
 7182 /83/81دزً       األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ       االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 َبشئٍٍضُخ  88نًردهخ ا 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 27.93 انصٍذ   أدو كرٌى يسًذ زطٍ انقبضً و زرح50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 1.01.76 انصٍذ   أدو كرٌى يسًذ زطٍ انقبضً و زرح100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 2.12.96 انصٍذ   يسًذ زطٍ انقبضً أدو كرٌى و زرح200

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 4.47.13 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرح و زرح400

 خٍُف -د ررثٍخ ٔرعهٍى 1994 10.00.26 انًعبدي أزًذ يسًذ ْبًَ أزًذ يخزبر و زرح800

 اإليبراد زًذاٌ  2011 19.56.16 انًعبدي عجذ هللا يسًذ ضًٍر انصبٔي و زرح1500

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 35.52 الشمس  ضٍف أزًذ عجذ انًُعى عًبرِ و صذر50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2007 1.19.14 األْهً أزًذ يسًٕد يسًٕد أزًذ دٌبة و صذر100

 ندًٕٓرٌخا ضزبد انقبْرح 2011 2.53.02 أكزٕثر 6 يُٓذ ضٍبء انذٌٍ يسًذ ثٓبء  و صذر200

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2010 33.20 ْهٍٕثٕنٍص يصطفً طبرق يطعذ انجرادعً و ظٓر50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 1.12.20 ٔادي دخهخ يرٔاٌ أزًذ عجذ انًعس أزًذ  و ظٓر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 2.33.44 أكزٕثر 6 ٌبضٍٍ عجذ انعسٌس يسطٍ انٓدبٌ و ظٓر200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 30.36 انصٍذ   أدو كرٌى يسًذ زطٍ انقبضً شخو فرا50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 1.06.75 انصٍذ   أدو كرٌى يسًذ زطٍ انقبضً و فراشخ100

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2008 2.36.31 انقبْرح عًر ْشبو عجذ انهطٍف زطٍ و فراشخ200

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2008 2.36.98 األْهً ٍذييبزٌ يسًذ أزًذ انرش و يزُٕع200

 اندًٕٓرٌخ األْهً 1997 5.36.40 انشًص اد رفٍك ؤعًر ف و يزُٕع400

 و زرح50×4
 عجد انردًٍ عجد انصًد  –ِ   فبرش عًبر

 عجد انردًٍ إٌٓبة –   ٌٕضف ْبًَ يذًد
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 2.00.34 األْهً

 و زرح100×4
 انردًٍ عجد انصًد عجد  –فبرش عًبرح   

  أدًد أشرف عجد انًُعى –  ٌٕضف ْبًَ يذًد
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 4.21.26 األْهً

 و زرح200×4
 عجد انردًٍ عجد انصًد  –   فبرش عًبرِ

 عجد انردًٍ إٌٓبة –   ٌٕضف ْبًَ يذًد
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 9.23.44 األْهً

 و زرح50×10

 ٕر ٌذٍىيذًد يشٓ –ٔنٍد ضبير يذًٕد  

  عجد انردًٍ خبند –     يرٔاٌ عًبد دبيد

  أدْى أدًد يذًٕد –يرٔاٌ طبرق إٌٓبة  

 ٌبضر ٔنٍد أثٕ انعال – يذًد أدًد يبْر    

 عًر جبثر عهً –عًر يذًد عجد انًجٍد  

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 5.05.42 األْهً

 و يزُٕع50×4
 أدًد دٌبة–           عهً أدًد يذًٕد

 فبدي طبٍَٕش             –       م ْشبو نطفًَجٍ
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2007 2.15.64 األْهً

 و يزُٕع100×4
 يذًد ضبنى عٍطً –      ثالل عًرٔ أدًد

  أدًد ٔائم انًُٓدش –    َدٌى كرو يذًد  
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 4.57.50 ْهٍٕثٕنٍص

   E.A.T   



 7182 /83/81دزً       بو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ األرقــــــ      االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 ٍٍَبشئضُخ  87انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 26.32 ْهٍٕثٕنٍص زٌبد يسًذ عجٍذ خفبخخ و زرح50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 58.50 انًعبدي آدْى يسًذ يدذي يسًٕد أزًذ و زرح100

 انقبْرح ضزبد انقبْرح 2014 2.06.72 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 4.27.64 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح400

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2004 9.33.44 األْهً فزسً يسًذ أزًذ ْشبو  و زرح800

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 1995 18.07.73 انًعبدي يخزبرأزًذ ْبًَ يسًذ أزًذ  و زرح1500

 انقبْرح األْهً 2008 34.05 األْهً دٌبةيسًٕد أزًذ أزًذ يسًٕد  و صذر50

 رُشٍطٍخ ضجٕررُح 2004 1.14.94 ضًٕزّ انقصجً زطٍٍ عًر خًبل  و صذر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 2.42.32 األْهً عجذ انرزًٍ يسًذ عجذ انصًذ  و صذر200

