
1 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 



2 
 

 

32013100

 

1111 

 :انمساعد انقانوني -1

 

 اإلسم  انرقم

 رَا يذًٕد أتٕ دٔاش  -1

 أدًد إتراٍْى تكر َافع  -1

 عال ٔجٍّ يذًد عهً  -3

 (دسَٕح)رٍَى ٌعمٕب صانخ فراح   -4

 عثد انذهٍى إٌاد يٕسى أتٕ انذج  -5

 يذًد راذة ذٌة عٍاش  -6

 َداء عثد انًجٍد زاٌد انطٌٕم  -7

 دسٍ سهٍى دسٍ خٕنً  -8

 يذًد جٓاد رجة دًداٌ  -9

 أشٕاق يذًٕد لاسى خطاطثح  -11

 سعٍد ٔنٍد سعٍد األذٍرج  -11

 عال غانة شفٍك جايٕش  -11

 دارٌٍ يذًد يذًٕد انصانخ  -13

 طهعد سعٍد يذًد شرأَّ  -14
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