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اءــــنــشؤون السج

التوثيق والتقييم

شؤون السجناء

 إلاحصائيات

1

 م9102السجناء املنفذ فيهم أحكام القتل لعام  بأمساءبيان 

ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

ذمص 1
أ
ذمص لو ا

أ
ب ًطوِنباكستانيهظار ا طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/  4/  55لجلي ثػِظ ا 

2 
ب همّة من المٍاد مصري  غػٍّي ـطاج غػّة ػلّمان ثٌِط

 المشصرة
طا   الغحن الػام بجبٍكًـ0441/  4/  55لجلي ثػِظ

3 
ب همّة من المٍاد مصري  صبرُ غٍدة خمّع ثٌِط

 المشصرة
طا   الغحن الػام بجبٍكًـ0441/  4/  55لجلي ثػِظ

4 
ذمص لفَ ػامط

أ
ًـ0441/  4/  56لجلي لصاصا  لجوسعوديا

الغحن الػام بالمصِوة 
 الموٍرة

ب المٍاد المشصرةباكستانيراج دمحم ؽٍث 5 طا  ثٌِط ػحن مراـظة الشبطًـ0441/  5/  0لجلي ثػِظ

6 
ب باكستانيؽالم مصػفَ ؾوا همّة من الٌطوِن ثٌِط

ذؽائي
أ
 داسو ا

طا   ًـ0441/  5/  3لجلي ثػِظ
الغحن الػام بالمصِوة 

 الموٍرة
ػحن الصمامًـ0441/  5/  3لجلي لصاصا  لجوباكستانيدمحم بالل بت اسجط غل7ُ

ػحن الرائطًـ0441/  5/  4لجلي لصاصا  لجويمنيِرّــَ دمحم صالد الػوغ8ُ

ذمص ػلٍم باغبص 9
أ
اضًـ0441/  5/  4لجلي لصاصا  لجوسعوديـٌص  ا اصالذّة الِط

11 
بطاًّم الٌغػّص دمحم المطػُ ب همّة من الربٍب مصري ا  ثٌِط

المرظٍرة
طا   الغحن الػام بجبٍكًـ0441/  5/  9لجلي ثػِظ
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2

ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

الغحن الػام بوحطانًـ0441/  5/  01لجلي لصاصا  لجوسعودي ػػص دمحم ؾباب الؾامصي11

الغحن الػام بحصةًـ0441/  5/  00لجلي لصاصا  لجوسعودي ذحطي خابطالمٍلص غبص12

ل ذارث13
 
بطاًّم هاصط مصؾو ا الغحن الػام بالباذةًـ0441/  5/  00لجلي لصاصا  لجوسعودي ا 

14 
ب همّة من الٌطوِن باكستاني لّالت غلُ بطهة ثٌِط

ذؽائي
أ
 داسو ا

طا   صالذّة خصةًـ0441/  5/  05لجلي ثػِظ ا 

ٍهائّن هندية 15 ب همّة من الن ثٌِط
ذؽائي

أ
داسو ا

طا   سجن النساءًـ0441/  5/  05لجلي ثػِظ

ٍهائّن هندي 16 ب همّة من الن ثٌِط
ذؽائي

أ
 داسو ا

طا   ًـ0441/  5/  05لجلي ثػِظ
الغحن الػام بالمصِوة 

 الموٍرة
ػحن الشبط ًـ0441/  5/  06لجلي لصاصا  لجوسعوديغبصربي البلٍيغبصالطذمن 17

ب المٍاد المشصرةسعوديوائو صالد صػّنط البلٍي18 طا  ثٌِط الغحن الػام بجبٍك ًـ0441/  5/  07لجلي ثػِظ

