
(57)لجنة رقم 

مواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوسم

يدَٗ -ادارٖ -عمٕثبداثراْيى عّ اثراْيى حمًٕد 110676

يدَٗ-ادارٖ -ربريخ لبٌَٕاثراْيى حمًد عجداخلبنك امحد ضبمل210677

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبداثراْيى َجيم اثراْيى حمًد310678

ادٕل-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕامحد اشرف امحد عفيفٗ انشعرا410679ٖٔ

يدَٗ-ادارٖيُظًبدامحد اشرف دطيىن حمًد510680

يدَٗ -ادارٖ -عمٕثبدامحد اشرف ضعيد عجدانُىب حمًد610681

ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبديُظًبدامحد مجبل عجدانعظيى حمًٕد صجبح710682

ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدامحد دبمت اثراْيى يصغفٗ انعريب810683ٌ

يدَٗ-ادارٖ -ربريخ لبٌَٕامحد محدٖ امحد عجداحلهيى يُصٕر910684

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-عمٕثبدامحد ضبيٗ حمًد انشيخ1010685

ادارٖ -ربريخ لبٌَٕيدخمامحد صالح رضب صرب1110686ِ

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدامحد عبدل عهعذ حمًد1210687

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕامحد عجدادلعس عجداهلل حمًد1310688

يدَٗ-ادارٖشريعّامحد عصًذ يَٕص عفيف1410689ٗ

يدَٗ-ادٕال -ربريخ لبٌَٕشريعّامحد عهٗ عفيفٗ اثراْيى انغُب1510690َٗ

يدَٗ -ادارٖ-عمٕثبدامحد حمرٔش عجدانفزبح دٔيدار1610691

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕامحد حمًد انطيد انطيد1710692

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-عمٕثبديدخمامحد حمًد رضب عفيفٗ عٕاد عفيف1810693ٗ

ئدارح شئٌٕ انزعهيى ٔانغالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ ثبلٗ نالعبدح نهعبو اجلبيعٗ
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(58)لجنة رقم 

مواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوسم

ئدارح شئٌٕ انزعهيى ٔانغالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ ثبلٗ نالعبدح نهعبو اجلبيعٗ

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخاجراو-الزصبدامحد يرٔاٌ عيد امحد ضهيًب110694ٌ

ادارٖ -ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدامحد يصغفٗ حمًٕد عجداحلًيد فبيد210695

يدَٗ -عمٕثبديدخمامحد َبصر عهٗ عثًب310696ٌ

يدَٗ -ادارٖ-عمٕثبداضبيّ اثراْيى حمًد اثراْيى410697

ادارٖ-ربريخ لبٌَٕيدخماضبيّ حمًد عجدانرؤٔف ضهيًبٌ عفيف510698ٗ

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدشريعّاضالو انطيد عجدانطالو انطيد عه610699ٗ

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبداضالو اميٍ اضبيّ امحد710700

ادٕال  -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبداضالو دبيد دطٍ حمًد عرال810701ٗ

ادٕال -عمٕثبدالزصبداضالو عبدل عجدانعظيى حمًد عًرا910702ٌ

ادٕال -ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبداضالو عجداحملطٍ حمًد َجي1010703ّ

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-عمٕثبدايري اضبيّ فزذٗ حمًد1110704

ادٕال -ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدايري ضبيٗ ضيد يربٔن حمرٔش1210705

يدَٗ -ادارٖ-عمٕثبديُظًبدايبد اميٍ حمًد حمًد دطىن1310706

َبجذخ يٍ انعبو ادلبضٗ ايّ ثكر عجدانرمحٍ اثراْيى1410707

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدربدرش ثركّ َصراهلل ثرضٕو 1510708

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدرطُيى حمًد انطيد عجدانعظيى انطيد1610709

يدَٗ-ربريخ لبٌَٕيُظًبدجيٓبٌ حمًٕد صبحل حمًٕد عجدانعسيس1710710

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبديدخمدطبو عجداجلبثر اثٕ اجملد عهٗ 1810711
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(59)لجنة رقم 

مواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوسم

ئدارح شئٌٕ انزعهيى ٔانغالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ ثبلٗ نالعبدح نهعبو اجلبيعٗ

نغّ-الزصبد-شريعّ-دٔىل-يدَٗ-ادارٖشريعّدطىن امحد دطىن عه110712ٗ

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕدطني َجيم عًر دطني انسَيىن210713

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخخبند امحد عجداحلًيد ضهغب310714ٌ

يدَٗ -ادٕال-ربريخ لبٌَٕخبند اشرف انطيد دطٍ لُديم410715

يدَٗ -ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕرضٕٖ شعجبٌ يمجٕل صربِ حمًد510716

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخضبيٗ خبند يهيجٗ خهف اهلل610717

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕضعد عًر حمًٕد يصغفٗ ضعد710718

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدالزصبدضعيد انطيد زكٗ حمًد عجدانطالو810719

يدَٗ -ادٕال -ادارٖمسبء يصغفٗ امحد دطني910720

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕضٓبو حمًٕد ضعد حمًٕد1010721

