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  ٔعػ انثهذ غاَى صثذٙ غاَى ششاب   .298

  شاسع انمذسج ششاب  ػالء انذٍٚ صثذٙ  .299
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   عًٛش دمحم ػثذ انذٙ ششاب   .472
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  انًُاسج سجة يالدٙ يؼٕٛف ششاب  .745

  انًُاسج دمحم سجة يالدٙ ششاب  .746

  انًُاسج يذًٕد سجة يالدٙ ششاب  .747

  انًُاسج سجة يالدٙ ششاب ياْش  .748

  انًُاسج  ػثذِ ششابػثذ انغًٛغ اعؼذ   .749

  انًُاسج ششاب  ػثذَِؼٛى اعؼذ   .751

  انًُاسج ششاب  ػثذِػثذ انشدٛى اعؼذ   .751

   فشي أعؼذ ػثذِ ششاب  .752

  انًُاسج ششاب دمحم دغُٙ  "دًادجدمحم "  .753

   دغُٙ دمحم دغُٙ ششاب   .754



 

 

   ششاب  ػثذ هللا دمحم دغُٙ  .755

انذرراي دًررذاٌ ػثررذ انذررٙ دًررذاٌ شررشاب "   .756

 أتٕ أدًذ" 

  انًُاسج

  انًُاسج يصثاح دًذاٌ ػثذ انذٙ ششاب  .757

  انًُاسج صانخ دًذاٌ ػثذ انذٙ ششاب  .758

  انًُاسج عؼٛذ دًذاٌ ػثذ انذٙ ششاب  .759

  انًُاسج عؼٛذ دًذاٌ ػثذ انذٙ ششابأدًذ   .761

  انًُاسج سأفد دًذاٌ ػثذ انذٙ ششاب   .761

  انًُاسج ًٍ دًذاٌ ػثذ انذٙ ششاب أٚ  .762

  انًُاسج ػثذانكشٚى أًٍٚ دًذاٌ ششاب  .763

  انًُاسج دًذاٌ أًٍٚ دًذاٌ ششاب  .764

  انًُاسج ػٛذ دًذاٌ ػثذ انذٙ ششاب   .765

  انًُاسج ٔعاو إتشاْٛى دًذاٌ ششاب   .766

  انًُاسج كايم ػثذانذٙ دًذاٌ ششاب   .767

  انًُاسج دغٍٛ كايم ػثذانذٙ ششاب   .768

  انًُاسج م ػثذانذٙ ششابدغُٙ كاي  .769

  انًُاسج دغٍ كايم ػثذانذٙ ششاب  .771

  انًُاسج دمحم كايم ػثذانذٙ ششاب  .771

  انًُاسج يذًٕد كايم ػثذانذٙ ششاب  .772

  انًُاسج ػهٕٛج كايم ػثذانذٙ ششاب  .773

  انًُاسج أدًذ كايم ػثذانذٙ ششاب  .774

   انًُاسج ظٛاء ذٕفٛك صثذٙ ششاب   .775

  انًُاسج تٓاء دمحم يصطفٗ ششاب   .776

 
 
 
 
 

 ػؼطقة / اغػشروع + اغػعسعراغ
 مالحظاخ انؼىىان االسم انشقم 

777.  
 صكٙ أدًذ صكٙ ششاب

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

778.  
 دمحم صكٙ أدًذ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 تٛد أتّٛ

 تٛد أتّٛانشاسع  –دٙ األيم  ٕٚعف صكٙ أدًذ ششاب   .779



 

 

 انؼاو

781.  
 صْٛش أدًذ صكٙ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 و انؼا
 

781.  
 يذًٕد صْٛش أدًذ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

782.  
 أدًذ صْٛش أدًذ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 شمح يغرمهح

  انشاسع انؼاو -دٙ األيم غاَى صْٛش أدًذ ششاب  .783

  انشاسع انؼاو -دٙ األيم دمحم صْٛش أدًذ ششاب  .784

  انشاسع انؼاو -دٙ األيم ػٛغٗ صْٛش أدًذ ششاب  .785

786.  
 د أدًذ صكٙ ششاب صٚا

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

787.  
 غاسق صٚاد أدًذ ششاب

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو
 

788.  
 أدًذ صٚاد أدًذ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 شمح يغرمهح

   خهٛم صٚاد أدًذ ششاب   .789

791.  
 خًٛظ أدًذ صكٙ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

791.  
 أدًذ خًٛظ أدًذ ششاب

نشاسع ا –دٙ األيم 

 انؼاو
 تٛد أتّٛ

792.  
 دغٍ خًٛظ أدًذ ششاب

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو
 تٛد أتّٛ

793.  
 يُزس أدًذ صكٙ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

794.  
 دشو انًشدٕو صْذ٘ أدًذ صكٙ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو
 