19 
من السعوديهنديبابو خان قيوم خان

ٔ
ًـ0441/  5/  50الكجو ذص ذطابةعملية ضد اال

صالذّة الػاصمة ا 
المكصػة

21 
 ًـ0441/  5/  50الكجو ذص ذطابةلجو وػلبيمنيغبصالباػع غبصالصمص ؽطػان

صالذّة الػاصمة ا 
المكصػة

21 
 ًـ0441/  5/  50الكجو ذص ذطابةلجو وػلبيمنيِرّــَ غاِؼ مغػٍد

صالذّة الػاصمة ا 
المكصػة

22 
ًـ0441/  5/  50 الكجو ذص ذطابةلجو وػلبيمنيِاػّن دمحم غلُ

صالذّة  الػاصمة ا 
 المكصػة

 شینا انصاري انور

عبدالقادر ناصر
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3

ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

ػحن ذفط الباغنًـ0441/  5/  53الكجو ذصا  لجوفلبينيةروػلّا باهٍها اخمٌٍل23

24 
ب همّة من الٌطوِن باكستانيـظو موان زمان ثٌِط

ذؽائي
أ
 داسو ا

طا   ػحن الرائطًـ0441/  5/  55لجلي ثػِظ

بٌاًـ0441/  5/  31لجلي لصاصا  لجوسعوديغبصهللا هاصط الرارث25ُ
أ
ػحن ا

26 
ب الربٍب سوري غبصالٌادي محبو الػبص المؽارهة ـُ ثٌِط

المرظٍرة
طا   صالذّة خصةًـ0441/  6/  0لجلي ثػِظ ا 

صالذّة خصةًـ0441/  6/  0لجلي لصاصا   لجو سعوديماخص ثبات ثابت البالدي27 ا 

28 
ثلكُ همّة من مادة الرؽّؼ سعوديِرّــَ مصاوي ِرّــَ الكرػاهُ

المشصر
طا   بٌاًـ0441/  6/  6لجلي ثػِظ

أ
ػحن ا

ذغاءًـ0441/  6/  6لجلي لصاصا   لجو سعوديغّصة ؾامان بوّة الطؾّصي29
أ
ػحن ال

31 
ردنيغالل غبصهللا الوٍاـلة

 
ب همّة من الربٍب أ ثٌِط

المرظٍرة
طا   الغحن الػام بجبٍكًـ0441/  6/  8لجلي ثػِظ

ل مطدف 31
 
الغحن الػام بوحطانًـ0441/  6/  8لجلي لصاصا  لجوسعوديغلُ ماهع ا

32 
ذمص ـٍاز الطؾّصي

أ
ًـ0441/  6/  8لجلي لصاصا  لجوسعوديا

الغحن الػام بالمصِوة 
 الموٍرة

ب همّة من الٌطوِنباكستانيباؾا خاهُ لٍل خاهُ 33 طا  ثٌِط ػحن الرائطًـ0441/  6/  9لجلي ثػِظ

طا  زها المرارمسعوديػلمان ذغّن ذغن ذِطصُ 34 الغحن الػام بوحطانًـ0441/  6/  04لجلي ثػِظ
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4

ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

35 
ردنيوائو خمال غبصالكادر غلُ

 
ب همّة من الربٍب أ ثٌِط

المرظٍرة
طا   اتًـ0441/  6/  04لجلي ثػِظ ػحن الكِط

36 
هٍر الغّص غبصالمرغن البوا

أ
ب همّة من الربٍب مصري ا ثٌِط

 المرظٍرة
طا   الغحن الػام بجبٍكًـ0441/  6/  04لجلي ثػِظ

بٍ بنط صصِق 37
أ
ؽجصابصوماليغبصهللا ا طا  ػػٍ وػلب + ا  الغحن الػام بحصةًـ0441/  6/  06لجلي ثػِظ