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕضيد عهٗ انطيد عهٗ شداد1110722

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕضيد حمًد اثراْيى ضعٕد1210723ٖ

يدَٗ -ادارٖ-عمٕثبدضيدِ عًبد حمًد فزذٗ عجدانفزبح1310724

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕشريعّضيف انديٍ امحد حمًد حمًد1410725

يدَٗ -ادارٖ-عمٕثبدضيف يصغفٗ عهٗ إَر حمًدٖ عيد1510726

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدشبييّ دطٍ عجداهلل اثٕضريع1610727

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدشكرٖ جنيت ثكر انصديك دطني يطهى 1710728

يدَٗ -ادٕال-ادارٖشٓبة ضبيخ يزٕىل حمًد1810729
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(60)لجنة رقم 

مواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوسم

ئدارح شئٌٕ انزعهيى ٔانغالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ ثبلٗ نالعبدح نهعبو اجلبيعٗ

يدَٗ -ادٕال-ادارٖصالح فإاد عجدانغىن يٕضف110730

نغّ -الزصبد-شريعّ-دٔىل-يدَٗ-ادٕال-ادارٖ-عمٕثبدعجبش عجدانفزبح عجبش انطيد210731

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجدانجبضظ امحد عجدانجبضظ امحد عه310732ٗ

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجدانجبلٗ حمًد عجدانجبلٗ يصغفٗ ثبشب410733

ادٕال-ادارٖ-عمٕثبدالزصبدعجداحلًيد مجبل عجداحلًيد ثشري510734

ادارٖ -ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجداحلًيد حمًٕد يطعد ثيٕيٗ صبحل610735

يدَٗ -ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجدانرمحٍ امحد حمًد عبدل حمًد710736

ادارٖ -ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجدانرمحٍ خبند عجدادلٕجٕد حمًٕد810737

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخعجدانرمحٍ حمًد حمًد امحد اثٕ ثبشب910738

ادٕال -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجدانرمحٍ َبصر عجدانرديى عجدانرمحٍ دأد1010739

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخيُظًبدعجدانرؤٔف فرج كًبل عجداحلًيد دطُني1110740

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدعجداهلل كًبل عجدانفزبح امحد1210741

يدَٗ -ادارٖ-عمٕثبدعجداهلل حمًد دفىن حمًد1310742

ادارٖ -ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدشريعّعغيّ دطني عغيّ ايبو1410743

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخربريخ َظىعهٗ عجدانجبلٗ عهٗ امسبعيم1510744

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-عمٕثبديُظًبدعًر حمًد دطٍ عهٗ لدٔش1610745

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخيُظًبد-شريعّفزذٗ ثشري حمًد عفيف1710746ٗ

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبديبيكم مسري لدضٗ ثغرش1810747
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(61)لجنة رقم 

مواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوسم

ئدارح شئٌٕ انزعهيى ٔانغالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ ثبلٗ نالعبدح نهعبو اجلبيعٗ

ادٕال -ادارٖ-عمٕثبدشريعّحمًد اثراْيى دطُني اثراْيى 110748

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخحمًد امحد اثراْيى فًٓٗ ضالو210749

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدحمًد امحد مشُدٖ يبضني 310750

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدحمًد امحد حمًد احلطيىن امحد عهٗ 410751

ادٕال -ادارٖ-عمٕثبدحمًد امحد يراد ضيد510752

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبديدخمحمًد اشرف عجداحلًيد يطٍ عجداهلل610753

يدَٗ-ربريخ لبٌَٕشريعّحمًد انشٓبٖٔ اثراْيى حمًد خبعر710754

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدشريعّحمًد انٕرداَٗ حمًٕد يصغف810755ٗ

يدَٗ -عمٕثبديُظًبد-يدخمحمًد صبثر صمر عجدانإي910756ٍ

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخحمًد عبعف حمفٕػ انطغٕدٗ 1010757

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕحمًد عهٗ عجدانطزبر حمًد1110758

نغّ-الزصبد-شريعّ-دٔىل-يدَٗحمًد عيطٗ يزٕىل امحد صيبو1210759

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخحمًٕد حمطٍ عجدانْٕبة ثطبع1310760ٗ

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدالزصبدحمًٕد حمًد امحد امسبعيم1410761

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخيرِٔ ممدٔح انطيد امحد دبيد فيبض1510762

يدَٗ-ادٕال-عمٕثبديصغفٗ ايبو حمًد ايبو انشذر1610763ٖ

يدَٗ -ادارٖ-عمٕثبديُظًبديصغفٗ اميٍ عجبش عجداحلًيد ثكر1710764ٖ

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-عمٕثبدييُب اشرف ٔاصف فهزبؤٔش1810765
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(62)لجنة رقم 

مواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوسم

ئدارح شئٌٕ انزعهيى ٔانغالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ ثبلٗ نالعبدح نهعبو اجلبيعٗ

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدَٕر انصجبح يبضر امحد حمًٕد110766

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدَٕر عًر عجدانرمحٍ ضيد َصر 210767

