



(   131  )لجنه رقم

مواد الرسوبيٕاد انزخهفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

يذَٗ-اداسٖ-عمٕادامحذ انغيذ زلًذ عهٗ 19501

يذَٗ-اداسح-عمٕثبدامحذ دبيٗ االعالو ْالل امحذ انغًش29502ٖ

( 2020عزس  )مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ      امحذ محذٖ عجذانغىن دٕاء39503

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدامحذ سفعذ زلًذ زلًذ انصيبد49504

يذَٗ-ادٕال-عمٕثبدامحذ زلًذ عفيفٗ زلًذ انصب59505ٖٔ

يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبدامحذ سلزبس اثشاْيى عجذاحلهيى 69506

(2020عزس   )يذَٗ  -ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبديُظًبدامحذ شلذٔح دبيذ عجذادلمصٕد79507

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدامحذ يٕعٗ عجذانشمحٍ ثيٕي89508ٗ

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدادْى ْبَٗ لشَٗ جبد خبنذ99509

يذَٗ-عمٕثبدششيعّاعالو امحذ انغيذ زلًٕد اثٕ شيخ109510ّ

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ  اعالو ٔنيذ عجذانفزبح عجذاحلهيى ععذ119511

يذَٗ-ادٕال-اداسٖثبعى زلًذ اعبيّ زلًذ129512

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدجٓبد يبعش عجذاحلًيذ امحذ عبمل139513

يذَٗ-ادٕاليُظًبددغٍ زلًذ جالل زلًذ 149514

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-عمٕثبددغني مجبل شلذٔح طّ انعبيذ159515ٖ

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ  دفصّ اثٕ طبنت عجذِ اثٕ طبنت عالي169516ّ

يذَٗ-ادٕال--عمٕثبدالزصبدمحذ َبدس يصطفٗ امحذ امسبعيم179517

يذَٗ-ربسيخ لبٌَٕيُظًبدخهٕد محبدِ عجذانشبفٗ عجذانفزبح189518

ئداسح شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء طالة انفشلّ انثبَيخ اَزظبو يٍ اخلبسج أل يشح نهعبو اجلبيعٗ
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(   132  )لجنه رقم

مواد الرسوبيٕاد انزخهفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

ئداسح شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء طالة انفشلّ انثبَيخ اَزظبو يٍ اخلبسج أل يشح نهعبو اجلبيعٗ

يذَٗ-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدسافذ عالء يصطفٗ دغٍ زلًذ عهطب19519ٌ

يذَٗ-ادٕال--عمٕثبدسضب يُصٕس سضب يُصٕس 29520

يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبدسفعذ ٔائم امحذ شٕلٗ انغيذ محض39521ِ

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-عمٕثبدسَب سشبد زلًذ شذبر49522ّ

يذَٗ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدسَب عًبد فًٓٗ عجذانعضيض59523

يذَٗ-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕسٔجيُب سؤف فبسط فٓيى69524

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ   (عزس  )الزصبد  -يُظًبدعبسِ يغعٕد زلًذ عًش79525

يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبد( وافد عمانى )عبمل ثٍ ععيذ ثٍ زلًذ انيبفعٗ       89526

يذَٗ-ادٕال-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدششٔق يبْش زلًذ انغيذ زلًذ99527

يذَٗ-عمٕثبدَظى عيبعيّ-ششيعّششيف امحذ شفيك فزذٗ خشثٕػ109528

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ  صبثش عيذ انغيذ عيذ خهيم119529

( 2020عزس  )مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ   ربسيخ َظى-َظى عيبعيخعجذانشمحٍ عجذاحلٗ خضشٖ عجذاحل129530ٗ

يذَٗ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجذادلعجٕد ايٓبة عجذادلعجٕد دغبَني محٕدِ 139531

يذَٗ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجذانْٕبة زلًذ عجذانْٕبة عجذانشمح149532ٍ

نغّ-الزصبد-ششيعّ-دٔىل-يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبدعهٗ زلًذ عجذسثّ ركٗ 159533

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخربسيخ َظىعًش امحذ عجذانغىن زلًٕد169534