 انقبْرح األْهً 2009 31.46 ٍصْهٍٕثٕن ٌبضٍٍ طبرق يطعذ انجرادعً و ظٓر50

 انقبْرح األْهً 2009 1.08.13 ْهٍٕثٕنٍص ٌبضٍٍ طبرق يطعذ انجرادعً و ظٓر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 2.26.09 أكزٕثر 6 انٓدبٌ ٌبضٍٍ عجذ انعسٌس يسطٍ و ظٓر200

 ًٕٓرٌخاند ضزبد انقبْرح 2016 28.46 ْهٍٕثٕنٍص فارس محمد فاروق السيد و فراشخ50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 1.02.44 ْهٍٕثٕنٍص فارس محمد فاروق السيد و فراشخ100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 2.21.62 ْهٍٕثٕنٍص فارس محمد فاروق السيد و فراشخ200

 انقبْرح األْهً 2009 2.27.68 األْهً ٌٕضف يسًذ صالذ انذٌٍ كرارِ و يزُٕع200

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 5.11.24 ٔادي دخهخ عبدل عجبش انطُجبري  عًر و يزُٕع400

 و زرح50×4
 يذًد يجدي أدًد  –       ٌبضٍٍ ربير

 إثراٍْى ْشبو                –زكرٌب ضٍف

 انصٍذ

 انًصري
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2007 1.55.24

 و زرح100×4
 عجد انردًٍ عجد انصًد  –   ِفبرش عًبر

 عجد انردًٍ إٌٓبة –   ًدٌٕضف ْبًَ يذ
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 4.05.93 األْهً

 و زرح200×4
 عجد انردًٍ عجد انصًد  –   ِفبرش عًبر

 عجد انردًٍ إٌٓبة –   ٌٕضف ْبًَ يذًد
 كأش يصر األْهً 2014 9.13.76 األْهً

 و زرح50×10

 ّيذًٕد أثٕ عٍط –       عًر يصطفً

 هً يذًٕدعًرٔ ع –     زٌبد يذفٕظ 

 أدًد دشًذ  –          يذًد عشًبٔي

 عًر خبند –            ضبنى  ضبنى إٌٓبة

 عًر إٌٓبة شهجً    –      أدًد انضهٍفً

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2007 4.48.37 األْهً

 و يزُٕع50×4
 خبند دطٍٍ عًر   –        ٌبضٍٍ ربير

 ضٍف زكرٌب   –         دثركب يصطفً

 انصٍذ

 ريانًص
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2007 2.10.07

 و يزُٕع100×4
 أدًد أكرو عجبش –      فبدي طبٍَٕش

 دٌبة يذًٕد أدًد – دعهً أدًد يذًٕ
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2008 4.37.35 األْهً

E.A.T    
 



 7182 /83/81دزً       بو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ األرقــــــ      االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 َبشئٍٍضُخ  81 انًردهخ
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 24.83 ْهٍٕثٕنٍص زٌبد يسًذ عجٍذ خفبخخ زرحو 50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 56.07 ْهٍٕثٕنٍص زٌبد يسًذ عجٍذ خفبخخ و زرح100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 1.57.90 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 4.13.35 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح400

 انقبْرح األْهً 2015 8.38.98 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح800

 انقبْرح األْهً 2015 16.42.92 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح1500

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 32.15 انشًص  عًر إٌٓبة أزًذ أثٕ انفزٕذ و صذر50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 1.11.12 ضجٕررُح عمر ياسر محمد كمال الدين منيسى و صذر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2005 2.32.37 انصٍذ أًٌٍ يسًذ يخزبر أزًذ يسًذ و صذر200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2011 29.21 األْهً ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 1.03.86 ٔادي دخهخ انطُجبري عًر عبدل عجبش  و ظٓر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 2.15.95 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و ظٓر200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 27.85 اندسٌرح كرٌى زطٍ يسًذ انسٕشً و فراشخ50

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2010 59.81 انسْٕر كرٌى عبدل يبْر زكرٌب و فراشخ100

 --- --- 1994 2.12.90 انًُصٕرح انطٍرَجٍّ ْبًَ يسًٕد  و فراشخ200

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2010 2.18.99 األْهً ٌٕضف يسًذ صالذ انذٌٍ كرارِ و يزُٕع200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 4.47.42 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و يزُٕع400

 و زرح50×4
 عًر يذًد ثٓبء –    ًد خفبجخ  يذزٌبد 

 فبرٔق أكرو انٓبيً -يصطفً يذًد انطٍد
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 1.50.22 ْهٍٕثٕنٍص

 و زرح100×4
 أدًد ٌبضر غالة–ٌٕضف يذًد صالح

 عًر ٔجدي يزٕنً –شرٌف دطٍ      
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2010 3.54.98 األْهً

