جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

خؽيعح األقّبء اٌزدبؼيخ ٌّىزت ثٕٙب نٙؽ ٔٛفّجؽ

* اٌفٙؽـ
-1
-2

-3

-4

ليٛظ أفؽاظ ٚنؽوبد.
رؿعيالد اٌكدً اٌزدبؼ ٜافؽاظ :
 اٌّسٚ ٛاٌهطت .
 ؼاـ اٌّبي .
 اٌؿٕٛاْ .
 إٌهبِ .
 االقُ ٚاٌكّخ .
ٛٔ ؼ اٌهؽوخ .
رؿعيالد اٌكدً اٌزدبؼ ٜنؽوبد :
 اٌّسٚ ٛاٌهطت .
 ؼاـ اٌّبي .
 اٌؿٕٛاْ .
 إٌهبِ .
 االقُ ٚاٌكّخ .
ٛٔ ؼ اٌهؽوخ .
ردعيعاد ( :افؽاظ ٚنؽوبد)
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ليٛظ أفؽاظ
ــــــــــــــــــــــ
 - 1ازّع ِسّع يفٛد طٗ اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111126 ٝثؽلُ
 61115ؾٓ ِمٍٗ ِٚسًّخ  ،ثدٙخ  :ثٕٙب اٌدعيعح نبؼؼ /3أ /اٌفًٍ ثدٛاؼ ثٕه ق ٝا ٜثٚ clb ٝفيزبِيٓ
ٌٍؿًيؽ ٍِه/ازّع يجسًٔ ٝبؼ ِسّع
 ِٝ - 2ؾًبَ يبٌسيٓ يبٌر  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111126 ٝثؽلُ
 61116ؾٓ ِىزت ٔمً ثبٌكيبؼاد  ،ثدٙخ  :وفؽ ؼخت  1وفؽ نىؽ اٌطؽيك اٌّؽيٛف ثٍّه ِ /سّع ازّع
ؾجعاٌٙبظٜ
 - 3اثؽا٘يُ ثي ِٝٛؾٍ ٝقبٌُ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 1111.111 ،ليع ف 21111113 ٝثؽلُ 61111
ؾٓ ِم ٝٙثيؽ ِهؽٚثبد ثبؼظٖ ٚقبضٕٗ  ،ثدٙخ  :اٌؽٍِٗ نبؼؼ ظايؽ إٌبزيخ ٍِهِ/سكٓ زكبٔيٓ ؾجعاٌسّيع
 - 4ؾّؽ ٚخٛظٖ اثؽا٘يُ ؾٍ ، ٝربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 12111.111 ،ليع ف 21111114 ٝثؽلُ
 61112ؾٓ لطؽ غيبؼ قيبؼاد  ،ثدٙخ  :خّدؽح اٌدعيعح ثٕٙب لٍيٛثيخ ٍِهِ/سّٛظ خٛظٖ اثؽا٘يُ ؾٍٝ
 - 5ايّبْ ازّع ازّع ِسّع  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ 61116
ؾٓ ايالذ ٚييبٔٗ وبٚرم  ،ثدٙخ  :اٌطؽيك اٌكؽيؽ اِبَ ٘بيجؽ نّف وفؽ اٌدؿاؼ ٍِه انؽف ؾجع إٌّؿُ ؾجع
اٌؿؿيؿ نؽف اٌعيٓ
 - 6ايٙبة اٌكيع ِسّٛظ ِسّع ؾ ٌٛاهلل اٌسهبل  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع فٝ
 21111112ثؽلُ  61111ؾٓ ٚؼنٗ ركطيؽ ٚؼق  ،ثدٙخ ِ :دٛي ِؽوؿ ثٕٙب ثٍّه/خّبي ِسّٛظ ِسّع ٔعا
اِبَ اٌّعؼقٗ االؾعاظيٗ اٌّهزؽوٗ
ّ٘ - 6بَ ؾجعاٌٍطيف ّ٘بَ زكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111116 ٝثؽلُ
 61111ؾٓ رمعيُ ِبوٛالد فٛي ٚطؿّيٗ  ،ثدٙخ  :اقٕيذ وفؽ نىؽ ٍِه /زّع ٜؾطيٗ ِسّع اٌكيع
 - 1ؾجع اٌؽؤف ؼثيؽ ؾجعاٌؽؤف ؾجعاهلل  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 211111.111 ،ليع ف21111115 ٝ
ثؽلُ  61114ؾٓ رٛؼيع االظٚيخ ثبٌؿّٚ ٌٗٛردبؼح ٚرٛؼيع ٚرٛؾيؽ ٚركٛيك اٌّكزٍؿِبد ٚاٌّكزطعِبد
ٚاٌّكزٍٙىبد اٌطجيخ  ،ثدٙخ  :وفؽ االؼثؿيٓ لٍيٛثيخ ٍِه /ؼثيؽ ؾجعاٌؽؤف ؾجعاهلل اقّبؾيً
 - 1ازّع ؾجع اٌسٍيُ ؾجع اٌسّيع  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 61113ؾٓ ِؿٍف ِٛان ، ٝثدٙخ  :نبؼؼ ز ٌٛاٌعؼاـ إٌّهبٖ اٌىجؽٍِ ٜه ِ /سّع ازّع ؾجع اٌسٍيُ
 - 11ضعيدٗ اثؽا٘يُ اٌعقٛل ٝؾفيف ٝؾ٘ؽح  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف21111111 ٝ
ثؽلُ  61115ؾٓ ثمبٌٗ  ،ثدٙخ  :نجٍٕدٗ ِؽوؿ ثٕٙب اِبَ ِكدع اٌمبَ ٝلٍيٛثيٗ ثٍّهٚ /قبَ اِبَ ٘بنُ اِبَ
 - 11يبثؽ اثؽا٘يُ ِسّٛظ ثسيؽ ، ٜربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 31111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 61111ؾٓ خؿاؼح  ،ثدٙخ  :نبؼؼ ِس ٝاٌعيٓ خبِؽ ضؽثٛل ثدٛاؼ اٌسّيبد ثٕٙب اٌدعيعٖ ٍِه/ازّع ِسٝ
اٌعيٓ ازّع يؿمٛة
 - 12اٌهجٌٍٍّ ٝسّٛي  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111121 ٝثؽلُ  61111ؾٓ
ردبؼح ِسّٛي ٚاوككٛاؼ ِسّٛي  ،ثدٙخ  :ثٕٙب اٌدعيعح ثٕعؼ ثٕٙب /11نبؼؼ فؽيع ٔعا ؾديجٗ ؾّبؼح اثٛاٌكؿٛظ
ٍِه/نؽيٓ ضبٌع اٌكيع اثٛاٌكؿٛظ
 - 13ؾالء ؾٍِ ٝبيؿ ؾٍ ، ٝربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 666111.111 ،ليع ف 21111115 ٝثؽلُ 61116
ؾٓ ِطجؿ ٚزٍٛأ ، ٝثدٙخ  :ثٕٙب نبؼؼ اٌىٛثؽ ٜلٍيٛثيخ ٍِهِ/سّع ئٛف ِسّع ضهبٌٗ
ٌٚ - 14يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 15111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 51661ؾٓ ِكزٍؿِبد طجيٗ  ،ثدٙخ  :نبؼؼ ٘بٔ ٝوبًِ اثؽاج اٌؽزّٓ ثٕعؼثٕٙب ضٍف إٌدعح لٍيٛثيٗ ٍِه/
ؾجعاٌىؽيُ ؾجعاٌدٛاظ ِسّع ربج
ٌٚ - 15يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 15111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 51661ؾٓ ِكزٍؿِبد طجيٗ  ،ثدٙخ ِ ٌٗ :سً ؼئيك ٝاضؽ ثٕبزيٗ ِٕيٗ اٌكجبؼ ِؽوؿ ثٕٙب لٍيٛثيخ ٍِه/
ؼُِبْ ِسّع ٜثىؽ ٜؾٓ ٔهبِ  /ثيؽ اظٚيٗ ِٚكزسُؽاد ثيطؽيٗ
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 - 16اثزكبَ اثؽا٘يُ ؾجعإٌّؿُ ِز ، ٌٝٛربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111116 ٝثؽلُ
 61111ؾٓ لطؽ غيبؼ ٚايالذ ظؼاخبد  ،ثدٙخ  :اقٕيذ ِؽوؿ وفؽنىؽ ثٍّه/اثؽا٘يُ اٌكيع اثؽا٘يُ ضّيكٝ
ِ - 16س ٝثبنب ؾطيٗ قبٌُ اٌغٛي  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 151111.111 ،ليع ف 21111122 ٝثؽلُ
 61112ؾٓ ِكزسُؽاد ردّيً  ،ثدٙخ ِ :يذ ؼاَ ٝؾٕع اٌّعؼقٗ االثزعائ ٝثٍّه  /ثبنب ؾطيٗ قبٌُ اٌغٛي
 - 11ؾٍِ ٝسّٛظ ؾٍ ٝاٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 61115ؾٓ ِىزت اؾّبي ظيىٛؼ ٚرٛؼيعاد ؾِّٛيٗ  ،ثدٙخ  :اٌؽٍِٗ نبؼؼ ظايؽ إٌبزيٗ ثٍّه  /ؾًبَ ؾجع
اٌؽزّٓ ؾجع اٌكّيؽ ازّع
 - 11ثكيٕٗ ؾجعاٌٙبظِ ٜسّع ؾٍ ٝؾجعاٌٙبظ ، ٜربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 5111.111 ،ليع ف21111116 ٝ
ثؽلُ  61111ؾٓ ِطجؿ ثٍع ، ٜثدٙخ  :نجٍٕدخ ؾؿثخ اثٛضؽثٛل اٌىجيؽح ٍِه /ثكيٕٗ ؾجعاٌٙبظِ ٜسّع ؾٍٝ