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدعًش اششف امحذ زلًٕد179535

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدعًش اششف سيبض يصطف189536ٗ
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(   133  )لجنه رقم

مواد الرسوبيٕاد انزخهفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

ئداسح شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء طالة انفشلّ انثبَيخ اَزظبو يٍ اخلبسج أل يشح نهعبو اجلبيعٗ

يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبدكشميّ كًيم ييخبئيم يٕعف19537

اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبديُظًبديبسيُب عًبد َجيم ثٕنظ يرتٖ 29538

( 2020عزس  )مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ    اجشاوزلًذ امحذ اثشاْيى عهٗ عجذاذلبد39539ٖ

يذَٗ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدزلًذ اعبيّ زلًذ اثٕ اذلذٖ زلًذ49540

( 2020عزس  )مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ    زلًذ انغيذ زلًذ عاليّ شك59541ِٕ

يذَٗ-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدزلًذ إَس إَس زلًذ انجطب69542ٖٔ

يذَٗ-عمٕثبدالزصبدزلًذ دهًٗ عٕاد عجبط79543

يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبديُظًبدزلًذ محٕدِ عجذانعضيض محٕدِ عجذانْٕبة89544

يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبدزلًذ صبحل صجذٗ صبحل عثًب99545ٌ

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدزلًذ صبحل فإاد زلًذ انشعشا109546ٖٔ

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ  يُظًبد-ششيعّزلًذ نجيت زلًذ ٔجذٖ دغني انذسيذ119547ٖ

يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبديُظًبدزلًذ يبْش عجذانغزبس انذعٕلٗ انُجبس129548

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ  زلًذ يبْش زلًذ امحذ139549

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-عمٕثبديُظًبدزلًذ ْشبو زلًذ زلًٕد149550

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ  زلًٕد امحذ عجذانفزبح يٕعٗ عهي159551ِٕ

يذَٗ-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدزلًٕد مجبل يصطفٗ ثذس169552

اداسٖ-عمٕثبديُظًبدزلًٕد دُفٗ خهيفّ دُف179553ٗ

اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدزلًٕد صربٖ ععيذ زلًذ189554
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(   134  )لجنه رقم

مواد الرسوبيٕاد انزخهفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

ئداسح شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء طالة انفشلّ انثبَيخ اَزظبو يٍ اخلبسج أل يشح نهعبو اجلبيعٗ

عمٕثبديُظًبد-يذخمزلًٕد عجذانعضيض عجذانفزبح انغيذ19555

(ٔلف ليذ جتُيذٖ  )مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ    زلًٕد صلبح سيبض انجُىب29556

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبديُظًبديصطفٗ اثشاْيى عيذ اثشاْيى39557

يذَٗ-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕيُظًبد-يذخميصطفٗ عبدل زلًذ كبيم عبيش صجيخ49558

ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدالزصبديصطفٗ عبدل زلًذ يزٕىل59559

يذَٗ-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕيصطفٗ عجذانُبصش فبسٔق عجذاهلل انذْشب69560ٌ

يذَٗ-اداسٖ-عمٕثبديُظًبد-يذخميصطفٗ عصبو دغٍ عجذاهلل غُيى79561

يذَٗ-ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبديُظًبديصطفٗ صلذٖ ععذ محذا89562ٌ

يذَٗ-ادٕال-عمٕثبديصطفٗ يَٕظ زلًٕد عبمل99563

يذَٗ-ادٕال-اداسٖيُبد عبطف عهيى عجذانعضيض109564

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ    يُظًبديُبس اعبيّ دغٍ فشج119565

يذَٗ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدييبدِ زلًذ عرتيظ زلًذ عيذ129566

يذَٗ-اداسٖ-ربسيخ لبٌََٕبديّ عصبو زلًذ انغيذ عفيف139567ٗ

( 2020يذَٗ ٔلف ليذ -ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدَذٖ عالء انذيٍ عجذانٕادذ زلًٕد149568

يذَٗ-اداسٖيُظًبدَٕس ْبٌ صليت عجذاهلل عجذانشبف159569ٗ

( 2020عزس  )يذَٗ    -ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدالزصبدْبَٗ امحذ عجذادلُعى يغٕسٖ عالو169570