 و زرح200×4
 ٍ عجد انصًدعجد انردً –فبرش عًبرح 

 ٌٕضف ْبًَ ثُبء –عجد انردًٍ إٌٓبة
 انقبْرح األْهً 2015 8.39.47 األْهً

 و زرح50×10

 عًر إٌٓبة  –              عًر يصطفً

 عًرٔ عهً  –        زٌبد دطبو يذفٕظ

 أدًد دشًذ  –         يذًد عشًبٔي 

 عٍطّيذًٕد أثٕ  –         ضبنى إٌٓبة

 عًر خبند –              أدًد انضهٍفً 

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2007 4.48.37 األْهً

 و يزُٕع50×4
  جًبل أًٌٍ جًبل  –زٌبد ٔدٍد دًدي  

  عًر ضبيخ –  عجد انًُعى أدًد ضٍف 
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 2.03.90 انشًص

 و يزُٕع100×4
 ضعٍد عجد انجٕاد –     عًر ٌبضر يٍُطً 

 عًبد انطٕخًٍ ٌبضٍ –  عهً ربير ضهطبٌ
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 4.23.39 ضجٕررُح

E.A.T   



 7182 /83/81دزً       بو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ األرقــــــ      االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 َبشئٍٍضُخ  81انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 األفرٌقٍخ ظ / انسرثٍخ ك 2015 24.57 ْهٍٕثٕنٍص زٌبد يسًذ عجٍذ خفبخخ و زرح50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 54.22 األْهً  طٍٍأزًذ خبنذ رارت ٌٕضف ز و زرح100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 1.53.67 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرح و زرح200

 انقبْرح ضزبد انقبْرح 2016 4.01.25 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح400

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 8.25.08 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح800

 انقبْرح ضزبد انقبْرح 2016 16.07.72 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح1500

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2011 31.12 انًقبٔنٌٕ  يسًٕد أضبيخ يسفٕظ اندٍبر و صذر50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2011 1.08.03 انًقبٔنٌٕ  يسًٕد أضبيخ يسفٕظ اندٍبر و صذر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 1999 2.28.06 األْهً عٕضيسًذ سًذ رفعذ ي و صذر200

 و. انزسطٍى ضزبد انقبْرح 2012 27.38 األْهً ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر50

 و. انزسطٍى ضزبد انقبْرح 2012 59.39 األْهً ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 2.09.21 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و ظٓر200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 26.29 اندسٌرح كرٌى زطٍ يسًذ انسٕشً و فراشخ50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2007 57.82 أكزٕثر 6 فراج ضبير عهً يصطفًأزًذ  و فراشخ100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2007 2.07.35 أكزٕثر 6 فراج ضبير عهً يصطفًأزًذ  و فراشخ200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 2.12.28 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و يزُٕع200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 4.46.74 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و يزُٕع400

 و زرح50×4
 يذًد عًبد يذًد –       عًرٔ عهٕي

 انقصجًًبل جعًر  –  يذًد دهًً    
 األضكُذرٌخ يركسيجبرك 2006 1.45.39 ضًٕزّ

 و زرح100×4
 عًر عبدل عجبش –    زٌبد يذًد عجٍد

  أدًد خبند رارت –    عًر يذًد ثٓبء 

انًُزخت 

 انقٕيً
3.41.49 2015 

انكهٍخ 

 انسرثٍخ

األفرٌقٍخ 

 نهُبشئٍٍ

 و زرح200×4
 فبرٔق أثٕ شٕشّ –        ْشبو ضعٍد 

 عًر ضعٍد  –          ٌأدًد ٌذٍى عثًب
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2008 8.16.48 ضجٕررُح

 و زرح50×10

 يذًد عبدل عجد انًُعى –أدًد أضبيخ فرج

 ْشبو ٔائم يكرو –أدًد         يذًد خبند 

 يًدٔح عهً رضب – يذًد عصبو دجبزي

 إثراٍْى َٕر أدًد –    ٌٕضف كًبل دطٍ 

 ًعجد هللا انشرَٕث –أدًد يصطفً شٕقً 

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2013 4.25.51 ألْهًا

 و يزُٕع50×4
زٌبد رجت ضعد  –    يبزٌ يذًد إضالو    

 كرٌى يددذ ثدر –    ضبير إٌٓبة إثراٍْى 
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2013 1.55.99 ضًٕزّ

 و يزُٕع100×4
  أدًد خبند رارت   –عًر عبدل عجبش  

 نًيذًٕد انغسا –زٌبد يذًد عجٍد      

انًُزخت 

 انقٕيً
4.03.63 2015 

انكهٍخ 

 انسرثٍخ

األفرٌقٍخ 

 نهُبشئٍٍ

E.A.T   



 7182 /83/81دزً       بو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ األرقــــــ      االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 َبشئٍٍضُخ  81انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 24.30 ْهٍٕثٕنٍص زٌبد يسًذ عجٍذ خفبخخ و زرح50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 52.94 األْهً  ٌٕضف زطٍٍأزًذ خبنذ رارت  و زرح100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 1.53.67 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرح و زرح200