ِ - 21بخعٖ ِسّع ؾّؽ ٜزكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111115 ٝثؽلُ
 61114ؾٓ ردبؼح اؾالف ٚضبِبرٙب  ،ثدٙخ  :خؿيؽح ثٍ ٝلٍيٛثيخ اٌهبؼؼ اٌؿٍِّ ِٝٛه /زكٓ ؾجعاٌمبظؼ قالِخ
ِسّع
 - 21اِيؽ ِٕك ٝثهؽِ ٜكؿٛظ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111125 ٝثؽلُ
 61114ؾٓ ردبؼٖ ِالثف خب٘ؿٖ  ،ثدٙخ 2 :نبؼؼ إًٌؽ ِٓ نبؼؼ خّبي ؾجع إٌبيؽ اٌمٍيٛثيٗ ٍِه  /اٌكيع
ِز ٌٝٛؾجعٖ ؾجع اٌؽزّٓ
 - 22ضبٌع خّبي اٌعيٓ ِسّع زكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111114 ٝثؽلُ
 61112ؾٓ ِىزت ٌزدبؼح اٌع٘بٔبد اٌسعيثخ  ،ثدٙخ  :ؾؿثخ اٌؿؼاؾخ ثٕعؼ ثٕٙب 15ضٍف اٌّؿٍّيٓ ٍِه/ضبٌع
طب٘ؽ اثؽا٘يُ
 - 23خالي ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 5111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 21111ؾٓ ثالخٗ زفع فبو ، ٗٙثدٙخ  :زبؼح ؾيطٗ ِٓ نبؼؼ اٌّؿٙع اٌعيٕ ٝوفؽ ِٕبلؽ ثٕٙب ثٍّه /خالي
ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ
 - 24خالي ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 5111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 21111ؾٓ ثالخٗ زفع فبو ، ٗٙثدٙخ ِ ٌٗ :سً ؼئيك ٝاٌطؽ ثٕبزيٗ نبؼؼ قؿع ؾغٍٛي ثٕٙب ثٍّهِ /دٍف
اٌّعيٕٗ ؾٓ ٔهبِ /ردبؼح فبوٚ ٗٙافززر ثزبؼيص ٚ 3/11/1163ليع ثؽلُ  21111ثٕٙب
ِ - 25سّع يكؽ ٜؾجعاٌسك ِؽق ، ٝربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 21111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 61111ؾٓ يبٌ ْٛزاللخ  ،ثدٙخ  :وفؽ ؼخت وفؽ نىؽ ٍِه /قؿيعح زكٓ ِسّع
 - 26ازّع قّيؽ ؾجعاٌّمًٛظ ازّع ٔٛاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 21111.111 ،ليع ف21111111 ٝ
ثؽلُ  61161ؾٓ رمعيُ ِهؽٚثبد قبضٕٗ ٚثبؼظح  ،ثدٙخ  :وفؽ نىؽ نبؼؼ خّبي ؾجعإٌبيؽ ٍِهِ /سّع
اقّبؾيً ِطزبؼ
ِ - 26سّٛظ ؼَب زبِع  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ 61116
ؾٓ ِىزت ِمبٚالد ؾِّٛيٗ  ،ثدٙخ  :نبؼؼ اٌهٙيع ؾؽث ٝقٍيّبْ ٍِه/ؼخت ِسّع خبظ يٛقف
 - 21ؾوِٙ ٝع ٜؾو٘ ٝالي  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 61114ؾٓ ِؿٍف ِٛان ، ٝثدٙخ  :إٌّهأح اٌىجؽ ٜوفؽ نىؽ لٍيٛثيخ ٍِهِٙ/ع ٜؾو٘ ٝالي
 - 21يبثؽ اثؽا٘يُ ِسّٛظ اثؽا٘يُ ِكؿٛظ  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف21111111 ٝ
ثؽلُ  61166ؾٓ اظٚيخ ثيطؽيخ ٌٚفبزبد  ،ثدٙخ ٔ :مجبـ نبؼؼ ظايؽ إٌبزيخ ٍِه /اثؽا٘يُ ِسّٛظ ِكؿٛظ
 - 31زكٓ ؾجعاٌمبظؼ قالِٗ ٚاٌ ، ٝربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111116 ٝثؽلُ
 61111ؾٓ ِجيعاد ؾؼاؾيخ  ،ثدٙخ  :خؿيؽح ثٍ ٝنبؼؼ اٌؽنبذ ٍِهِ/بخعٖ ِسّع غّؽ ٜزكٓ
 - 31أوؽَ نٛل ٝاٌكيع أزّع اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111121 ٝثؽلُ
 61111ؾٓ وبفزيؽيب رسُيؽ ٚثيؽ ِبوٛالد ِهؽٚثبد ثبؼظٖ ٚقبضٕٗ  ،ثدٙخ  :ثٕٙب اٌدعيعح ثٕعؼ ثٕٙب11/نبؼؼ
اٌدٛاؾاد ٍِه /ؼافذ اٌكيع اثؽا٘يُ ثسيؽٜ
 - 32اثبٔٛة زٍيُ ؾجعاٌٍّه ؾ ، ٌٛربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 11111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 61116ؾٓ ثيؽ ازػيٗ  ،ثدٙخ  :وفؽ نىؽ نبؼؼ ؾجعإٌّؿُ ؼيبٌ لٍيٛثيخ ثٍّه /ازّع قؿع اقّبؾيً ؾغبؼٜ
ِ - 33كؿٛظ اثؽا٘يُ ِكؿٛظ غو ، ٝربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 121111.111 ،ليع ف 21111126 ٝثؽلُ
 61116ؾٓ ِىزت رًعيؽ ِالثف خب٘ؿح ٚازػيخ ف ٝزعٚظ اٌمؽاؼاد ٚاٌٍٛائر إٌّػّخ ٌػٌه فيّب ؾعا
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اٌّدّٛؾخ  ِٓ 36اٌفمؽح ِ 11دّٛؾخ 6ظ ْٚغيؽ٘ب  ،ثدٙخ  :ثٕٙب ثٕعؼ ثٕٙب /1نبؼؼ اٌجسبيؽح ٍِه/زكٓ
اثؽا٘يُ ؾٍ ٝؾّؽ
 - 34ازّع ِسّٛظ ؾجعاٌفزبذ ؾثّبْ ِسّع  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 21111.111 ،ليع ف21111111 ٝ
ثؽلُ  61111ؾٓ ِىزت ؼزالد ِٚزؿٙع ٔمً ؾّبي  ،ثدٙخ 22 :نبؼؼ ثؽوبد ِٕهيٗ إٌٛؼ ثٕعؼ ثٕٙب ٍِه/
ِسّٛظ ؾجعاٌفزبذ ؾثّبْ
 - 35ؾجعاهلل نفيك قٍيّبْ يٛقف  ،ربخؽ فؽظ  ،ؼأـ ِبٌٗ  ، 5111.111 ،ليع ف 21111111 ٝثؽلُ
 61161ؾٓ ثمبٌٗ ٚؾيٛد ثبرٍزدؿئخ  ،ثدٙخ  :إٌّهبح اًٌغؽ ٜنبؼؼ ظايؽ إٌبزيخ ٍِه /اَ ِسّع ِسّع ازّع
ؾيعاْ
ــــــــــــــــــــــ
ليٛظ نؽوبد
ــــــــــــــــــــــ
 - 1ؾجعاٌجعيؽ ؾجعاهلل ؾجعاٌجعيؽ ؾجع اٌغفٛؼاٌجٕب ٚنؽيىٗ نؽوخ  ،ردبؼح ٚرٛؼيع اخٙؿح وّجيٛرؽ ٚاٌىزؽٔٚيبد
ٚاؾّبي اٌّمبٚالد فيّب ؾعا االٔزؽٔذ ،ؼأـ ِبٌٙب ، 11111.111ليعد ف 21111114 ٝثؽلُ ، 61113
ؾٓ ردبؼح ٚرٛؼيع اخٙؿح وّجيٛرؽ ٚاٌىزؽٔٚيبد ٚاؾّبي اٌّمبٚالد فيّب ؾعا االٔزؽٔذ  ،ثدٙخ  :ثٕعؼ ثٕٙب 16ة
اٌعٚؼ االؼَ ٝنبؼؼ ييعٌيخ اٌسؽِيٓ ثٕٙب اٌدعيعح ٍِه/ؾجعاهلل ؾجعاٌجعيؽ
ِ - 2يهيً ؾجعٖ يبظق ٚنؽيىزٗ نؽوخ  ،اٌميبَ ثبؾّبي رٛؼيع االد اٌزًٛيؽ ٚاخٙؿٖ اٌفبوف ٚاٌطبثؿبد
ٚازجبؼ٘ب ٚييبٔزٙب ٚاخٙؿٖ اٌىّجيٛرؽ ٚوبِيؽاد اٌّؽالجٗ ٚوبفٗ اٌزدٙؿاد اٌّىزجيٗ فّبؾعا االٔزؽ ٔذ ٚثهؽِ
اٌسًٛي ؾٍ ٝاٌزؽضيى اٌالؾَ ٌػٌه ،ؼأـ ِبٌٙب ، 11111.111ليعد ف 21111121 ٝثؽلُ ، 61111
ؾٓ اٌميبَ ثبؾّبي رٛؼيع االد اٌزًٛيؽ ٚاخٙؿٖ اٌفبوف ٚاٌطبثؿبد ٚازجبؼ٘ب ٚييبٔزٙب ٚاخٙؿٖ اٌىّجيٛرؽ
ٚوبِيؽاد اٌّؽالجٗ ٚوبفٗ اٌزدٙؿاد اٌّىزجيٗ فّبؾعا االٔزؽ ٔذ ٚثهؽِ اٌسًٛي ؾٍ ٝاٌزؽضيى اٌالؾَ ٌػٌه ،
ثدٙخ 1 :نبؼؼ ِسّٛظ ؾجعاٌسٍيُ ؾيكٍِ/ ٝه/ؾّبظ وبًِ خؽخف
 - 3فزسيٗ ِسّع ؾجعاٌجؽ ؾفيفٚ ٝنؽيىزٙب نؽوخ  ،ثيؽ ِبوٛالد ( وهؽ، )ٜؼأـ ِبٌٙب
، 151111.111ليعد ف 21111125 ٝثؽلُ  ، 61113ؾٓ ثيؽ ِبوٛالد ( وهؽ ، )ٜثدٙخ  :نبؼؼ قؿع