38 
ب همّة من المشصرات يمنيمصػفَ دمحم غبصى باري  ثٌِط

بكصص الجطوِج
طا   الغحن الػام بحصةًـ0441/  6/  06لجلي ثػِظ

39 
ب همّة من المشصرات يمنيذغّن غلُ ذغّن ثٌِط

بكصص الجطوِج
طا   الغحن الػام بحصةًـ0441/  6/  06لجلي ثػِظ

41 
ب همّة من المشصرات يمنيذغن دمحم غلُ ثٌِط

 بكصص الجطوِج
طا   الغحن الػام بحصةًـ0441/  6/  06لجلي ثػِظ

ذمص غؽّة 41
أ
ذمص دمحم ا

أ
اضًـ0441/  6/  06لجلي لصاصا  لجوسعوديا اصالذّة الِط

ػحن الرائطًـ0441/  6/  53الكجو ذص ذطابةلجوهنديًارخّت ػّوؼ بٍدا رام 42

ػحن الرائطًـ0441/  6/  53الكجو ذص ذطابةلجوهنديػاثٍِوٍر هٍمار بطاهاش 43

ػحن الحبّوًـ0441/  7/  5لجلي لصاصا  لجوسعوديغامط ػالم ماهع الكرػاهُ 44

45 
ثلكُ همّة من الرؽّؼ سعوديًالل ػلّماهُسالص 

والمغنطات
طا   ػحن ِوبعًـ0441/  7/  6لجلي ثػِظ

46 
ذمص غبصالطذمن غبصالطزاق

أ
ب همّة من الربٍب سوري ا ثٌِط

 المرظٍرة
طا   الغحن الػام بجبٍكًـ0441/  7/  6لجلي ثػِظ

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



اتـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــالعمل

اءــــنــشؤون السج

التوثيق والتقييم

شؤون السجناء
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5

ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

ػحن الشطج ًـ0441/  7/  7لجلي لصاصا  لجوسعوديهاِؿ غغاف بن غغاف الصوػطي  47

ب همّة من الٌطوِنباكستانيثٍر سان سٍؾال سان 48 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/  7/  00لجلي ثػِظ ا 

ب همّة من الٌطوِنهنديمحمد صدام خان 49 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/  7/  00لجلي ثػِظ ا 

ب همّة من باكستانيهٍر الطذمن ـكّط لو 51 طا  الٌطوِنثٌِط ػحن الرائطًـ0441/  7/  04لجلي ثػِظ

ب مشصراتتشاديغبصالطذمن صالد ذغن 51 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/  7/  08لجلي ثػِظ ا 

52 
 ًـ0441/  7/  51لجلي لصاصا  مشصراتباكستانيسالص سان مربت سان

الغحن الػام بالمصِوة
الموٍرة

ػماغّو 53 اضًـ0441/  7/  50لجلي لصاصا  لجوفلبينيةوردة بوت ا  ػحن الوغاء بالِط

صالذّة خصةًـ0441/  7/  55لجلي لصاصا  مشصراتباكستانيؾبّط ذغّن غارق راها 54 ا 

صالذّة خصةًـ0441/  7/  55لجلي لصاصا  مشصراتباكستانيؾّط غلُ ـظو رباهُ 55 ا 

صالذّة خصةًـ0441/  7/  55لجلي لصاصا  المشصراتثطوِج يمنيصالد ذغن غبصالطب الّاـػُ 56 ا 

صالذّة خصةًـ0441/  7/  55لجلي لصاصا  مشصراتنيجيريةهٍدِطات ادِغٍل 57 ا 

ص مػلق خمو الػجّبُ 58 طا  لجو والصىسعوديِز اضًـ0441/  7/  58لجلي ثػِظ اصالذّة الِط

59 
ماهة وـػو الفاذؽةسّاهة  سعوديلالع ملفُ طّؿ هللا الػجّبُ

أ
ال

بالكٍة
طا   اضًـ0441/  7/  58لجلي ثػِظ اصالذّة الِط

ب المشصرات سوري دمحم رطٍان بصر الصِن البؼ61 طا   ثٌِط اتًـ0441/  8/  4لجلي ثػِظ ػحن الكِط
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6

ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

طا   اػجكبال المشصراتيمنيِاػط صالد ذغّن الٌّطي 61 اتًـ0441/  8/  4لجلي ثػِظ ػحن الكِط

ل ػػّصة62
 
ب الرؽّؼ ومراولة سعوديغبصهللا ػلػان غلُ ا ثٌِط

الٌطوب
طا   صالذّة خصةًـ0441/  8/  6لجلي ثػِظ ا 

ذمص هاصط ِرّــَ 63
أ
غجصاء يمنيدمحم ا بوجي وال 

أ
ـػو الفاذؽة با
غلٌّا

طا   ػحن سمّع مؽّعًـ0441/  8/  6لجلي ثػِظ

ب همّة من الٌطوِنباكستانيغبصالمالم دمحم سلّو 64 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/  8/  6لجلي ثػِظ ا 

ب همّة من الٌطوِنهنديانير حسين اججر مندل 65 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/  8/  6لجلي ثػِظ ا 

غحاز ـاغمة دمحم مصػفَ 66 ب باكستانيةا  طا  همّة من الٌطوِنثٌِط صالذّة خصةًـ0441/  8/  6لجلي ثػِظ ا 