 كأش يصر ضًٕزّ 2017 3.58.64 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح400

 كأش يصر ضًٕزّ 2017 8.18.14 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح800

 انقبْرح ضزبد انقبْرح 2016 16.07.72 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح1500

 األفرٌقٍخ ظ زايجٍب 2013 29.35 انصٍذ  يسًٕد فزسً يسًذ إضًبعٍم و صذر50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2013 1.05.48 انصٍذ  يسًٕد فزسً يسًذ إضًبعٍم و صذر100

 انكٕيٍ انجبٍَب 2004 2.25.55 ٕنٍصْهٍٕث يذكٕر زطٍ شرٌف عهً  و صذر200

 األفرٌقٍخ ظ زايجٍب 2013 26.71 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر50

 األفرٌقٍخ ظ زايجٍب 2013 57.86 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 2.07.92 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و ظٓر200

 اإلضكُذرٌخ ضجٕررُح 2009 25.81 ضجٕررُح أزًذ ٌسٍى يسًذ فبٌس عثًبٌ و فراشخ50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2011 57.00 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و فراشخ100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2011 2.04.37 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و فراشخ200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 2.08.03 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و يزُٕع200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2011 4.36.87 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و يزُٕع400

 و زرح50×4
 يذًٕد كٍالًَ –جًبل اندٌٍ أدًد      

 يرٔاٌ انعًرأي –يبزٌ انقًبظ       
 اندًٕٓرٌخ ألْهًا 2010 1.42.97 ضجٕررُح

 و زرح100×4
 يذًد أدًد َجٍم –عهً عًرٔ ضعد     

 أدًد خبند طّ – يذًد أدًد يذًٕد   

انًُزخت 

 انقٕيً
 دثً 2015 3.41.32

انجطٕنخ 

 انعرثٍخ 

 و زرح200×4
  عجد انردًٍ ٍْثى  –       يذًد عجد انجبقً

  يصطفً انجًبل  –  كرٌى يجدي إضًبعٍم
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 8.07.96 ضجٕررُح

 و زرح50×10

 ميند ممدوح شاىين –يذًد شرٌف زكً 

 ضٍف ٌبضر يذًد –أدًد يصطفً إثراٍْى

 ضٍف هللا أدًد  –إنٓبيً يذًد إنٓبيً    

 عهً ٔائم ْبشى –زٌبد يذًد عجد انفزبح 

 يذًد يددذ جًبل –كرٌى يذًد شذبرخ   

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 4.23.99 انشًص

 و يزُٕع50×4
 أحمد ىيثم حمود – عمر ياسر حسن 

 محمود عبد الجواد –دالي ديمتريوس
 اإلضكُذرٌخ ضجٕررُح 2012 1.54.86 ضجٕررُح

 و يزُٕع100×4
  أدًد خبند رارت   –عًر عبدل عجبش  

 يذًٕد انغسانً –زٌبد يذًد عجٍد      

انًُزخت 

 انقٕيً
4.03.63 2015 

انكهٍخ 

 انسرثٍخ

األفرٌقٍخ 

 بشئٍٍنهُ

                                                                                                      E.A.T   



 7182 /83/81دزً       بو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ األرقــــــ      االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 َبشئٍٍضُخ  81 انًردهخ
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 23.70 انزٕفٍقٍخ  عجذ انرزًٍ ضبير يسًٕد كبيم و زرح50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2013 51.86 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و زرح100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 1.53.67 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرح و زرح200

 كأش يصر ضًٕزّ 2017 3.58.64 األْهً فبرش ٌٕضف أزًذ عًبرِ و زرح400

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 8.16.70 األْهً يسًذ عصبو زدبزي يسًذ و زرح800

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 16.01.36 األْهً يسًذ عصبو زدبزي يسًذ و زرح1500

 األفرٌقٍخ ظ زايجٍب 2013 29.35 انصٍذ  يسًٕد فزسً يسًذ إضًبعٍم و صذر50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 1.05.20 انًعبدي زطٍ ٌبضر عسد أزًذ زدبزي و صذر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 2.20.82 انًعبدي زطٍ ٌبضر عسد أزًذ زدبزي و صذر200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 26.32 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر50

 دثً ال زًذاٌ 2014 56.51 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر100

 ضجٍذٔ كبنٍفٕرٍَب 1999 2.05.07 ْهٍٕنٍذٔ أزًذ يصطفً يسًذ زطٍٍ  و ظٓر200

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 25.13 انزٕفٍقٍخ عجذ انرزًٍ ضبير يسًٕد كبيم  و فراشخ50