ؾغٍٛي اِبَ ِسطٗ اٌكىٗ اٌسعيع ثٕٙب ؼلُ  11ؾّبؼح ٚؼثخ  /اقّبؾيً إٌٛؼٚ ٜازّع اٌجؽوب ٜٚثٕٙب
 - 4أف ِسّع ؾجعاٌٍطيف ٚنؽيىٗ نؽوخ  ،رٛؼيعاد ؾبِٗ ،ؼأـ ِبٌٙب ، 15111.111ليعد فٝ
 21111115ثؽلُ  ، 61115ؾٓ رٛؼيعاد ؾبِٗ  ،ثدٙخ  :نبؼؼ ؾجع اٌ٘ٛبة ًٔبؼ اٌهّٛد ثٕٙب ٍِه /ايّٓ
ؾجعاٌؽزّٓ زكٕ ٝاٌٙبظٜ
 - 5زٕبْ ِسّٛظ ِسّع ٚنؽوب٘ب نؽوخ  ،قٛثؽ ِبؼوذ ٌزدبؼٖ اٌّٛاظ اٌغػائيٗ ،ؼأـ ِبٌٙب 3111.111
،ليعد ف 21111126 ٝثؽلُ  ، 61111ؾٓ قٛثؽ ِبؼوذ ٌزدبؼٖ اٌّٛاظ اٌغػائيٗ  ،ثدٙخ ِٕ :هيٗ ثعِ ٜٚعضً
ثٕٙب اٌمجٍٍِ ٝهِ/ز ٌٝٛؾجعاٌّمًٛظ زكٓ
ــــــــــــــــــــــ
رؿعيالد اٌكدً اٌزدبؼ ٜأفؽاظ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
اٌّس - ٛاٌهطت
ــــــــــــــــــــــ
 - 1ازّع ؾجعاٌسٍيُ زكبْ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 41411 :ف ٝربؼيص  21111114رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب ٌٍٛفبٖ
ِ - 2سّع ِسّع ؼَب قٍيّبْ اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 61641 :ف ٝربؼيص 21111114
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
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 - 3ؼَب ِسّع اٌزٙبِ ٝاثؽا٘يُ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 66515 :ف ٝربؼيص 21111114
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ِ - 4سّع زكٓ ٘بنُ ِسّع ِسّع ٘بنُ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 66621 :ف ٝربؼيص
 21111115رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 5قٙيؽ ِسّع ؾيك ٝيبٌر  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 41562 :ف ٝربؼيص  21111115رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ِ - 6سّع قؿع ِسّع اٌطٛضِ ٝؿيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 53313 :ف ٝربؼيص 21111115
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ٌزؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 6ؾجعاٌفزبذ ازّع ِٛق ٝاٌهيّ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 41615 :ف ٝربؼيص 21111115
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ٌزؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ٔ - 1فٛقٗ ًِطف ٝاٌكيع ؾيعاْ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 54422 :ف ٝربؼيص 21111115
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 1رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜأٌ/ٝفٛنٗ ًِطف ٝاٌكيع ؾايعاْ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ، 54422 :
ٚف ٝربؼيص  21111115رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 11ايّبْ ازّع ِسّع ضٍيً  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 55123 :ف ٝربؼيص  21111116رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 11طبؼق ازّع ِسّع قبٌُ ؾ٘ؽٖ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 51141 :ف ٝربؼيص 21111116
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رُ نطت اٌميع ٌزؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 12ؾيٕت اِبَ ِسّع قٍطبْ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 46113 :ف ٝربؼيص  21111116رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 13يبثسٗ ازّع طٍؿذ ِسّع اثؽا٘يُ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 52136 :ف ٝربؼيص
 21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 14اٌطٛض ٝازّع ؾّؽ خالي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 54666 :ف ٝربؼيص  21111116رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ٔ - 15ب٘ع ًِطفِ ٝسّٛظ ؾٍ ٝزكت  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 65161 :ف ٝربؼيص
 21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 16ؾّؽ ؼثيؽ ؾجع اٌسبفع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 45115 :ف ٝربؼيص  21111111رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ٔ - 16ديٗ ِسّع اٌكيع زدبؾ ، ٜربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 45511 :ف ٝربؼيص  21111112رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٌٍٛفبح
 - 11يفبء قيع ٜبثؽا٘يُ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 41215 :ف ٝربؼيص  21111112رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ِ - 11سّع قؿيع يبثؽ ؾ ، ٌٛربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 66113 :ف ٝربؼيص  21111113رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 21قسؽ ؾجع اٌغٕ ٝاِيٓ ؾجع اٌفزبذ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 61621 :ف ٝربؼيص
 21111114رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ٔ - 21كّٗ ِدعِ ٜؽؾٚق اٌهؽلب ، ٜٚربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 66211 :ف ٝربؼيص
 21111115رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 22ثٙبء أزّع ِب٘ؽ أزّع ئثؽا٘يُ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 66621 :ف ٝربؼيص 21111121
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ِ - 23سّع ازّع ِدب٘ع ؾؿة  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 51415 :ف ٝربؼيص  21111121رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 24ؾّؽ ٚفزس ٝؾٍ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 66152 :ف ٝربؼيص  21111121رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً ٌزؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