ب المشصراتباكستانيغمطان ذّصر ؽالم ذغّن 67 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/  8/  01لجلي ثػِظ ا 

ثلكُ وثغلّم وثطوِج الربٍب سعوديػػام غصالن الشالصي68
المرظٍرة

طا   اضًـ0441/  8/  03لجلي ثػِظ اصالذّة الِط

ثلكُ وثغلّم وثطوِج الربٍب ذمص غبصهللا الشالصي69
 المرظٍرة

طا   اضًـ0441/  8/  03لجلي ثػِظ اصالذّة الِط

ذمص مصػفَ المرطب71
أ
ثلكُ وثغلّم وثطوِج الربٍب سوري ا

المرظٍرة
طا   اضًـ0441/  8/  03لجلي ثػِظ اصالذّة الِط

هار 71
أ
ب همّة من  باكستاني صصام ذغّن دمحم ا الٌطوِنثٌِط

ذؽائي
أ
 داسو ا

طا   صالذّة خصةًـ0441/  8/  07لجلي ثػِظ ا 

صةًـ0441/  8/  08لجلي لصاصا   لجو سعودي دمحم غّاد غبصهللا الرطب72ُ ػحن بِط
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7

ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

الغحن الػام بحازانًـ0441/  8/  08لجلي لصاصا  لجويمنيغلُ بن صؾّط دمحم 73

الغحن الػام بحازانًـ0441/  8/  08لصاصا   لجليلجويمنيغلُ بن غلُ دمحم غبصهللا74

من السعوديهنديمونا سويران كوما ررياه75
ٔ
طا  عملية ضد اال صالذّة خصةًـ0441/  8/  53لجلي ثػِظ ا 

هبط سان 76
أ
ب همّة من الٌطوِن باكستانيسالص سان ا ثٌِط

والمّثامفجّامّن
طا   صالذّة خصةًـ0441/  8/  53لجلي ثػِظ ا 

ل ػٍػانغارق  77
 
سجيسعوديسمّع دمحم ا

أ
الغحن الػام بوحطانًـ0441/  8/  56الكجو ذص الؾّلةلجو والصثي وا

بٌاًـ0441/  8/  56لجلي لصاصا  لجوسعوديغبصالطذمن ػالم دمحم الٍادغ78ُ
أ
ػحن ا

ي الػغنطي سعوديـٌص هاصط الصوػطي  79 ق بِظ طا  لػع الػِط ذغاءػحن ًـ0441/  8/  57لجلي ثػِظ
أ
ال

ب مشصراتباكستانيظفار ذّاة دمحم هٍاز 81 طا  ثٌِط ًـ0441/  01/ 9لجو ثػِظ
الغحن الػام بالمصِوة 

الموٍرة

لبال دِن81 ب مشصراتباكستانيموظٍر دِن ا  طا  ثٌِط ًـ0441/ 01/ 9لجلي ثػِظ
الغحن الػام بالمصِوة 

 الموٍرة

طا  لجلي مشصراتباكستانيراحل ساجان بابي 82 ػحن الصمامًـ0441/ 01/ 01ثػِظ

صىًـ0441/ 01/ 05لجلي ذصا  الؽجصاب والشػؿسعوديغبصالطذمن غبص ًادي الػوظي 83 ػحن  بِط

ًـ0441/ 01/ 05ذص الؾّلةلجوسعوديغبصالطذمن ػلػان غبصالطذمن دروِؼ84
ػحن مراـظة ذفط 

الباغن

ػحن مراـظة ذفط ًـ0441/ 01/ 05تحرش جنسيهنديغبالن غلُ غبصهللا الّماه85ُ ط ا موهد غفور شاه موهد لجلي ثػِظ
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ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