 د /انًُزخت ضزبد انقبْرح 2017 56.06 األْهً  أزًذ خبنذ رارت ٌٕضف زطٍٍ و فراشخ100

 كأش يصر ضزبد انقبْرح 2012 2.03.95 األْهً أكرو يسًذ عجبش يسًٕدأزًذ  و فراشخ200

 األفرٌقٍخ ظ / انسرثٍخ ك 2017 2.05.47 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و يزُٕع200

 انقبْرح ضزبد انقبْرح 2017 4.34.30 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و يزُٕع400

 و زرح50×4
 ًد يذًد نطفًأد –عجد انردًٍ عدَبٌ

 أدًد عبدل يرضً –إٌبد دطبو دطٍٍ 
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 1.38.66 األْهً

 و زرح100×4
 عًر أدًد عهٍِٕ –    انطٍديذًد ضبيً  

 انًسٌٍيذًد ٔنٍد   –شرٌف دطٍ عجد انًجٍد 

انًُزخت 

 انقٕيً
 زايجٍب 2013 3.33.01

األفرٌقٍخ 

 نهُبشئٍٍ

 و زرح200×4
 أحمد خالد راتب –اعيلزياد ىيثم إسم

 إبراىيم أحمد حسن–عمر عادل عباس
انًُزخت 

 انقٕيً
7.54.04 2017 

انكهٍخ 

 انسرثٍخ

األفرٌقٍخ 

 نهُبشئٍٍ

 و زرح50×10

 كريم أبو الثنا محمد – عًر طّ رضٕاٌ  

 أدًد يذًٕد زكرٌب  –يُٓد طبرق انجًجً  

 ضٍف عبدل يذًد –يعزس ثبهلل يذًد يذًد

 ٌص يذًٕد رشبد –   يصطفً أدًد فؤاد 

 عًر عجد انطزبر –عهً اندٌٍ فردبد      

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 4.19.08 ضًٕزّ

 و يزُٕع50×4
 دالي ديمتريوس  –  عمر ياسر شرف

 أحمد ىيثم حمود –محمود عبد الجواد
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 1.48.70 ضجٕررُح

 و يزُٕع100×4
 لمزينمحمد وليد ا  –  انطٍديذًد ضبيً 

 عمر أحمد عميوه – يوسف أحمد عبد اهلل

انًُزخت 

 انقٕيً
 زايجٍب 2013 3.54.39

األفرٌقٍخ 

 نهُبشئٍٍ

E.A.T   



 7182 /83/81دزً       األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ       االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 َبشئٍٍضُخ  82انًردهخ         
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 انقبْرح بد انقبْرحضز 2017 23.15 انزٕفٍقٍخ عجذ انرزًٍ ضبير يسًٕد كبيم  و زرح50

 انقبْرح ضزبد انقبْرح 2014 50.91 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و زرح100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 1.51.63 انشًص عًر أزًذ خبنذ يسًذ عهٍِٕ و زرح200

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 3.54.07 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و زرح 400

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 8.02.55 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد حو زر800

 ثهدٍكب ثهدٍكب 2013 15.10.99 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و زرح1500

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 28.61 انغبثخ يسًٕد أضبيخ يسًذ يسفٕظ اندٍبر و صذر50

 أٔرٔثب نٕكطًجرٔج 2015 1.03.59 ديانًعب زطٍ ٌبضر عسد أزًذ زدبزي و صذر100

 انعبنى شجبة  ضُغبفٕرِ 2015 2.20.50 انًعبدي زطٍ ٌبضر عسد أزًذ زدبزي و صذر200

 انعبنى شجبة  ضُغبفٕرِ 2015 25.63 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر50

 انعبنى شجبة  ضُغبفٕرِ 2015 54.93 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر100

 ضجٍذٔ كبنٍفٕرٍَب 1999 2.05.07 ْهٍٕنٍذٔ أزًذ يصطفً يسًذ زطٍٍ  و ظٓر200

 عبنى َبشئٍٍ أَذٌبَب ثٕنص 2017 24.16 انزٕفٍقٍخ عجذ انرزًٍ ضبير يسًٕد كبيم  و فراشخ50

 األفرٌقٍخ/  د ٍَدٍرٌب 2003 55.25 األْهً َذا يصطفًأزًذ صالذ عجذِ  و فراشخ100

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 1.59.70 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد خو فراش200

 األفرٌقٍخ ظ / انسرثٍخ ك 2017 2.05.47 ٔادي دخهخ عًر عبدل عجبش انطُجبري  و يزُٕع200

 إٌرنُذا إٌرنُذا 2013 4.26.34 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و يزُٕع400

 و زرح50×4
 د يذًد نطفًأدً –عجد انردًٍ عدَبٌ  

 أدًد عبدل يرضً –إٌبد دطبو دطٍٍ   
 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 1.38.66 األْهً