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 - 25يفبء ِسّع ِسّع ؾٛيف  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 61612 :ف ٝربؼيص  21111122رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً ٌزؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 26زٕبْ ًِطف ٝؾٍ ٝنؽيف  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 51111 :ف ٝربؼيص 21111122
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ٌزؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ٌ - 26يٍ ٝاِبَ ًِطف ٝزدبج  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 66125 :ف ٝربؼيص  21111126رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً ٌزؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ِ - 21سّع زكٓ ِسّع ؾيع اٌكيع ازّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 63111 :ف ٝربؼيص
 21111126رُ ِس/ٛنطت اٌكدً اٌغبء اٌّسً ثبٌزبنيؽ ؼلُ  3111ف26/11/2111 ٝاٌّٛظؼ ثؽلُ 2615
ف 31/12/2113 ٝثٕهبِ ِطؿُ
ِ - 21سّع زكٓ ِسّع ؾيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 63111 :ف ٝربؼيص  21111126رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً اٌغبء اٌّسً اٌؽئيك ٝاالضؽ ثبٌزبنيؽ ؼلُ  3111ف26/11/2111 ٝاٌّٛظؼ ثؽلُ  666فٝ
 16/3/2111ثٕهبِ ضعِبد ِسّٛي
ِ - 31دع ٜزكٓ ؾجعاٌطبٌك  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 34552 :ف ٝربؼيص  21111126رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٌٍٛفبح
 - 31آيبد ضبٌع اث ٛاٌيكؽ ؾطب  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ ، 65511 :ف ٝربؼيص  21111121رُ
ِس/ٛنطت اٌكدً ٌزؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
ــــــــــــــــــــــ
ؼأـ اٌّبي
ــــــــــــــــــــــ
 - 1ضبٌع اثؽا٘يُ اٌعقٛل ٝؾجعاٌؿؿيؿ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 52415في ربؼيص  21111115 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  51111.111،خٕيٗ
 - 2اقّبء ِسّٛظ ؾجع اٌٙبظِ ٜسّع ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63166في ربؼيص  21111115 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  51111.111،خٕيٗ
ِ - 3سّٛظ ؾجع اٌهبف ٝاث ٛنٕت ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 31611في ربؼيص  21111111 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  151111.111،خٕيٗ
 - 4رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜاٌِ/ٝسّٛظ ؾجع اٌهبفِ ٝسّع اث ٛقزيذ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ 31611
ٚفي ربؼيص  21111111 ،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ
 151111.111،خٕيٗ
 - 5اثؽا٘يُ قالِٗ قبٌُ ِسّع قبٌُ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111112 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  1111111.111،خٕيٗ
 - 6قّيؽ ؾ ٌٛاهلل ؾجعاٌفزبذ ؾ ٌٛاهلل ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66444في ربؼيص 21111112 ،
رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  55111.111،خٕيٗ
 - 6خّبي قالِٗ قبٌُ ِسّع قبٌُ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61661في ربؼيص  21111112 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  1111111.111،خٕيٗ
ٔ - 1دالء يالذ ؾجعٖ ؾبِؽ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 62412في ربؼيص  21111113 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  21111.111،خٕيٗ
 - 1أزّع ًِطف ٝؾفيفِ ٝسّع ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61134في ربؼيص  21111114 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  11111.111،خٕيٗ
ٚ - 11ائً قّيؽ يجس ٝاٌد٘ٛؽ ٜربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66111في ربؼيص  21111115 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  111111.111،خٕيٗ
 - 11انؽف أٛؼ ِسّع اٌكؿيع ثسيؽ ٜربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66211في ربؼيص  21111111 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  511111.111،خٕيٗ
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ِ - 12سّع ؾيكِ ٝسّع ؾطيٗ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51516في ربؼيص  21111111 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  1511111.111،خٕيٗ
 - 13يالذ ِسّع ِسّع ِز ٌٝٛؾطب اهلل ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 65616في ربؼيص 21111121 ،
رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  5111.111،خٕيٗ
ِ - 14سّع ؾجعاٌّمًٛظ ِسّع ؾجعاهلل ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63114في ربؼيص  21111121 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  5111.111،خٕيٗ
 - 15يالذ ؾجعاٌسك ؾجعاٌدٛاظ يبثؽ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 56256في ربؼيص  21111122 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  51111.111،خٕيٗ
