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 يعهىياخ انتشخيص انعاليح انًشخصح

 : انعذد 7311 سلى اإلعالٌ :

 5/71/1771تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:  13337انعاليح: سلى 

 1/1/1771تاسيخ تمذيى طهة انتشخيص:  12/71/1712َافزج نغايح: 12/71/1772: تسجيهها تأسيخ

 ا ب ( -33) انصُف وانًادج :
نهعاليح انًشلًح : يُخ انتشخيص انتشخيص يىضىع

(13337()English Horse ( يع شكم  تانصُف )فمط -33) هيثى صهيىا :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح )ياَذح انتشخيص(  ب
 انطىٌ

 
واليح ييشغيٍ / انىالياخ انًتذذج  –عُىاَها : يُطمح تهى يغهيذ 

 االيشيكيح 
يذج  12/71/1712( سُىاخ فمط ونغايح  77: ) يذج انتشخيص 

 َفاريح انعاليح 

  : ششكح انثيشج انششليح وانًىاد انكذىنيح  اسى انجهح )انًشخص نها (

شاسع انثطم  –انضعفشاَيح  –تغذاد  –عُىاَها : انعشاق    

 
 

 

 

 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح

 



 يعهىياخ انتشخيص انعاليح انًشخصح

 : انعذد 7311 سلى اإلعالٌ :

 3/77/1772تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:  15757انعاليح: سلى 

 72/3/1773تاسيخ تمذيى طهة انتشخيص:  77/7/1712َافزج نغايح: 77/7/1772 : تسجيهها تأسيخ

 ح ( -37)انصُف وانًادج :
يُخ انتشخيص نهعاليح انًشلًح : انتشخيص يىضىع

اياد انشيخ تٍ  :اسيح )ياَذح انتشخيص( اسى انجهح يانكح انعاليح انتج (فمط ح  -37( تانصُف ) ()غايثىل15757)
 ادًذ 

 

  12/7/1773( سُىاخ فمط اعتثاساً يٍ  2) : يذج انتشخيص   شاسع انُخهح  –ضاديح لذسيا  –سيف ديشك  –سىسيا عُىاَها : 

يعًم داود عثذ صايش الَتاج جثس انزسج :  اسى انجهح )انًشخص نها (
 وانثطاطا

 

   2د 33ص 372و  727/7223تتاويٍ /ق –تغذاد  –انعشاق عُىاَها :

 

 
 

 

 

 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح

 



 يعهىياخ انتشخيص انعاليح انًشخصح

 : انعذد 7311 سلى اإلعالٌ :

 3/77/1772تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:  15733انعاليح: سلى 

 72/3/1773يص: تاسيخ تمذيى طهة انتشخ 77/7/1712َافزج نغايح: 77/7/1772 : تسجيهها تأسيخ

 ح ( -37)انصُف وانًادج :
: يُخ انتشخيص نهعاليح انًشلًح انتشخيص يىضىع

اياد انشيخ تٍ  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح )ياَذح انتشخيص(  ح (فمط  -37( تانصُف ) سيسكي انشيخ()15733)
 ادًذ 

 

  12/7/1773( سُىاخ فمط اعتثاساً يٍ  2: ) يذج انتشخيص  شاسع انُخهح   –ضاديح لذسيا  –سيف ديشك  –عُىاَها : سىسيا 

: يعًم داود عثذ صايش الَتاج جثس انزسج  اسى انجهح )انًشخص نها (
 وانثطاطا

 

   2د 33ص 372و  727/7223تتاويٍ /ق –تغذاد  –عُىاَها :انعشاق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح

 



 يعهىياخ انتشخيص انعاليح انًشخصح

 : انعذد 7311 سلى اإلعالٌ :

 3/77/1772تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:  15732انعاليح: سلى 

 72/3/1773تاسيخ تمذيى طهة انتشخيص:  77/7/1712َافزج نغايح: 77/7/1772 : تسجيهها تأسيخ

 ح ( -37)انصُف وانًادج :
: يُخ انتشخيص نهعاليح انًشلًح انتشخيص يىضىع

اياد انشيخ تٍ  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح )ياَذح انتشخيص(  ح (فمط  -37) ى( تانصُف()ياس15732)
 ادًذ 

 

  12/7/1773( سُىاخ فمط اعتثاساً يٍ  2: ) يذج انتشخيص  شاسع انُخهح   –ضاديح لذسيا  –سيف ديشك  –عُىاَها : سىسيا 

انزسج : يعًم داود عثذ صايش الَتاج جثس  اسى انجهح )انًشخص نها (
 وانثطاطا

 

   2د 33ص 372و  727/7223تتاويٍ /ق –تغذاد  –عُىاَها :انعشاق 

 
 

 

 

 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح

 



 يعهىياخ انتشخيص انعاليح انًشخصح

 : انعذد 7311 سلى اإلعالٌ :

 13/77/1771تاسيخ اصذاس شهادج انتسجيم:  51732انعاليح: سلى 

 72/3/1773تاسيخ تمذيى طهة انتشخيص:  17/1/1717َافزج نغايح: 17/1/1777 : تسجيهها تأسيخ

يُخ انتشخيص نهعاليح انًشلًح : انتشخيص يىضىع أ ( -37ح () -37)انصُف وانًادج :
ودسة انعمذ  فمطأ (  -37)ح (  -37( تانصُف )َايس()51732)

 12/77/1772انًثشو تيُهًا في 
ششكح صيٍ  :انتشخيص( اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاسيح )ياَذح 

 جشوب انعانًيح نالستثًاساخ انتجاسيح 
 

 17/1/1717انتشخيص فمط نغايح َفار انعاليح : يذج انتشخيص  انضسلاء  –انًُطمح انذشج  –االسدٌ عُىاَها : 

ششكح صيٍ سُاكس الَتاج االغزيح :  اسى انجهح )انًشخص نها (
 انخفيفح

 

كشديال 731و 1/7ثح قلىشت –استيم  –انعشاق عُىاَها :    

 
 

 

 

 

 

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاسيح
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