٞ 81

 سالً دسِٞ ػيٜ 781 طاله صاىخ ٕاضٌ 81

 إمشاً راسٛ تْٞٔ 781 سْاء ػطٜ فٞاض 89

 ضامش ضَاه ٕذاب 789 ٍْٖذ امشً ٕاضٌ 98

 ٍاصُ دسِ دَٞذ 778 دمحم ػثذ هللا ػطا هللا 97

 سؼذٝٔ ػي٘ش ٍططش 777 ػثاط فاضو طْص 98

 ضٞاء ػيٜ ٝسش 778 مْؼاُ ػَشاُ ٍ٘سٚ 99

 ٝذٞٚ داض٘ش ٕ٘اش 779 جاتش أٝ٘ب صاىخ :9

 ٍإش فاىخ ضَذ :77 ٍشذضٜ ٍذَ٘د سدَٞح ;9

 ثاٍش خيف دَٞذ ;77 ػثذ االٍٞش جيٞو ػٞذاُ >9

 ػثذ اىنشٌٝ تشٕاُ خ٘اف >77 ساٍش دَٞذ ضْاُ 91

 ادَذ فاىخ ٕادٛ 771 قاسٌ ٍذَ٘د دمحم 91

 دمحم جاسٌ دمحم طٔ 771 تطاس تاسح تسن٘خ 99

 دسِٞ ػي٘اُ ػثذ 779 دمحم دسِ طؼَح 8:

 داذٌ مشٌٝ ػي٘اُ 788 ػثذ هللا دسِٞ خيف 7:

 سٞف خاىذ ماظٌ 787 سٝاض صاٝش ػثذهللا 8:

 صثاح ٍٖذٛ ٍجثو 788 دمحم ّؼٌٞ ٍظيً٘ 9:
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يٌٞ مٞطاُ دٕصس 789 ػيٜ تاسٌ ٍطشٗد ::  

 سؼذ فطالُ ػثذ :78 ذذسِٞ ػيٞ٘ٛ ػٞالُ ;:

 فالح دسِ جاتش ;78 صالح ّؼٌٞ ػيٞ٘ٛ >:

 دٞذس فضو ػثاط >78 إمشً ػيٞ٘ٛ ػٞالُ 1:

 ٕذٝو ػثذ اىؼظٌٞ دَذ 781 دسِ ػيٞ٘ٛ ػٞالُ 1:

 ذَاسا ظإش دثٞة 781 سائذ ّؼٌٞ ػيٞ٘ٛ 9:

 ػثذ اىشدَِ ٍططش ػزٝة 789 صٝذ إٝاد سيَاُ 8;

 ػذّاُ ػشٝثٜ سيَاُ 798 صِٝ اىؼاتذِٝ ماظٌ دَضٓ 7;

 دَضٓ ػثذ اىنشٌٝ سيَاُ 797 دساُ ػيٜ ػجٞو 8;

 ادَذ دمحم صمٜ ٕذاٛ 798 مشٌٝ ػالٗٛ سيَاُ 9;

 ٍْرظش ػثذ اىجثاس فْذٛ 799 ماثشِٝ جاسٌ دمحم :;

 ٍجرثٜ دَضج ٍٖذٛ :79 ػ٘دٓ دٌٕٞ ٍزسٛ ;;

 خضٞش ػثذ اىؼثاط مذٞص ;79 ضؼالُ سدٌ ػي٘اُ. >;

 دٞذس صثاح سٞذ >79 ػزاب أتشإٌٞ ٗاىٜ 1;

 ٍسيٌ ٝذٞٚ ػشٝثٜ 791 ج٘ادِٝ تشٝش مط٘ف 1;

 ٍقرذٙ دسِٞ ٕيٞو 791 ػَاد غاصٛ داٍذ 9;

 دسِٞ ذشمٜ ضامش 799 ماظٌ اىغٞع ٍنٜ دٗٝج 8>

حصادق دسٝة ّؼَ 7>  ٍؤٝذ دسِ مشٌٝ 7:8 

 جٖاد صادة سإٜ 7:7 دمحم ػضٝض ٍاٝغ 8>

 ػيٜ ٗىٞذ خاىذ 7:8 ػٞذ ماٍو دَضج 9>

 صٕٞش جثاس ماظٌ 7:9 إَّاس ّثٞو مَٞرٜ :>

 ضنشٝح ٍ٘داُ ػث٘د ::7 ادَذ دَضٓ ستاط ;>
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 دافع جثاس ماظٌ ;:7 دسِٞ أدَذ ػثذ ػيٜ >>

 ادَذ جؼفش ٍ٘سٚ >:7 ػيٜ داثاُ سذاب 1>

 تاقش خيٞو تاقش 7:1 ٗصفٜ مَٞرٜ ػفي٘ك 1>

 سافذ ػالٗٛ ماظٌ 7:1 دَضٓ دمحم ػيٜ ػاسف 9>

 ادَذ مشٌٝ ٍْطذ 7:9 ػثاط فاضو ٍذَ٘د 18

 ٍْرظش فٞصو ػ٘ٝض 8;7 ػيٜ ػَاس ٗدٞذ 17

 سٞف ّ٘سٛ جاسٌ 7;7 دمحم صادق ػيٜ دمحم 18

 سجاد سػذ خطاُ 8;7 ػثذ اىَْاف ػثذ هللا ادَذ 19

 تطاس قاسٌ ثاّٜ 9;7 سَٞش ػثذ اىذَٞذ ٍذَ٘د :1

 ػيٜ دسِٞ مطٞص :;7 دسِٞ ماظٌ دَٞذ ;1

 ػاض٘س ماظٌ مَش ;;7 صالح ػثذ اىَٖذٛ ػيٜ >1

 ّ٘س اىذِٝ دمحم تاسٌ ػثذهللا >;7 ذذسِٞ ذٍ٘اُ فشداُ 11

 دَٞذ ػَاس دَٞذ 1;7 داذٌ مشٌٝ ػيٞاُ 11

 ٍاسب فشداُ جاسٌ 1;7 ٍْرظش ادَذ فضع 19