 - 16ؾّؽِ ٚسّع ؾجع اٌؿٍيُ ِٛق ٝربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66616في ربؼيص  21111122 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  111111.111،خٕيٗ
ٔ - 16بيؽ فزس ٝقبٌُ ِٛق ٝربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63611في ربؼيص  21111122 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  511111.111،خٕيٗ
 - 11اثؽا٘يُ قّيؽ اثؽا٘يُ فبٔٛـ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66646في ربؼيص  21111125 ،رُ
رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  211111.111،خٕيٗ
ِ - 11سّع ضطبة ِسّع ئثؽا٘يُ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 64531في ربؼيص  21111125 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  51111.111،خٕيٗ
ِ - 21عزذ فإاظ ِسّع ضبطؽ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63151في ربؼيص  21111126 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  5111.111،خٕيٗ
ِ ِٕٝ - 21سّع َيف اهلل ِسّع ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 65115في ربؼيص  21111126 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  11111.111،خٕيٗ
 - 22ازّع ِسّع يالذ اٌعيٓ طٍجخ اٌهبغٌ ٝربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66164في ربؼيص ،
 21111126رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ 51111.111،
خٕيٗ
 - 23قؽج ٌالظٚاد اٌىٙؽثبئيٗ ربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 32166في ربؼيص  21111126 ،رُ رؿعيً
ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  12111.111،خٕيٗ
ِ - 24سّع ؾجعاٌؿؿيؿ ِسفٛظ ؾجعاٌغٕ ٝربخؽ فؽظ  ،،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61133في ربؼيص 21111126 ،
رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٗ  111111.111،خٕيٗ
ــــــــــــــــــــــ
اٌؿٕٛاْ
ــــــــــــــــــــــ
 - 1ازّع قّيؽ ؾجعاٌّمًٛظ ازّع ٔٛاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61161في ربؼيص  21111111رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :وفؽ نىؽ نبؼؼ خّبي ؾجعإٌبيؽ ٍِهِ /سّع اقّبؾيً ِطزبؼ
 - 2ؾجعاهلل نفيك قٍيّبْ يٛقف  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61161في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :إٌّهبح اًٌغؽ ٜنبؼؼ ظايؽ إٌبزيخ ٍِه /اَ ِسّع ِسّع ازّع ؾيعاْ
 - 3يبثؽ اثؽا٘يُ ِسّٛظ اثؽا٘يُ ِكؿٛظ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61166في ربؼيص 21111111
رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽٔ ، :مجبـ نبؼؼ ظايؽ إٌبزيخ ٍِه /اثؽا٘يُ ِسّٛظ ِكؿٛظ
ِ - 4سّع يكؽ ٜؾجعاٌسك ِؽق ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111111رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :وفؽ ؼخت وفؽ نىؽ ٍِه /قؿيعح زكٓ ِسّع
 - 5ؾّؽ ٚخٛظٖ اثؽا٘يُ ؾٍ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61112في ربؼيص  21111114رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :خّدؽح اٌدعيعح ثٕٙب لٍيٛثيخ ٍِهِ/سّٛظ خٛظٖ اثؽا٘يُ ؾٍٝ
 - 6طبؼق ازّع ِسّع قبٌُ ؾ٘ؽٖ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51141في ربؼيص  21111114رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ اٌ /ٝنجٍٕدخ نبؼؼ اٌجسؽ ثدٛاؼ ِكدع اٌؽقٛي ٍِه/يفبء
ؾؽفٗ ؾجعاٌفزبذ ثطبذ
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 - 6زٍّ ٝيجس ٝؾجعاهلل ؾجعاٌهبف ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66156في ربؼيص  21111115رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ اٌٚ / ٝؼٚؼح نبؼؼ اٌجسؽ ٍِه ِ /سّع اٌكيع ِكؿٛظ
 - 1ؾجع اٌؽؤف ؼثيؽ ؾجعاٌؽؤف ؾجعاهلل  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61114في ربؼيص  21111115رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :وفؽ االؼثؿيٓ لٍيٛثيخ ٍِه /ؼثيؽ ؾجعاٌؽؤف ؾجعاهلل اقّبؾيً
ِ - 1سّع ِسّٛظ ؾّبؼح قيع ازّع ؾّبؼح  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 64131في ربؼيص 21111115
رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ اٌ/ٝوفؽ رًفب اٌطؽيك اٌؿٍِّ ِٝٛهِ /سّع ِسّٛظ
ؾّبؼح
 - 11طبؼق ؼخت ؾفيف ٝؾجعاهلل  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63642في ربؼيص  21111115رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ اٌ / ٝثٕٙب نبؼؼ طؽيك اٌهّٛد ِؽ نبؼؼ اٌعوؽٚؼ ٜثٕٙب ِٕهيخ
إٌٛؼ ثٍّه  /طبؼق ؼخت ؾفيفٝ
 - 11ؾالء ؾٍِ ٝبيؿ ؾٍ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص  21111115رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :ثٕٙب نبؼؼ اٌىٛثؽ ٜلٍيٛثيخ ٍِهِ/سّع ئٛف ِسّع ضهبٌٗ
 - 12أزّع ِسّع ٔٛؼ اٌكيع أزّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61631في ربؼيص  21111116رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ اٌ /ٝوفؽ رًفب وفؽ نىؽ طؽيك اٌّفز ٝطؽيك االقفٍذ اٌؿِّٝٛ
ٍِهِ /عزذ ِسّع ِسّع ثعٚؼ
 - 13اثزكبَ اثؽا٘يُ ؾجعإٌّؿُ ِز ، ٌٝٛربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111116رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اقٕيذ ِؽوؿ وفؽنىؽ ثٍّه/اثؽا٘يُ اٌكيع اثؽا٘يُ ضّيكٝ
 - 14اِيٕٗ ٔبٍ٘ ِسّٛظ اٌطيبِ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 41511في ربؼيص  21111116رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :افززبذ ِسً ؼئيك ٝاضؽ ثٕبزيٗ  /نبؼؼ ظايؽ إٌبزيٗ إٌّؿٌٗ ِؽوؿ طٛش ثٍّه /