الباغن

ذمص ذغن بؽّط الػصواهُ 86
أ
تحرش جنسيهنديا

ً
ًـ0441/ 01/ 05قتله تعزيرا

ػحن مراـظة ذفط 
الباغن

ل ذارث 87
أ
ػحن هحطان الػامًـ06/01/0441لصاصا  لجوسعوديغلُ هادر صالد ا

ػحن هحطان الػامًـ0441/ 01/ 06لصاصا  لجوسعوديذغّن الغالمُـاغمة غلُ  88

طا  مشصراتسعوديصكط هٍِظل غٍاد الطوِلُ 89 اتًـ0441/ 01/ 55ثػِظ ػحن الكِط

طا  مشصراتسوري صالد مرمٍد بطهات 91 اتًـ0441/ 01/ 55ثػِظ ػحن الكِط

فغانيغبصهللا سان هؽمّطي  91
 
ب مشصراتأ طا  ثٌِط منة المنطمةًـ0441/ 01/ 58ثػِظ

لّؿ زادا اهظار سان 92
أ
ب مشصراتباكستانيا طا  ثٌِط منة المنطمةًـ0441/ 01/ 58ثػِظ

من السعوديهنديدمحم قدير باشا 93
ٔ
المصِوة الموٍرةًـ0441/ 01/ 31عملية ضد اال

ٍع هشّالن الطوِلُ 94 ب مشصراتسعوديـٌّص خطب طا  ثٌِط اتػحن ًـ0441/ 00/ 6ثػِظ الكِط

ػحن الصمامًـ0441/ 00/ 6لصاصا  لجوسعوديػالم غبصهللا مبارك النطبُ 95

الغحن الػام بالمصِوةًـ0441/ 00/ 7هنديُ 96

رػالسان 97
أ
ب مشصراتباكستانيمغلم سان ا طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/ 00/ 05ثػِظ ا 

ب مشصراتباكستانيللوصر ؾاىمظمو ؾاى  98 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0441/ 00/ 05ثػِظ ا 

شميم احمد

ً
قتله تعزيرا

من السعوديميشيل ارولجيا ابوروسي
ٔ
ًعملية ضد اال

قتله تعزيرا
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ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

ل ػػص99
 
ػحن مرائو غغّطًـ0441/ 00/ 05لصاصا   لجو سعوديغلُ دمحم غلُ ا

ؾطب المغنط ومراولة باكستانيدمحم غمط دمحم لّق خمال111ُ
اؽجصاب

الغحن الػام بحصةًـ0441/ 00/ 05ذص الرطابة

ؾطب المغنط ومراولة سعوديػطاج ػلػان الرطبًُجان 111
اؽجصاب

صالذّة خصةًـ0441/ 00/ 05ذص الرطابة ا 

ؾطب المغنط ومراولة سعوديػلػان ػطاج ػلػان الرطب112ُ
اؽجصاب

صالذّة خصةًـ0441/ 00/ 05ذص الرطابة ا 

ذمص صؾّط ذنمُ 113
أ
طا  لجوسعوديدمحم ا صالذّة خصةًـ0441/ 00/ 09ثػِظ ا 

اض غظت هحم الرٍاه114ُ ب مشصرات سوري ِر طا   ثٌِط اتًـ0441/ 00/ 51ثػِظ ػحن الكِط

ظ ػالمي مرغن الرٍِػ115ُ ب مشصرات سعوديغبصالػِظ طا   ثٌِط الغحن الػام بجبٍكًـ0441/ 00/ 51ثػِظ

ذصاث وـػو سعوديـٌص ػامط النـثّط 116
أ
الجطصص بػصة ا

الفاذؽة بٌم
طا   اضًـ0441/ 00/ 55ثػِظ صالذّة الِط ا 

ذصاث وـػو يمنيدمحم هػمان الػكّو 117
أ
الجطصص بػصة ا

الفاذؽة بٌم
طا   اضًـ0441/ 00/ 55ثػِظ صالذّة الِط ا 

طا  هجوم مسلح على مركز اقتصاديهنديُ 118 صالذّة خصةًـ0441/ 00/ 56ثػِظ ا 

بٌا الػامًـ0441/ 00/ 56لصاصا   لجو سعودي طّاء غبصالطذمن ًلّو الػوظي 119
أ
ػحن ا

ذمص ثاؾجان 111
أ
ب مشصراتتركيثٍران ا طا  ثٌِط اتًـ0441/ 00/ 57ثػِظ ػحن الكِط

ديفاساهايام انجالوس روبان
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ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