795.  
 صْذ٘ أدًذ ششاب  صْٛش

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

796.  
 صْذ٘ أدًذ ششاب اعؼذ

انشاسع  –األيم دٙ 

 انؼاو
 شمح يغرمهح

797.  
 صْذ٘ أدًذ ششاب  دمحم

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو
 

798.  
 َعال صْذ٘ أدًذ ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو
 

799.  
 ػثذ انمادس غاَى إتشاْٛى ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

 تٛد أتّٛانشاسع  –دٙ األيم  سايٙ ػثذ انمادس غاَى ششاب   .811



 

 

 انؼاو 

811.  
 ػثذ انمادس غاَى ششاب دمحم 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 شمح يغرمهح

812.  
 ػهٙ غاَى إتشاْٛى ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

813.  
 أيجذ ػهٙ غاَى ششاب

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو
 شمح اتّٛ

814.  
 سٚاض غاَى إتشاْٛى ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

815.  
 يذًٕد سٚاض غاَى ششاب

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو
 

إتشاْٛى إتشاْٛى غاَى  أتُاء ٔصٔجح انًشدٕو  .816

 ششاب 

انشاسع  –دٙ األيم 

 انؼاو 
 

817.  
 عؼٛذ سشٛذ إتشاْٛى ششاب 

شاسع  –دٙ األيم 

 انمذسج 
 

818.  
 إٚاد عؼٛذ سشٛذ ششاب 

جٕاس  –دٙ األيم 

 انشؤٌٔ 
 

819.  
 إتشاْٛى عؼٛذ سشٛذ ششاب

شاسع  –دٙ األيم 

 انمذسج
 

811.  
 ششاب ػثذ انذًٛذ سشٛذ إتشاْٛى 

شاسع  –دٙ األيم 

 انمذسج 
 

811.  
 ػهٙ خانذ سشٛذ ششاب 

شاسع  –دٙ انًم 

  انمذسج
 

  شاسع انثذش  –انًؼغكش  دمحم أدًذ صكٙ ششاب   .812

  انغذ انؼانٙ  –انًؼغكش  خانذ سشٛذ إتشاْٛى ششاب   .813

  غأ٘انًُ ػثذ انشؤٔف صثذٙ ذٕفٛك ششاب  .814

 

 اغػؼطقة / اغقرارة + اغبحر  
 مالحظاخ انؼىىان االسم انشقم 

  انًذطح ٔنٛذ خهٛم دًضج ششاب دشو انًشدٕو  .815

  انًذطح ْشاو ٔنٛذ خهٛم ششاب  .816

  انًذطح ششابخهٛم خانذ ٔنٛذ   .817

  انًذطح ػثذهللا ٔنٛذ خهٛم ششاب  .818

   خهٛم ٔنٛذ خهٛم ششاب  .819

   دمحم ٔنٛذ خهٛم ششاب  .821

  انمشاسج ششاب ػهٙتاعى ػثذ انمادس و.   .821

   أششف تاعى ػثذانمادس ششاب  .822



 

 