يذَٗ-اداسٖششيعّْجّ عجذانغالو انطٕخٗ عهٗ اجلُذ179571ٖ

َبجذخ يٍ اليبمسني عًبد يغبصٖ انغيذ189572
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(   135  )لجنه رقم

مواد الرسوبيٕاد انزخهفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

ئداسح شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء طالة انفشلّ انثبَيخ اَزظبو يٍ اخلبسج أل يشح نهعبو اجلبيعٗ

يذَٗ -ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕيٕعف امحذ عجذانعظيى صجيذ19573ّ

يذَٗ -ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبديٕعف انغيذ دغٍ عه29574ٗ

يذَٗ -ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبديٕعف زلًذ زلًذ انطٕخٗ صك39575ٗ

يذَٗ -اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕيُظًبديٕعف يبعش يٕعف عجذاحلهيى زلًذ يَٕظ49576

مواد الرسوبختهفبدالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

يذَٗ -أدٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕامحذ انغيذ يصطفٗ انغيذ19601

(ٔلف ليذ جتُيذٖ  )مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       امحذ فزذٗ زلًٕد لُب29602ٖٔ

يذَٗ -اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕاكًم زلًذ اكًم زلًذ عهٗ عهيى 39603

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       ارلذ زلًذٖ اثشاْيى زلًذٖ اثشاْيى49604

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       الزصبد-ششيعّ(وافد قطرى  )جبثش عهٗ محذ انذدبثيت ادلشٖ   59605

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       مجبل عجذاحلًيذ عجذانٕادذ اثشاْيى عشاو69606

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       نغّخبنذ امحذ دغىن زلًذ َصبس79607

ششيعّ        -مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ يب عذا دٔىلنغّساشذ عجيذ زلًذ ساشذ89608

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       َظى عيبعيّ(وافد قطرى  )ساشذ زلًذ ساشذ زلًذ عضيجّ  99609

ادٕال        -مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ يب عذا اداسَٖظى عيبعيّ(وافد قطرى  )ععيذ زلًذ عهٗ زلًذ ديذاٌ  109610

يذَٗ -ادٕال-اداسٖششيف عجذاخلبنك عجذِ عجذاخلبنك ععذ119611

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       ششيعّعجذانشمحٍ صبثش خبيذ زلًذ129612

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       (وافد قطرى  )عجذانعضيض ععيذ عيف مخيظ انُعيًٗ    139613

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       (وافد قطرى  )عهٗ يجبسن ٔنيذ ععيذ اجلبعى   149614

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء طالة انفشلّ انثبَيخ اَزظبو يٍ اخلبسج أل يشح نهعبو اجلبيعٗ
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(   136  )لجنه رقم

مواد الرسوبيٕاد انزخهفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

ئداسح شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء طالة انفشلّ انثبَيخ اَزظبو يٍ اخلبسج أل يشح نهعبو اجلبيعٗ

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       نغّ-الزصبدزلًذ اميٍ زلًذ عجذاخلبنك دجبج19615

يذَٗ -اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبديُظًبدزلًذ مجبل عجذاذلبدٖ عبمل29616

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       (وافد قطرى  )زلًذ عهٗ ععيذ انعصيًٗ اذلبجشٖ     39617

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       ربسيخ َظى(وافد قطرى   )زلًذ يطش ثطٗ يعشٔف خٕاس     49618

يذَٗ -ادٕال-اداسٖ-ربسيخ لبٌَٕ-عمٕثبدزلًذ ٔائم زلًذ زلًٕد 59619

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       زلًٕد صبثش زلًٕد انغيذ ثشع69620ٗ

يذَٗ -اداسٖ-عمٕثبديصطفٗ زلًذ زلًذ رٕفيك انشبفع79621ٗ

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       يصطفٗ زلًذ زلًٕد عيذ 89622

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       يذخميصطفٗ زلًٕد عجذاذلبدٖ خضش جبد 99623

يذَٗ -اداسٖششيعَّبدس فشج طّ فشج109624

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       َٕسا فٕصٖ اثشاْيى زلًذ119625

مجيع يٕاد انفشلخ انثبَيخ       ْذيش مجبل عجذانُبصش يصطف129626ٗ
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