اضًـ0441/ 05/ 50لصاصالجوسعوديهٍاف مواذُ دذمان الؽٌطاهُ 111 صالذّة الِط ا 

ظ غفوان غٍاد الػػٍي 112 بجبٍكالغحن الػام ًـ0441/ 05/ 55لصاصا  لجوسعوديغبصالػِظ

ػحن الباذةًـ0440/ 0/ 3لصاصالجوسعوديػفط مبارك الؾامصي 113

ػحن الباذةًـ0440/ 0/ 3لصاصا  لجوسعوديغاِض مبارك الؾامصي 114

ب مشصراتسعوديغػاهلل ػالمي لبالن الػمطاهُ 115 طا  ثٌِط الغحن الػام بجبٍكًـ0440/ 0/ 4ثػِظ

116 
 
طا  هجوم مسلح على مركز اقتصاديهنديدمحم غبصهللا دمحم ا صالذّة خصةًـ0440/ 0/ 6ثػِظ ا 

ب مشصراتسعوديدمحم مػلق ػلّمان الػػٍي 117 طا  ثٌِط الغحن الػام بجبٍكًـ0440/ 0/ 05ثػِظ

ػحن ذفط الباغنًـ0440/ 0/ 05لصاصا  لجوسعوديغبصالطذمن غلُ ًادي المطي  118

ب باكستانيدمحم غمطان دمحم ؾاـُ 119 طا  مشصراتثٌِط صالذّة خصةًـ0440/ 0/ 03ثػِظ ا 

طا  لجوسوري غبصهللا ذغن غمّان 121 ذغاءًـ0440/ 0/ 07ثػِظ
أ
ػحن ال

ب مشصراتمصري مغػص غٍض اللبان 121 طا  ثٌِط الغحن الػام بجبٍكًـ07/0/0440ثػِظ

ظ  مرمٍد 122 ب مشصراتمصري مرمٍد غبصالػِظ طا  ثٌِط الػام بجبٍكالغحن ًـ07/0/0440ثػِظ

الغحن الػام بجبٍكًـ07/0/0440لصاصا  لجوسعوديطّؿ هللا غػاللٌالغفّاهُ 123

طا  اػجكبال مشصراتباكستانيمثو سان هغّم ؾاى 124 الغحن الػام بحصةًـ51/0/0440ثػِظ

ابرار خان
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ػمم
أ
ز الجوفّضالرنمالكظّةالحوغّةال منان الغحن ثاِر

ذمص الػبص الططا 125
أ
ػحن الكػّؿًـ0440/ 0/ 51لصاصا  لجوسعوديغلُ هاخُ ا

اضًـ0440/ 0/ 51لصاصا  لجوسعوديخٌّم لـُبوصر  126 صالذّة الِط ا 

صالذّة خصةًـ0440/ 0/ 53هجوم مسلح على مركز اقتصاديهنديشانيش تانوتو كندي 127 ا 

ب مشصراتسوري ماخص غلُ الػٍِو 128 طا  ثٌِط اتًـ0440/ 0/ 56لجو ثػِظ ػحن الكِط

ظموصٍر غلُ ذغن 129 ب مشصراتبحرينيغمار غبصالػِظ طا   لجوثٌِط ذغاءًـ0440/ 0/ 56ثػِظ
أ
ػحن ال

ػحن الصمامًـ0440/ 5/ 0لجو لصاصا  لجوسهوديٍِػؿ خمػان ػػّص الػمطي  131

ردنيدمحم غلُ ـٍاز الصبّرات 131
 
ب مشصراتأ طا  ثٌِط اتًـ0440/ 5/ 5لجو ثػِظ ػحن الكِط

ًـ0440/ 5/ 4لجو ذصا  لجوسعوديمٍػَ غائض مػٍض المغػٍدي 132
صالذّة منة  ػحن ا 

المنطمة

هبط دمحم رمظان 133
أ
ب مشصراتباكستانيدمحم ا طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0440/ 5/ 8لجو ثػِظ ا 

ب مشصراتباكستانيؽالم لمط ؽالم ذغّن 134 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0440/ 5/ 8لجو ثػِظ ا 

