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عًٍ اٌظاعح ِٕتصف إٌهار تاٌٍّعة اٌثٍذٌ أورالي 0808فُفزٌ  86َىَ اٌظثت   

 اٌزلُ اٌٍمة االطُ إٌادٌ اٌزلُ اٌٍمة االطُ إٌادٌ

CSZT ً13 ِىالٍ تٕأٍ لص JSSO ُُ83 حىحى خاٌذ وط 

CRBF 10 طعادٌ ٔافع فزج هللا NZEO ْ80 رجاح رَا 

CRBF ٓ11 اٌثار ٌحظ NZEO 81 وزاَُّح سَاد 

CRBF ْ12 تىعثُذ عثذ اٌزحّا NZEO 82 جىادٌ عثذ اٌّجُذ 

UEA ُُ13 تزَطً عثذ اٌزح JEA َٓ83 تٓ سَاْ سَٓ اٌذ 

UEA 14 شُثح ِعتش تاهلل JEA ْ84 درتُخ عثذ اٌزحّا 

UEA 15 غثاع اَاد اٌحك JEA 85 ٌحّز رتُع 

UEA  اٌمذوصِحّذ عثذ  86 اٌهاًِ عّار تمٍ اٌذَٓ JEA 16 اٌهاًِ 

CSC 17 وغالٍٔ عثذ اٌمادر CRO ً90 بارة وائ 

CRBSK ْ28 عٕمز طفُا CRO ُِٓ09 عقبي ِحّذ ا 

CRBSK 23 عثذ االئُ ُِٕز CRO َٓ00 قري احّذ شّض اٌذ 

CRBSK ٌ20 غزتٍ ٌؤ CSEB ْ30 حظأٍ طفُا 

JSKAN  اٌذَِٓحّذ شّض  31 شّاخٍ وائً CSEB 21 تعح 

JSKAN َٓ22 ِخٍىف عالء اٌذ JSD ْ32 دغٕىع  طفُا 

JSKAN 23 تٓ سَادٌ تالي WABL 33 عشوق  عمثح 

CCO 24 عّزاْ َىطف WABL َٓ34 شتُىي  عثذهللا ِحٍ اٌذ 

CCO 25 تٓ تزاهُُ عمثح ESB ْ35 حشأح  عثذ اٌزحّا 

CCO 26 تىشأح اَىب USM 36 ٌخذارٌ  ِٕصف 

CCO 27 دهٍٍُ أض USM 37 ِزغاد ِحّذ 

NAM 38 شاهذٌ تىداص USM ٌ08 راشذ حفٕاو 

NAM 33 ِالوٌ ادرَض RSF َٓ03 ِزواْ سَٓ اٌذ 

TRBEO 30 ٔىىرٌ ِٕتصز تاهلل RSF 00 تٓ دلح عثذ إٌىر 

TRBEO َٓ31 دراجٍ صالح اٌذ RSF 01 تٍجٍط  ِثزون 

MZEO 32 درتاي جىاد ACB 02 ِظثً صاتز 

MZEO 33 ٌىصُف عثذ اٌّاٌُه ACB 03 فارص طعُذ 

MZEO 34 سوتُز عثذ اٌحفُظ JRBEH 04 تٓ جٍىي ِٕصف 

MBEF ٍِ35 ِٕصىرٌ  را JRBEH ْ05 تٓ عثاص هاٌزو 

MBEF َٓ36 راتحٍ  صالح اٌذ ACB 06 ِخاطزَح جاتز 

   37 CSZT َٓ07 عثادٌُح سَٓ اٌذ 

   48 CSZT ً18 حُّذٌ تٓ حُّذج وائ 

 

سنة 15التجمع االول للمنتخب الوالئي فئة اقل من   