 و زرح100×4
 عًر أدًد عهٍِٕ –يذًد ضبيً انطٍد   

 يذًد ٔنٍد انًسٌٍ–عجد انًجٍدشرٌف دطٍ 

انًُزخت 

 انقٕيً
 زايجٍب 2013 3.33.01

األفرٌقٍخ 

 نهُبشئٍٍ

 و زرح200×4
 يوسف حاتم رجب –  بالل مصطفي الطيبي

 كأش يصر ضزبد انقبْرح 2016 7.51.08 ضجٕررُح يوسف طارق خويصو –ياسين وائل سعيد 

 و زرح50×10

 ٌٕضف أشرف أدًد –      ٌبضر دطٍ عًر 

 أدًد ٍْثى يذًد –         يذًد ٍْثى يذًد 

  دانً دًٌزرٔش –          عًر ْشبو إثراٍْى

 إٌٓبة ضعدأدًد  –        يذًٕد عجد انجٕاد

 عًر كٍالًَ –          إضًبعٍم أدًد يذزبر

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 4.10.92 ضجٕررُح

 و يزُٕع50×4
 دالي ديمتريوس  –    عمر ياسر شرف

 أحمد ىيثم حمود –  محمود عبد الجواد
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 1.48.70 ضجٕررُح

 و يزُٕع 100×4
 د انًسٌٍيذًد ٔنٍ – انطٍد يذًد ضبيً 

 عهٍِٕأدًد عًر  –ٌٕضف أدًد عجد هللا 
انًُزخت 

 انقٕيً
 زايجٍب 2013 3.54.39

األفرٌقٍخ 

 نهُبشئٍٍ

E.A.T    



 7182 /83/81دزً       األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ       االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 ضُخ َبشئٍٍ 83انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اندًٕٓرٌخ رحضزبد انقبْ 2014 22.80 األْهً عهً أزًذ يسًٕد عهً خهف هللا و زرح50

 انًدر انًدر  2015 49.90 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و زرح100

 ع انعطكرٌخ كٕرٌب 2015 1.50.61 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و زرح200

 أٔنًٍجٍبد ظ انصٍٍ 2014 3.51.78 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و زرح400

 أٔنًٍجٍبد ظ انصٍٍ 2014 7.54.29 األْهً ذ عجبش يسًٕدأزًذ أكرو يسً و زرح800

 ثهدٍكب ثهدٍكب 2013 15.10.99 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و زرح1500

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 28.39 انغبثخ يسًٕد أضبيخ يسًذ يسفٕظ اندٍبر و صذر50

 أٌطبنٍب  أٌطبنٍب  2016 1.02.64 انًعبدي زطٍ ٌبضر عسد أزًذ زدبزي و صذر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 2.18.18 األْهً زطٍ ٌبضر عسد أزًذ زدبزي و صذر200

 انعبنى شجبة  ضُغبفٕرِ 2015 25.54 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و ظٓر50

 انعبنى شجبة  ضُغبفٕرِ 2015 54.93 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر100

 دثً ال زًذاٌ 2014 2.05.01 انصٍذ  أزًذ إضًبعٍم يسًذ ٌٕضف ْٔجً و ظٓر200

 عبنى َبشئٍٍ أَذٌبَب ثٕنص 2017 24.16 انزٕفٍقٍخ عجذ انرزًٍ ضبير يسًٕد كبيم  و فراشخ50

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2015 54.28 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و فراشخ100

 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 1.59.70 األْهً رو يسًذ عجبش يسًٕدأزًذ أك و فراشخ200

 د / األفرٌقٍخ انكَٕغٕ 2015 2.04.53 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و يزُٕع200

 دثً ال زًذاٌ 2014 4.25.76 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و يزُٕع400

 و زرح50×4
 ًيرٔاٌ انشُزٍه –يذًد عًبد خهٍفخ     

   انطٍديذًد ضبيً  – أدًد ٔائم جالل    

انًعبدي 

 ٔانٍخذ
 كأش يصر ضزبد انقبْرح 2015 1.37.14

 و زرح100×4
 عًر أدًد عهٍِٕ      –انطٍد   يذًد ضبيً 

 أدًد ٍْثى صالح – عجد هللا ٌٕضف أدًد

انًُزخت 

 انقٕيً
 ضُغبفٕرِ 2015 3.23.84

انعبنى  

 نهُبشئٍٍ 

 و زرح200×4
 أدًد ٌبضر ٌذٍى –جبش     أدًد أكرو ع

 يرٔاٌ انعًرأي –  أدًد ثٓجذ يٕضً

انًُزخت 

 انقٕيً
 ثطٕنخ انعبنى دثً 2013 7.37.00

 و زرح50×10

 ٌٕضف أشرف أدًد  –     ٌبضر دطٍ عًر 

 أدًد ٍْثى يذًد –         يذًد ٍْثى يذًد 

  دانً دًٌزرٔش  –         عًر ْشبو إثراٍْى

 أدًد إٌٓبة ضعد  –       يذًٕد عجد انجٕاد

 عًر كٍالًَ –          إضًبعٍم أدًد يذزبر

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 4.10.92 ضجٕررُح

 و يزُٕع50×4
 دالي ديمتريوس  –   عمر ياسر شرف 

 أحمد ىيثم حمود –محمود عبد الجواد  
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 1.48.70 ضجٕررُح