ذمص مواور الؾصِط 135
أ
ان ا ػناهاػحن ًـ0440/ 5/ 06لجو لصاصا  لجوسعوديِر

ذمص غبصالمرغن الػوظي  136
أ
صةًـ0440/ 5/ 07لجو ذصا  لجوسعوديسالص ا ػحن بِط

ب مشصراتباكستانيػّص ؽفٍر سان 137 طا  ثٌِط صالذّة الرائطًـ0440/ 5/ 08لجو ثػِظ ا 

ب مشصراتنيجيري غّغَ دمحم 138 طا  ثٌِط صالذّة خصةًـ0440/ 5/ 08لجو ثػِظ ا 

ط ا  لجو ثػِظ
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ػم م
أ
ز الجوفّض الرنم الكظّة الحوغّة ال  منان الغحن ثاِر

ّطػلػان غلُ ِرّــَ  139 ب مشصرات يمني ًز طا   ثٌِط صالذّة خصة ًـ0440/ 5/ 08 لجو ثػِظ  ا 

 ػحن ذفط الباغن ًـ0440/ 5/ 53 لجو لصاصا   لجو سعودي خطاح ؾاوي غؽبان الظفّطي  141

ؽُ 141 ب مشصرات باكستاني دمحم سصا بشؼ لِط طا   ثٌِط  ػحن الرائط ًـ0440/ 5/ 56 لجو ثػِظ

بطاًّم ذاج 142 بنط ا 
أ
ع ا دِر ػجكبال مشصرات يمني ا 

أ
طا   ا صالذّة خصة ًـ0440/ 5/ 58 لجو ثػِظ  ا 

ػجكبال مشصرات يمنية غػّي بطهات بطهات النـثّطي  143 طا   ا  صالذّة خصة ًـ0440/ 5/ 58 لجو ثػِظ  ا 

ب مشصرات سوري  دمحم خمّو ذمّصي الرمص 144 طا   ثٌِط ات ًـ0440/ 3/ 0 لجو ثػِظ  ػحن الكِط

ردني دمحم غلُ غبصالػبابغي 145
 
ب مشصرات أ طا   ثٌِط  ػحن ثبٍك ًـ0440/ 3/ 0 لجو ثػِظ

ذمص دمحم الفغاغلة 146
أ
ردني مػن ا

 
ب مشصرات أ طا   ثٌِط  ػحن ثبٍك ًـ0440/ 3/ 0 لجو ثػِظ

ولٍ ـٍهنُ غبصالكادر 147
أ
ل لدي ا

أ
ب مشصرات نيجيرية الراخي ا طا   ثٌِط صالذّة خصة ًـ0440/ 3/ 3 لجو ثػِظ  ا 

ػجكبال مشصرات سعودي غلُ مغجٍر مغػٍد ؾامز 148 طا   ا  ات ًـ8/3/0440 لجو ثػِظ  ػحن الكِط

طا   ثطوِج مشصرات سعودي غبصهللا دسّو هللا الػوظي  149 صالذّة خصة ًـ0440/ 3/ 01 لجو ثػِظ  ا 

ب مشصرات بحريني غلُ مرغن هاظم ذغن 151 طا   ثٌِط ات ًـ0440/ 3/ 05 لجو ثػِظ  ػحن الكِط

وبُ  151 ِر
أ
ب مشصرات سعودي الرٍِػًُاِو ػػّص غفوان ال طا   ثٌِط  ػحن ثبٍك ًـ0440/ 3/ 06 لجو ثػِظ

ب مشصرات سوري  غو سلّؿ الصامو 152 طا   ثٌِط  ػحن ػناها ًـ0440/ 3/ 55 لجو ثػِظ
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ػم م
أ
ز الجوفّض الرنم الكظّة الحوغّة ال  منان الغحن ثاِر

ب مشصرات سوري  دمحم ذمٍد الصٍِن 153 طا   ثٌِط  ػحن ػناها ًـ0440/ 3/ 55 لجو ثػِظ

ذمص لاِص الومط 154
أ
طا  لجو  لجو يمني رؾاد ا  ػحن المصِوة الموٍرة ًـ0440/ 3/ 53 ثػِظ

اض ًـ0440/ 3/ 54 لجو لصاصا   لجو سعودي ذصّن دمحم ذغّان الصوػطي  155 صالذّة الِط  ا 

ب مشصرات باكستاني سّال الصِن رذمن الصِن 156 طا   ثٌِط اض ًـ0440/ 3/ 55 لجو ثػِظ صالذّة الِط  ا 
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