فؽج ِؽنع اٌكيع ؾٍ ٝاٚظؼ ثؽلُ ٚ 11ليع ثؽلُ  11ثزبؼيص  6/11/2111ؾٓ ٔهبِ ِ /طجؿ ثٍعًٔ ٜف اٌٝ
 - 15زكٓ ؾجعاٌمبظؼ قالِٗ ٚاٌ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111116رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :خؿيؽح ثٍ ٝنبؼؼ اٌؽنبذ ٍِهِ/بخعٖ ِسّع غّؽ ٜزكٓ
 - 16ثكيٕٗ ؾجعاٌٙبظِ ٜسّع ؾٍ ٝؾجعاٌٙبظ ، ٜربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص
 21111116رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :نجٍٕدخ ؾؿثخ اثٛضؽثٛل اٌىجيؽح ٍِه /ثكيٕٗ ؾجعاٌٙبظٜ
ِسّع ؾٍٝ
ٌٚ - 16يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51661في ربؼيص  21111116رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ اٌ /ٝثٕٙب نبؼؼ ٘بٔ ٝوبًِ ؼلُ 11/اثؽاج اٌؽزّٓ ٍِه/ؾجعاٌىؽيُ
ؾجعاٌدٛاظ ِسّع
ّ٘ - 11بَ ؾجعاٌٍطيف ّ٘بَ زكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111116رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اقٕيذ وفؽ نىؽ ٍِه /زّع ٜؾطيٗ ِسّع اٌكيع
 - 11قٍ ٜٛأزّع ِسّع اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61315في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اقُ اٌّبٌه اٌ/ٝاثؽا٘يُ ؾجعاهلل اثؽا٘يُ خّؿٗ
ٌٚ - 21يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51661في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :نبؼؼ ٘بٔ ٝوبًِ اثؽاج اٌؽزّٓ ثٕعؼثٕٙب ضٍف إٌدعح لٍيٛثيٗ ٍِه /ؾجعاٌىؽيُ
ؾجعاٌدٛاظ ِسّع ربج
ٌٚ - 21يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51661في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽِ ٌٗ ، :سً ؼئيك ٝاضؽ ثٕبزيٗ ِٕيٗ اٌكجبؼ ِؽوؿ ثٕٙب لٍيٛثيخ ٍِه /ؼُِبْ ِسّعٜ
ثىؽ ٜؾٓ ٔهبِ  /ثيؽ اظٚيٗ ِٚكزسُؽاد ثيطؽيٗ
 - 22ايّبْ ازّع ازّع ِسّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اٌطؽيك اٌكؽيؽ اِبَ ٘بيجؽ نّف وفؽ اٌدؿاؼ ٍِه انؽف ؾجع إٌّؿُ ؾجع اٌؿؿيؿ
نؽف اٌعيٓ
ٌٚ - 23يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51661في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :افززبذ ِسً ؼئيك ٝاضؽ ثٕبزيٗ نبؼؼ ٘بٔ ٝاثؽاج اٌؽزّٓ ثٕعؼ ثٕٙب ضٍف إٌدعح
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لٍيٛثيخ ٍِه /ؾجعاٌىؽيُ ؾجعاٌدٛاظ ِسّع ربج ؾٓ ٔهبِِ /كزٍؿِبد طجيٗ ٚاٚظؼ ثؽلُ 2165ف1/11/2111 ٝ
ٚليع ثؽلُ ربثؽ  51661ثٕٙب
ٌٚ - 24يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51661في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ إٌِ /ٝيٗ اٌكجبؼ ِؽوؿ ثٕٙب لٍيٛثيخ ٍِه /ؼُِبْ ِسّع ٜثىؽٜ
 - 25ؾوِٙ ٝع ٜؾو٘ ٝالي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61114في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :إٌّهأح اٌىجؽ ٜوفؽ نىؽ لٍيٛثيخ ٍِهِٙ/ع ٜؾو٘ ٝالي
 - 26ؾٍِ ٝسّٛظ ؾٍ ٝاٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61115في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اٌؽٍِٗ نبؼؼ ظايؽ إٌبزيٗ ثٍّه  /ؾًبَ ؾجع اٌؽزّٓ ؾجع اٌكّيؽ ازّع
 - 26ازّع ؾجع اٌسٍيُ ؾجع اٌسّيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61113في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :نبؼؼ ز ٌٛاٌعؼاـ إٌّهبٖ اٌىجؽٍِ ٜه ِ /سّع ازّع ؾجع اٌسٍيُ
 - 21اثبٔٛة زٍيُ ؾجعاٌٍّه ؾ ، ٌٛربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص  21111111رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :وفؽ نىؽ نبؼؼ ؾجعإٌّؿُ ؼيبٌ لٍيٛثيخ ثٍّه /ازّع قؿع اقّبؾيً
ؾغبؼٜ
 - 21ازّع ِسّٛظ ؾجعاٌفزبذ ؾثّبْ ِسّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111111
رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ22 ، :نبؼؼ ثؽوبد ِٕهيٗ إٌٛؼ ثٕعؼ ثٕٙب ٍِهِ /سّٛظ ؾجعاٌفزبذ ؾثّبْ
 - 31ايٙبة اٌكيع ِسّٛظ ِسّع ؾ ٌٛاهلل اٌسهبل  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص
 21111112رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽِ ، :دٛي ِؽوؿ ثٕٙب ثٍّه/خّبي ِسّٛظ ِسّع ٔعا اِبَ
اٌّعؼقٗ االؾعاظيٗ اٌّهزؽوٗ
 - 31ضبٌع ِسّع ِسّع يٛقف  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 41161في ربؼيص  21111113رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ اٌ /ٝاٌىيٍ/36 ٛاٌطؽيك اٌكؽيؽ طؽيك ًِؽ اقىٕعؼيخ اٌؿؼاؾٝ
طٛش ٍِهٔ /جيً ِسّع أف
 - 32اثؽا٘يُ ثي ِٝٛؾٍ ٝقبٌُ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111113رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اٌؽٍِٗ نبؼؼ ظايؽ إٌبزيخ ٍِهِ/سكٓ زكبٔيٓ ؾجعاٌسّيع
 - 33قّيؽ زكٓ خبثؽ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 41531في ربؼيص  21111113رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ،
ٚيف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اقُ اٌّبٌه اٌٍِ /ٝه ِبؾْ ِسّع ِّعٚذ ًِٕٛؼ
ِ - 34سّع ازّع ؾٍِ ٝسّع قؿع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63666في ربؼيص  21111114رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :افززبذ فؽؼ ثدٙخ اقٕيذ اٌجؽ اٌهؽل ٝوفؽ نىؽ لٍيٛثيخ ٍِه /اثؽا٘يُ ؾٍٝ
اثؽا٘يُ اٚظؼ ثؽلُ 2146/فٚ 14/11/2111/ٝليع ثؽلُ ربثؽ 63666/ثٕٙب