 و يزُٕع 100×4
 ٌٕضف انقًبظ –     انطٍد يذًد ضبيً 

 أدًد ثٓجذ يٕضً –  ضبنى إٌٓبة ضبنى 

انًُزخت 

 انقٕيً
 ثطٕنخ انعبنى دثً 2013 3.54.15

E.A.T    



 7182 /83/81دزً       األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ       االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 َبشئٍٍ ضُخ 84انًردهخ 
  

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 Hoosier Land أيرٌكب  2015 22.67 األْهً عهً أزًذ يسًٕد عهً خهف هللا و زرح50

 Hoosier Land أيرٌكب  2015 49.46 األْهً عهً أزًذ يسًٕد عهً خهف هللا و زرح100

 انعرثٍخة /  دثً  2016 1.50.02 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و زرح200

 د / األفرٌقٍخ انكَٕغٕ 2015 3.48.06 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و زرح400

 ثطٕنخ انعبنى كبزاٌ 2015 7.49.83 األْهً أكرو يسًذ عجبش يسًٕد أزًذ و زرح800

 ثطٕنخ انعبنى كبزاٌ 2015 14.53.66 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و زرح1500

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 28.30 انغبثخ يسًٕد أضبيخ يسًذ يسفٕظ اندٍبر و صذر50

 أٌطبنٍب  أٌطبنٍب  2016 1.02.64 بديانًع زطٍ ٌبضر عسد أزًذ زدبزي و صذر100

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2016 2.18.18 األْهً زطٍ ٌبضر عسد أزًذ زدبزي و صذر200

 انعبنى شجبة  ضُغبفٕرِ 2015 25.54 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و ظٓر50

 انعبنى شجبة  ضُغبفٕرِ 2015 54.93 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر100

 / األفرٌقٍخة ضزبد انقبْرح 2002 2.01.47 ْهٍٕنٍذٔ زطٍٍيسًذ  أزًذ يصطفً و ظٓر200

 عبنى َبشئٍٍ أَذٌبَب ثٕنص 2017 24.16 انزٕفٍقٍخ عجذ انرزًٍ ضبير يسًٕد كبيم  و فراشخ50

 د / األفرٌقٍخ انكَٕغٕ 2015 53.54 اندسٌرح عًر أزًذ يسًذ عٍطى عٍذ و فراشخ100

 د / األفرٌقٍخ انكَٕغٕ 2015 1.58.89 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و فراشخ200

 د / األفرٌقٍخ انكَٕغٕ 2015 2.04.53 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و يزُٕع200

 دثً ال زًذاٌ 2014 4.25.76 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و يزُٕع400

 و زرح50×4
 يرٔاٌ انشُزٍهً –فخ     يذًد عًبد خهٍ

   انطٍديذًد ضبيً  –أدًد ٔائم جالل    

انًعبدي 

 ٔانٍخذ
 كأش يصر ضزبد انقبْرح 2015 1.37.14

 و زرح100×4
عًر أدًد عهٍِٕ      –  انطٍد يذًد ضبيً 

 أدًد ٍْثى صالح – عجد هللا ٌٕضف أدًد

انًُزخت 

 انقٕيً
 ضُغبفٕرِ 2015 3.23.84

انعبنى  

 نهُبشئٍٍ 

 و زرح200×4
 أدًد ٌبضر ٌذٍى –أدًد أكرو عجبش     

 يرٔاٌ انعًرأي –  أدًد ثٓجذ يٕضً

انًُزخت 

 انقٕيً
 ثطٕنخ انعبنى دثً 2013 7.37.00

 و زرح50×10

 ٌٕضف أشرف أدًد –      ٌبضر دطٍ عًر 

 أدًد ٍْثى يذًد –         يذًد ٍْثى يذًد 

  دانً دًٌزرٔش –          عًر ْشبو إثراٍْى

 أدًد إٌٓبة ضعد –        ًٕد عجد انجٕاديذ

 عًر كٍالًَ –          إضًبعٍم أدًد يذزبر

 اندًٕٓرٌخ ضزبد انقبْرح 2014 4.10.92 ضجٕررُح

 و يزُٕع50×4
 دالي ديمتريوس  –   عمر ياسر شرف 

 أحمد ىيثم حمود – محمود عبد الجواد 
 اندًٕٓرٌخ األْهً 2013 1.48.70 ضجٕررُح

  و يزُٕع100×4
 ٌٕضف انقًبظ –     انطٍد يذًد ضبيً 

 أدًد ثٓجذ يٕضً –ضبنى إٌٓبة ضبنى  

انًُزخت 

 انقٕيً
 ثطٕنخ انعبنى دثً 2013 3.54.15

E.A.T   
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 رجبلانًردهخ انعًٕيً    
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 Canta Clara أيرٌكب  2017 22.12 األْهً عهً أزًذ يسًٕد عهً خهف هللا و زرح50