  انمشاسج ػثذانذٙ دًذاٌ ػثذانذٙ ششاب  .823

   دًٕدج ػثذ دمحم ششاب   .824

  انطشٚك انششلٙ خهٛم الفٙ ششاب ششاب "   .825

  انطشٚك انششلٙ د. َثٛم خهٛم الفٙ ششاب   .826

  انطشٚك انششلٙ يذًٕد خهٛم الفٙ ششاب  .827

  انطشٚك انششلٙ أدًذ خهٛم الفٙ ششاب   .828

 انًٕاصٙ  انثذش  ششاب " أتٕ ذٕفٛك "ٕٚعف يمثم ذٕفٛك   .829

 انًٕاصٙ  انثذش ذٕفٛك يمثم ذٕفٛك ششاب   .831

 انًٕاصٙ انثذش أيٍٛ يمثم ذٕفٛك ششاب  .831

 لٕٓج تشٛش عاتمًا انثذش  ياصٌ ثاتد ذٕفٛك ششاب   .832

 لٕٓج تشٛش عاتمًا انثذش  أعايح ياصٌ ثاتد ششاب   .833

 لٕٓج تشٛش عاتمًا انثذش  دغاو ياصٌ ثاتد ششاب  .834

 لٕٓج تشٛش عاتمًا انثذش ششاب إتشاْٛى ياصٌ ثاتد   .835

  انمشاسج دمحم ثاتد ذٕفٛك ششاب " أتٕ عًٛش "   .836

  انمشاسج يصطفٗ ثاتد ذٕفٛك ششاب " أتٕ دمحم "   .837

  انمشاسج صانخ ثاتد ذٕفٛك ششاب   .838

  انمشاسج ذٕفٛك ششاب " أتٕ ٔعٛى "  ثاتدتالل   .839

  انمشاسج ٚاعٍٛ يمثم ذٕفٛك ششاب  .841

  يذفٕظح ٕٚعف يمثم ذٕفٛك ششاب  .841

تانمشب يٍ انرشتٛح  انغكح شاسع األسَة  اٚٓاب  أتٕ-ٕٚعف ػثًاٌ دمحم ششاب   .842

 ٔانرؼهٛى

تانمشب يٍ انرشتٛح  انغكح شاسع األسَة  إٚٓاب ٕٚعف ػثًاٌ ششاب  .843

 ٔانرؼهٛى

تانمشب يٍ انرشتٛح  انغكح شاسع األسَة ػثًاٌ ششاب إتشاْٛى ٕٚعف  .844

 ٔانرؼهٛى

تانمشب يٍ انرشتٛح  غكح شاسع األسَةان تالل ٕٚعف ػثًاٌ ششاب  .845

 ٔانرؼهٛى

تانمشب يٍ انرشتٛح  انغكح شاسع األسَة دمحم ٕٚعف ػثًاٌ ششاب  .846

 ٔانرؼهٛى

 
 
 

 رطـــح
 مالحظاخ انؼىىان االسم انشقم 

   غّ ػثذ انذًٛذ ششاب " أتٕ انؼثذ "    .847

   أدًذ غّ ػثذ انذًٛذ ششاب   .848



 

 

   يذًٕد ػثذ انذًٛذ ششاب    .849

   دًذاٌ ششابانشٛخ دًذاٌ ػثذ انذٙ   .851

   دمحم ػثذ انذًٛذ ششاب    .851

   ػثذهللا دًاد ششاب " أتٕ دًاد "    .852

   دايذ ػثذ هللا دًاد ششاب  .853

   ششاب  دمحم َصش دًاد   .854

   ششاب دمحم إعًاػٛم دًاد   .855

   أدًذ عانى ػهٙ ششاب   .856

   خانذ أدًذ عانى ششاب    .857

   جًٛم أدًذ عانى ششاب    .858

   ٔنٛذ أدًذ عانى ششاب   .859

   ػهٙ ششاب " أتٕ َعال "  دًذاٌ عانى  .861

   َعال دًذاٌ عانى ششاب   .861

   َثال دًذاٌ عانى ششاب   .862

 
 ضـــــزة

 جٕال انؼُٕاٌ االعى انشلى 

 1599415993  ششابدمحم  ٔعٛى يذًٕد  .863

 1599611121  دمحم ٔعٛى يذًٕد ششاب  .864

 1599111723  يُٓذ ٔعٛى يذًٕد ششاب  .865

   يؼرصى ٔعٛى يذًٕد ششاب  .866

 1599414869  ششابدمحم يذًٕد  (وعال دمحم)  .867

 1599421111  ششاب يذًٕد  (دمحم عالو)يشٚذ   .868

 1599998588  ششاب ( يذًٕددمحم عالو)داصو   .869

 1599884344  ششاب ( يذًٕددمحم عالو)داذى   .871

   ششاب ايجذ اعؼذ  .871

 1599419645  صاتش يذًٕد دغٍ ششاب  .872

 1597911493  ششابدغٍ أكشو يذًٕد   .873

   ششابأدًذ  دغٍ ٕٚعف  .874

   َادس دغٍ ٕٚعف ششاب  .875

 1599418919  عائذ دغٍ ٕٚعف ششاب  .876

 1599418918  ْٛثى دغٍ ٕٚعف ششاب   .877

 1599435451  ششاب ٕٚعف أدْى خانذ   .878

 1599714678  ششابٕٚعف إٚٓاب خانذ   .879

 1599322212  ششاب عفٛاٌ عانى   .881

   دمحم عفٛاٌ عانى ششاب   .881



 

 