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبديدخمَٕر حمًد حمًد حمًد عٕيص310768

يدَٗ -ادارٖ-عمٕثبدْبنّ مجيم عجدانعظيى عجدانعسيس410769

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخْجّ اهلل َبدر فزذٗ عجدانغىن امحد عًر510770

ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَْٕدير اثراْيى ثكري انصب610771ٖٔ

يدَٗ -ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدْدير عجداجمليد حمًٕد عهٗ امحد710772

يدَٗ -ادٕال-ادارْٖشبو انطيد عجدانعسيس امسبعيم810773

ادارٖ-عمٕثبديدخمْشبو عبرق عجداجلهيم صبدق910774

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدْشبو حمًد اثراْيى امحد1010775

يدَٗ -ادٕال-ربريخ لبٌَٕالزصبد-يُظًبديبضر حمًد ضيد محيدِ انطيد1110776

يدَٗ -ادٕال-ربريخ لبٌَٕيٕضزيُب ٔجيّ اديت ثبثذ1210777

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبديُظًبديٕضف رضب حمًد دهيى امحد يصغف1310778ٗ

يدَٗ -ادٕال-ادارٖيٕضف ضيد حمًد انطيد عجداذلبد1410779ٖ

يدَٗ -ادٕال-ادارٖيٕضف حمًد يصغفٗ اثراْيى1510780

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-عمٕثبديٕضف يعٕض يصغفٗ عجدانفزبح1610781

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ يٍ اخلبرج نهعبو اجلبيعٗ
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(63)لجنة رقم 

مواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوسم

ئدارح شئٌٕ انزعهيى ٔانغالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ ثبلٗ نالعبدح نهعبو اجلبيعٗ

يدَٗالزصبد-شريعّامحد حمًد محٕدِ حمًد110801

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدالزصبداضالو حمرٔش ثيٕيٗ ضيعيد ادلغرث210802ٗ

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخامسبء عجدانعسيس عجدانعظيى عجدانعسيس310803

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخالزصبد-يُظًبداشرف عجدانرمحٍ عجداهلل حمًد خضر410804

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخربريخ َظى-اجراواميبٌ كرو عهٗ عثًب510805ٌ

يدَٗ -ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدجٕرج كًبل اثراْيى يٕض610806ٗ

ادارٖ-عمٕثبديدخمرضب اثراْيى ضيد رجت710807

ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدالزصبد-يُظًبدعجدانرمحٍ دطٍ صبحل دطٍ اثٕ ننب810808

يدَٗ-ادٕالشريعّعجداهلل حمًد عجدانعسيس حمًٕد فٓيى910809

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕالزصبد-يدخمعهٗ امحد ضهيًبٌ حمًٕد1010810

يدَٗ -ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕكريى امحد ْبشى امحد حمًد1110811

يدَٗ-ادٕال-ادارٖيدخمكريى اميٍ عجدانرازق عجدادلُعى انرثبط1210812

يدَٗ-ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدكريى حمًٕد ضيد عجداهلل1310813

يدَٗ-ربريخ لبٌَٕالزصبد-يُظًبديبرٖ جرجص فبَٕش ثغرش1410814

يدَٗ-ادٕال-ادارٖحمًد امحد اندْشبٌ اذلبد1510815ٖ

يدَٗ -ادٕال-ربريخ لبٌَٕحمًد انطيد دطني اثٕ اجملد1610816

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخاجراو-َظى ضيبضيّحمًد حبريٖ عجدانفزبح عساو1710817

يدَٗ-ادٕال-ادارٖحمًد دطٍ حمًد امحد عيد1810818
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(64)لجنة رقم 

مواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوسم

ئدارح شئٌٕ انزعهيى ٔانغالة

2021/2020 لبئًّ ثأمسبء عالة انفرلّ انثبَيخ اَزطبة يٕجخ ثبلٗ نالعبدح نهعبو اجلبيعٗ

يدَٗ-ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕ-عمٕثبدحمًد صربٖ حمًد عجدانفزبح انجبله110819ٗ

نغّ-الزصبد-شريعّ-دٔىل-يدَٗ-ادٕال-ادارٖ-ربريخ لبٌَٕحمًد عُغبٖٔ حمًد عُغب210820ٖٔ

يدَٗ-ادٕال-عمٕثبدالزصبدحمًد عبدل عصبو دطٍ حمًد ضرٔر310821

ربريخ لبٌَٕالزصبد-يُظًبدحمًد عجداحلًيد حمًد اثٕ االضرار حمًد410822

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخاجراو-يدخمحمًد يصغفٗ حمًد دطب510823ٌ

يدَٗ-ادٕال-ادارٖ-عمٕثبديصغفٗ دطبو انديٍ انطيد يطعٕد610824

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخاجراو-َظى ضيبضيّيصغفٗ يبضر محدٖ ْٔيىب710825

مجيع يٕاد انفرلخ انثبَيخيُظًبد-يدخمْبجر اشرف امحد انغُب810826َٗ

يدَٗ-ادٕال-ادارٖيبرا ضعيد انطيد عجداجمليد امحد910827
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