ِ - 35سّع ازّع ؾٍِ ٝسّع قؿع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63666في ربؼيص  21111114رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اٌجؽ اٌهؽل ٝاقٕيذ ٍِه  /اثؽا٘يُ ؾٍ ٝاثؽا٘يُ
 - 36ضبٌع خّبي اٌعيٓ ِسّع زكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61112في ربؼيص  21111114رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :ؾؿثخ اٌؿؼاؾخ ثٕعؼ ثٕٙب 15ضٍف اٌّؿٍّيٓ ٍِه/ضبٌع طب٘ؽ اثؽا٘يُ
ِ - 36بخعٖ ِسّع ؾّؽ ٜزكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61114في ربؼيص  21111115رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :خؿيؽح ثٍ ٝلٍيٛثيخ اٌهبؼؼ اٌؿٍِّ ِٝٛه /زكٓ ؾجعاٌمبظؼ قالِخ ِسّع
 - 31ضعيدٗ اثؽا٘يُ اٌعقٛل ٝؾفيف ٝؾ٘ؽح  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61115في ربؼيص
 21111111رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :نجٍٕدٗ ِؽوؿ ثٕٙب اِبَ ِكدع اٌمبَ ٝلٍيٛثيٗ ثٍّه/
ٚقبَ اِبَ ٘بنُ اِبَ
 - 31ايّٓ فبؼٚق ف ّٝٙظِيبْ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61656في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رًسير اقُ اٌّبٌه اٌ /ٝفبؼٚق ف ّٝٙظِيبْ ؾًفٛؼ
 - 41يبثؽ اثؽا٘يُ ِسّٛظ ثسيؽ ، ٜربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111111رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :نبؼؼ ِس ٝاٌعيٓ خبِؽ ضؽثٛل ثدٛاؼ اٌسّيبد ثٕٙب اٌدعيعٖ ٍِه/ازّع
ِس ٝاٌعيٓ ازّع يؿمٛة
 - 41خالي ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 21111في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :افززبذ ِسً ؼئيك ٝاضؽ ثٕهبِ/ثالخٗ فٛاوٗ ثد ٗٙوفؽِٕبلؽ ثٕٙب زبؼٖ ؾطيٗ ِٓ
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نبؼؼ اٌّؿٙع اٌعيٕ ٝثٍّه/خالي ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ ثؽاـ ِبي ٚلعؼٖ ضّكٗ االف خٕيٗ ًِؽ ٜاٚظؼ ثؽلُ
 2116فٚ 11/11/2111ٝليع ثؽلُ ربثؽ 21111ثٕٙب
ٌٚ - 42يع اٌكيع ؾجعاٌسّيع ؾؽاث ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 64662في ربؼيص  21111111رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :افززبذ فؽؼ وبئٓ ثد ٗٙاقٕيذ اٌجؽ اٌهؽل ٝثٍّه  /ضبٌع ؾٍ ٝؾطب ثٕهبِ /
ِكزٛظؼ ثيؽ اؾالف ٚضبِبرٙب اٚظؼ ثؽلُ  3111ثزبؼيص ٚ 11/11/2111ليع ثؽلُ ربثؽ  64662لٍيٛثيٗ
ِ - 43سّٛظ ؼَب زبِع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ
ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :نبؼؼ اٌهٙيع ؾؽث ٝقٍيّبْ ٍِه/ؼخت ِسّع خبظ يٛقف
ٌٚ - 44يع اٌكيع ؾجع اٌسّيع ؾؽاث ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 64662في ربؼيص  21111111رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اقٕيذ اٌجؽ اٌهؽل ٝثٍّه  /ضبٌع ؾٍ ٝؾطب
 - 45خالي ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 21111في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :زبؼح ؾيطٗ ِٓ نبؼؼ اٌّؿٙع اٌعيٕ ٝوفؽ ِٕبلؽ ثٕٙب ثٍّه /خالي ؾٛاظ زكيٓ
اٌدؿاؼ
 - 46خالي ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 21111في ربؼيص  21111111رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽِ ٌٗ ، :سً ؼئيك ٝاٌطؽ ثٕبزيٗ نبؼؼ قؿع ؾغٍٛي ثٕٙب ثٍّهِ /دٍف اٌّعيٕٗ ؾٓ
ٔهبِ /ردبؼح فبوٚ ٗٙافززر ثزبؼيص ٚ 3/11/1163ليع ثؽلُ  21111ثٕٙب
 - 46اٌهجٌٍٍّ ٝسّٛي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111121رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ،
ٚيف اٌـزأنيؽ ، :ثٕٙب اٌدعيعح ثٕعؼ ثٕٙب /11نبؼؼ فؽيع ٔعا ؾديجٗ ؾّبؼح اثٛاٌكؿٛظ ٍِه/نؽيٓ ضبٌع اٌكيع
اثٛاٌكؿٛظ
ٌٚ - 41يع اٌكيع ؾجعاٌسّيع ؾؽاث ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 64662في ربؼيص  21111121رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :افززبذ فؽؼ ثدٙخ اقٕيذ اٌجؽ اٌهؽلٍِ ٝهِ /سّع ِزِ ٌٝٛزِ ٌٝٛسّع
ثٕهبِ ِىزت ردبؼح اؾالف ٚضبِبرٙب اٚظؼ ثؽلُ3121/فٚ 21/11/2111ٝليع ثؽلُ ربثؽ 64662/لٍيٛثيخ
 - 41أوؽَ نٛل ٝاٌكيع أزّع اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص  21111121رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :ثٕٙب اٌدعيعح ثٕعؼ ثٕٙب11/نبؼؼ اٌدٛاؾاد ٍِه /ؼافذ اٌكيع اثؽا٘يُ
ثسيؽٜ
ٌٚ - 51يع اٌكيع ؾجعاٌسّيع ؾؽاث ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 64662في ربؼيص  21111121رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :أقٕيذ وفؽ نىؽ  -اٌجؽ اٌهؽل ٝثٍّه ِ /سّع ِزِ ٌٝٛزِ ٌٝٛسّع  -ربثؽ
64662
ِ - 51س ٝثبنب ؾطيٗ قبٌُ اٌغٛي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61112في ربؼيص  21111122رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽِ ، :يذ ؼاَ ٝؾٕع اٌّعؼقٗ االثزعائ ٝثٍّه  /ثبنب ؾطيٗ قبٌُ اٌغٛي
ِ - 52سّع ؾّبظ ؾجعاٌؿٍيُ اٌكيع ٔؿّبْ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61161في ربؼيص  21111122رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :افززبذ فؽؼ وبئٓ ثدٙخ وفؽ نىؽ نبؼؼ ؾجعإٌّؿُ ؼيبٌ ثٍّه ِ /سّع
ؼَب ؾجبـ ِز ٌٝٛثٕهبِ ِ /الثف خب٘ؿح اٚظؼ ثؽلُ  3141فٚ 22/11/2111 ٝليع ثؽلُ ربثؽ 61161
اٌميٛثيخ
ِ - 53سّع ؾّبظ ؾجعاٌؿٍيُ اٌكيع ٔؿّبْ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61161في ربؼيص  21111122رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :وفؽ نىؽ نبؼؼ ؾجعإٌّؿُ ؼيبٌ ثٍّه ِ /سّع ؼَب ؾجبـ ِزٌٝٛ