 ثطٕنخ انعبنى ثٕداثطذ  2017 49.42 األْهً يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و زرح100

 ثطٕنخ انعبنى ثٕداثطذ  2017 1.47.40 ضجٕررُح  يرٔاٌ يسًذ إضًبعٍم انقًبظ  و زرح200

 ثطٕنخ انعبنى ثٕداثطذ  2017 3.46.36 ضجٕررُح  يرٔاٌ يسًذ إضًبعٍم انقًبظ  و زرح400

 ثطٕنخ انعبنى كبزاٌ 2015 7.49.83 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و زرح800

 ثطٕنخ انعبنى كبزاٌ 2015 14.53.66 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد و زرح1500

 أيرٌكب  أيرٌكب 2016 27.74 ضجٕررُح يسًذ إضًبعٍم انقًبظ ٌٕضف و صذر50

 Mesa PSS أيرٌكب 2016 1.01.31 ضجٕررُح بعٍم انقًبظيسًذ إضً ٌٕضف و صذر100

 أيرٌكب أيرٌكب 2016 2.15.34 ضجٕررُح يسًذ إضًبعٍم انقًبظ ٌٕضف و صذر200

 انعبنى شجبة  ضُغبفٕرِ 2015 25.54 انًعبدي يسًذ ضبيً يسًذ انطٍذ يسًٕد  و ظٓر50

 انعبنى شجبة  ُغبفٕرِض 2015 54.93 ضجٕررُح ٌٕضف أزًذ عجذ هللا يسًذ ضعٍذ و ظٓر100

 أيرٌكب أيرٌكب 2003 2.01.37 ْهٍٕنٍذٔ زطٍٍيسًذ  أزًذ يصطفً و ظٓر200

 عبنى َبشئٍٍ أَذٌبَب ثٕنص 2017 24.16 انزٕفٍقٍخ عجذ انرزًٍ ضبير يسًٕد كبيم  و فراشخ50

 نٕكطًجٕرج نٕكطًجٕرج 2016 53.03 اندسٌرح عًر أزًذ يسًذ عٍطى عٍذ و فراشخ100

 د / األفرٌقٍخ انكَٕغٕ 2015 1.58.89 األْهً أزًذ أكرو يسًذ عجبش يسًٕد شخو فرا200

 ثطٕنخ انعبنى كبزاٌ 2015 2.00.22 ضجٕررُح   يسًذ خبنذ يسًذ زطٍٍ  و يزُٕع200

 ثطٕنخ انعبنى كبزاٌ 2015 4.23.02 األْهً أزًذ زًذي ضبنى يسًذ و يزُٕع400

 و زرح50×4
  رججٕزٌف جٕ –-أدًد صالح عجدِ   

 يصطفً عبطف –       أدًد انكفرأي
 كأش يصر ضزبد انقبْرح 2007 1.36.25 األْهً

 و زرح100×4
 عهً خهف هللا –يذًد خبند دطٍٍ      

  انطٍديذًد ضبيً  –ٌٕضف عجد هللا   

انًُزخت 

 انقٕيً
 ثطٕنخ انعبنى ثٕداثطذ  2017 3.18.23

 و زرح200×4
      يرٔاٌ انعًرأي –    يرٔاٌ انقًبظ 

              انطٍديذًد ضبيً  –أدًد أكرو عجبش 

انًُزخت 

 انقٕيً
 ثطٕنخ انعبنى ثٕداثطذ  2017 7.16.95

 و زرح50×10

 يذًد عًبد خهٍفخ –      دطٍ ٌبضر عسد

 انطٍديذًد ضبيً  –   ٌٕضف عًر شعٍت

 يرٔاٌ طبرق يذًد –     أدًد كًبل دبفع

 عىانًُ عجديصطفً أكرو   –يذًد أدًد ثٓبء

 عهً أدًد ضهطبٌ –         أدًد ٔائم جالل

انًعبدي 

 ٔانٍخذ
 انقبْرح ضزبد انقبْرح 2014 4.08.76

 و يزُٕع50×4
 إٌٓبة طبرق انفبر –   ٌٕضف أثٕ انطعٕد 

 يرٔاٌ عبدل ْالل  –شٓبة ٌَٕص      

يُزخت 

 اندبيعبد
 اندبيعبد كٍٍُب 2014 1.45.80

 و يزُٕع 100×4
 عًر أدًد عٍطى –  عجد هللا ٌٕضف أدًد

 انطٍديذًد ضبيً  –يذًد انقًبظ ٌٕضف

انًُزخت 

 انقٕيً
 ثطٕنخ انعبنى ثٕداثطذ  2017 3.40.85

E.A.T   


