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 هؼلىهاخ الرسخٍص الؼالهح الوسخصح

 : الؼدد 9631 زلن اإلػالى :

 2/91/2192ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  99915الؼالهح: زلن 

 21/9/2195ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  99/99/2191ًافرج لغاٌح: 99/99/2111: ذسجٍلها ذأزٌخ

 ب ج ( -62) الصٌف والوادج :
( تً 99915للؼالهح الوسلوح ) هٌخ الرسخٍص: الرسخٍص هىضىع

شسكح ضفاف  :اسن الجهح هالكح الؼالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص(  ب ج ( -62هغ شكل تالصٌف )  BMام 
 الٌهسٌي للصٌاػاخ الغرائٍح والؼصائس

 

هدج ًفاذٌح  99/99/2191واددج فمظ لغاٌح سٌح : هدج الرسخٍص  طسٌك الشذي الجىي ، االزدى  –شازع المسطل  –ػواى ػٌىاًها : 
 الؼالهح 

شسكح تلد لرؼلٍة الوٌرجاخ الغرائٍح :  اسن الجهح )الوسخص لها (
 الوذدودج 

 

لضاء تلد  –صالح الدٌي  –الؼساق  ػٌىاًها :   

 



 هؼلىهاخ الرسخٍص الؼالهح الوسخصح

 : الؼدد 9631 زلن اإلػالى :

 91/99/2192ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  33316الؼالهح: زلن 

 21/9/2195ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  22/2/2121ًافرج لغاٌح: 22/2/2191: ذسجٍلها ذأزٌخ

 ج ( -62) الصٌف والوادج :
( 33316هٌخ الرسخٍص للؼالهح الوسلوح ): الرسخٍص هىضىع
ضفاف  شسكح:اسن الجهح هالكح الؼالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص(  ج ( -62تالصٌف )  هغ شكل  هاذسكس

 الٌهسٌي للصٌاػاخ الغرائٍح والؼصائس
 

هدج ًفاذٌح  22/2/2121( سٌىاخ فمظ ولغاٌح  3) : هدج الرسخٍص  طسٌك الشذي الجىي ، االزدى –شازع المسطل  –ػواى ػٌىاًها : 
 الؼالهح 

شسكح تلد لرؼلٍة الوٌرجاخ الغرائٍح :  اسن الجهح )الوسخص لها (
 الوذدودج

 

لضاء تلد –صالح الدٌي  – الؼساق ػٌىاًها :   

 

 



 هؼلىهاخ الرسخٍص الؼالهح الوسخصح

 : الؼدد 9631 زلن اإلػالى :

 61/91/2192ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:   63131الؼالهح:زلن 

 91/3/2195ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  2/92/2126ًافرج لغاٌح: 5/92/9115: ذسجٍلها ذأزٌخ

 ( هـ -21) الصٌف والوادج :
( 63131هٌخ الرسخٍص للؼالهح الوسلوح ): الرسخٍص هىضىع

شسكح الصثاح  :اسن الجهح هالكح الؼالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص(  هـ ( -21الصثاح   تالصٌف )
 للصٌاػاخ الغرائٍح الوذدودج 

 

سٌرٍي فمظ اػرثازاً هي ذازٌخ الوىافمح ػلى : هدج الرسخٍص  الثصسج / الؼساق –الؼشاز  –جاًة الثسٌد ػٌىاًها : 
 99/5/2195الرسخٍص 

  شسكح هٍساى لوٌرىجاخ االلثاى الوذدودج :  اسن الجهح )الوسخص لها (

دً الماهسج  –الؼوازج  –هٍساى  –الؼساق ػٌىاًها :   

 
 

 

 

 



 هؼلىهاخ الرسخٍص الؼالهح الوسخصح

 : الؼدد 9631 زلن اإلػالى :

 91/3/2193ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  32319 الؼالهح:زلن 

 99/9/2195ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  93/1/2121ًافرج لغاٌح: 93/1/2191 : ذسجٍلها ذأزٌخ

 ا ب ( -6) الصٌف والوادج :
هٌخ الرسخٍص للؼالهح : الرسخٍص هىضىع

طه هذود  :الؼالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص(  اسن الجهح هالكح ا ب ( -6هغ شكل تالصٌف )ىكسص تازٌس (ل32319)الوسلوح
 غسٌة

 
تلىن  91 –هٍفالًا هذالسً كاهٍد شاز ٌفىكلى كادٌسً كً ػٌىاًها : 

 ذسكٍا  6كاخ 
ذ هدج ًفا 93/1/2121سره سٌىاخ فمظ ولغاٌح : هدج الرسخٍص 

 الؼالهح 
شسكح خلٍل طه فراح للرجازج الؼاهح :  اسن الجهح )الوسخص لها (

 الخ الرجازٌح واًراج وذصٌٍغ الوٌظفاخ والىكا
 

طسٌك الوسوز السسٌغ  219م  –ٌدج تغداد الجد –الؼساق ػٌىاًها :   

 

 

 
 

 



 هؼلىهاخ الرسخٍص الؼالهح الوسخصح

 : الؼدد 9631 زلن اإلػالى :

 9/92/2192ذازٌخ اصداز شهادج الرسجٍل:  26661الؼالهح: زلن 

 2/2/2192ذازٌخ ذمدٌن طلة الرسخٍص:  23/92/2123ج لغاٌح:ًافر 23/92/2193: ذسجٍلها ذأزٌخ

 ا ب ( -66) الصٌف والوادج :
الوىافمح ػلى الرسخٍص للؼالهح الوسلوح : الرسخٍص هىضىع

 اهٍثن صلٍى :اسن الجهح هالكح الؼالهح الرجازٌح )هاًذح الرسخٍص(  ب ( فمظ  -66( تالصٌف )26661)
 الطىى

 
والٌح هٍشٍغي / الىالٌاخ الورذدج  –لٍد هٌطمح تلى هغػٌىاًها : 
 االهسٌكٍح 

هدج ًفاذ  23/92/2123ولغاٌح سٌىاخ فمظ  1: هدج الرسخٍص 
 الؼالهح 

  شسكح الثٍسج الشسلٍح الوساهوح :  اسن الجهح )الوسخص لها (

الصػفساًٍح  –تغداد  –الؼساق ػٌىاًها :   
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