   يذًٕد عفٛاٌ عانى ششاب   .882

 1599415155  ششاب ٕٚعف نثٛة عهٛى   .883

 1598199166  ششاب ى عهٛعهٛى نثٛة   .884

 1599315666  ششاب عهٛى عايش نثٛة  .885

 1599714717  ششاب  عهٛى سائذ نثٛة  .886

 1599617117  ششاب  ٕٚعف ٔائم ٔنٛذ  .887

   ششاب أدًذ يمثم ٕٚعف   .888

 1599413344  داذى يمثم ٕٚعف ششاب   .889

 1599611736  ششاب  ٕٚعف ػاصى يمثم  .891

 1599882215  ششاب ٔائم عانى أدًذ  .891

 1599739926  أدًذ ششاب اجذ عانىي  .892

 1599314979  ششاب أدًذسايٙ عانى   .893

 1599318624  ششاب أدًذ عانى َٓاد   .894

 1599211182  ششاب  أدًذ َٓاد انذٍٚػالء  .895

   أدًذ  أتٕ- ششابأدًذ عانى  (ػهٙ دٛذس)  .896

 1599414453  ششاب ( أدًذدٛذس)ػهٙ ششٚف   .897

 1599736531  ششاب  ( أدًذدٛذس)ػهٙ أششف   .898

 dso 1599311644َٓاٚح شاسع  أعايح ػهٙ دمحم ششاب   .899

 dso 1599369437َٓاٚح شاسع  ػهٙ أعايح ػهٙ ششاب   .911

 1599312925  ششاب خانذ ٔنٛذ فؤاد   .911

   فؤاد ٔنٛذ فؤاد ششاب  .912

 dso 1599341757شاسع  ششاب خانذ َثٛم فؤاد   .913

   اٚاد َثٛم فؤاد ششاب  .914

   ٔعٛى َثٛم فؤاد ششاب  .915

 1599385152  ششاب  خانذ دًذ فؤادأ  .916

   خانذ أدًذ فؤاد ششاب  .917

 1599741518  ششاب ٕٚعف ياْش عانى   .918

 1599755527  ششاب دًذ  غغاٌ يؼشٔف  .919

   ششاب دًذ جٓاد صثذٙ   .911

 1599781713  يؤيٍ جٓاد صثذٙ ششاب   .911

 1599222188  ششاب دًذ )دمحم عالو( صثذٙ   .912

 1599761467  ششاب عالو( صثذٙدمحم )أدًذ   .913

 1599822126  ششابدغٍ دغٍ ػهٙ   .914

 1599871673  أدًذ يذًٕد ششاب   .915

 1599572811  ششاب أدًذ أدًذ يذًٕد  .916

 1599863125  أدًذ ػادل ششاب   .917

  ذم انٕٓا ششاب ستاح ػٛذ ًَش   .918



 

 

 1598616141 ذم انٕٓا ششاب ستاح أًٍٚ ًَش  .919

 1599211171 ذم انٕٓا ششاب  ستاح ْٛثى ًَش  .921

 1599465565  ٛش ػٛذ سشاد ششابأي  .921

 1599465565  لاعى عالو لاعى ششاب   .922

 1599791438  دمحم لاعى عالو ششاب  .923

   ػثذانمادس لاعى عالو ششاب   .924

 1599282932  ػثذانُاصش لاعى عالو ششاب  .925

 1599734531  ساغة يصطفٗ ششاب  يصطفٗ  .926

   ساغة ششاب  ساغة يصطفٗ  .927

  تم انغشاٚا عاتمًايما دمحم عؼٛذ كايم ششاب   .928

   ْاشى يشٔاٌ ْاشى ششاب  .929

  انغادح  ػٛذ ستاح ششاب " أتٕ ستاح "  .931

  انغادح ستاح ػٛذ ستاح ششاب   .931

  انغادح دمحم ػٛذ ستاح ششاب   .932

 

 / وشجى انتىاصم مؼىا نتصحُح أٌ خطأ أو وقص فٍ األسماء ػثش مىقغ انؼائهحمالحظح 
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شاسع ششاب، وسط ششاب أتى أَمه  ششاب انؼصشَح نصاحثها دمحممكتثح َىجذ وسخح مه انكشف نذي 

 مىاسثاخػائهٍ نه كشفوافزج سحة انمهف مه مىقغ انشاتطح مه 
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 : حشس تُذ 

 سئُس ساتطح شثاب ػائهح ششاب 

 األستار : أحمذ سهُمان ششاب أتى االمُش 

 أمُه سش ساتطح شثاب ػائهح ششاب 

 األستار : سَان سفؼد ششاب 

 مسؤول انهجىح االػالمُح 

 دمحم أحمذ سالمح ششاب أتى آسش 

 انهجىح االػالمُح                                                                                              

http://www.shurrab.ps/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7
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