 - 54اثؽا٘يُ قّيؽ اثؽا٘يُ فبٔٛـ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66646في ربؼيص  21111125رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اقُ اٌّبٌه اٌ/ٝاثؽا٘يُ قّيؽ اثؽا٘يُ فبٔٛـ
 - 55اِيؽ ِٕك ٝثهؽِ ٜكؿٛظ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61114في ربؼيص  21111125رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ2 ، :نبؼؼ إًٌؽ ِٓ نبؼؼ خّبي ؾجع إٌبيؽ اٌمٍيٛثيٗ ٍِه  /اٌكيع ِز ٌٝٛؾجعٖ
ؾجع اٌؽزّٓ
ِ - 56كؿٛظ اثؽا٘يُ ِكؿٛظ غو ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص  21111126رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :ثٕٙب ثٕعؼ ثٕٙب /1نبؼؼ اٌجسبيؽح ٍِه/زكٓ اثؽا٘يُ ؾٍ ٝؾّؽ
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 - 56ازّع ِسّع يفٛد طٗ اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61115في ربؼيص  21111126رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :ثٕٙب اٌدعيعح نبؼؼ /3أ /اٌفًٍ ثدٛاؼ ثٕه ق ٝا ٜثٚ clb ٝفيزبِيٓ ٌٍؿًيؽ
ٍِه/ازّع يجسًٔ ٝبؼ ِسّع
 ِٝ - 51ؾًبَ يبٌسيٓ يبٌر  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص  21111126رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :وفؽ ؼخت  1وفؽ نىؽ اٌطؽيك اٌّؽيٛف ثٍّه ِ /سّع ازّع ؾجعاٌٙبظٜ
ِ - 51كؿع ؾجع اهلل اثؽا٘يُ نؽف اٌعيٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51511في ربؼيص 21111126
رُ رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ إٌِ /ٝهيخ إٌٛؼ ثٕعؼ ثٕٙب /16نبؼؼ ِكمخ اٌسٍٛح ٍِه/
ِكؿع ؾجعاهلل اثؽا٘يُ
 - 61قؽج ٌالظٚاد اٌىٙؽثبئيٗ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 32166في ربؼيص  21111126رُ رؿعيً
اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً اٌؿٕٛاْ اٌ / ٝثٕٙب  6نبؼؼ اثؽا٘يُ إٌٛؼ ٜثٕعؼ ثٕٙب ثٍّه ِ ِٕٝ /سّع
اٌسكيِٕ ٝسّع
ِ - 61سّع زكٓ ِسّع ؾيع اٌكيع ازّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63111في ربؼيص  21111126رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :رؿعيً ؾٕٛاْ اٌّسً اٌ / ٝزبؼٖ نؿزٛد ِٓ نبؼؼ زكيٓ ِٛق ٝيمؽ
ثٍّه ٔ /ب٘ع قّيؽ ِسّع قٍيّبْ
ِ - 62سّع زكٓ ِسّع ؾيع اٌكيع ازّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63111في ربؼيص  21111126رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اليٛخع
ِ - 63سّع زكٓ ِسّع ؾيع اٌكيع ازّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63111في ربؼيص  21111126رُ
رؿعيً اٌؿٕٛاْ ٚ ،يف اٌـزأنيؽ ، :اٌغبء اٌّسً اٌؽئيك ٝاالضؽ اٌّٛظؼ ثؽلُ  666ف 16/3/2111 ٝثٕهبِ /
ضعِبد ِسّٛي ٚ //اٌّسً اٌؽئيك ٝاالضؽ اٌّٛظؼ ثؽلُ  2615ف 31/12/2113 ٝثٕهبِ ِطؿُ اٌ// ٝاليٛخع
//
ــــــــــــــــــــــ
إٌهبِ
ــــــــــــــــــــــ
 - 1قؿع ازّع ِسّع ؾؿِ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 55631في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً إٌهبِ
ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌِ /ٝطجؿ ثٍعٜ
ِ - 2سّٛظ يالذ ؾٍ ٝخٛظٖ ِسّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61144في ربؼيص 21111111رُ
رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌِ / ٝىزت رًٛيؽ فٛرٛغؽافٝ
 - 3قّيؽ زكٓ خبثؽ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 41531في ربؼيص 21111114رُ رؿعيً إٌهبِ ،
ٚيف اٌزأنيؽ :زؿف ِٓ إٌهبِِ/ىزت ِمبٚالد ِؿّبؼيخ
ٌٚ - 4يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51661في ربؼيص 21111114رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :يُبف اٌ ٝإٌهبِِ /كزٍؿِبد طجيٗ
 - 5طبؼق ازّع ِسّع قبٌُ ؾ٘ؽٖ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51141في ربؼيص 21111114رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌ /ٝثالخخ ِدّعاد ٚرؿجئخ ٚرغٍيف اٌّدّعاد
 - 6زٍّ ٝيجس ٝؾجعاهلل ؾجعاٌهبف ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66156في ربؼيص 21111115رُ
رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ إًٌِ / ٝؽ وؽرٚ ْٛاقزيؽاظ ٚرًعيؽ ِب يٍؿَ إٌهبِ
ٚاٌزٛؼيعاد اٌؿِّٛيٗ فيّب ؾعا اٌّدّٛؾٗ ٚ 11اٌفمؽح  ِٓ 36اٌّدّٛؾٗ  6ف ٝزعٚظ اٌمؽاؼاد ٚاٌٍٛائر
إٌّػّٗ ٌػٌه
 ِٕٝ - 6يجس ٝفٛؾِ ٜعث ، ٌٝٛربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61145في ربؼيص 21111115رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌِ/ٝىزت ؼزالد ٔٚمً ؾّبي
ِ - 1يطبئيً قؿع خؽخف زٕب  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 41662في ربؼيص 21111116رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌ /ٝردبؼح ٚرًٕيؽ االضهبة
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ٌٚ - 1يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51661في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :يسػف ِٓ إٌهبِِ /كزٍؿِبد طجيٗ
 - 11زكٓ اٌكيع ازّع اثؽا٘يُ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61163في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌ /ٝثيؽ ثيٍ ثبٌدٍّٗ ِٛٚاظ غػائيخ
 - 11اؼؾاق ِسّع قالِٗ ازّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66211في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :يُبف اٌ ٝإٌهبِ/رؿجئخ ٚرغٍيف ٚثيؽ ِٛاظ غػائيخ
ٔ - 12دالء يالذ ؾجعٖ ؾبِؽ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 62412في ربؼيص 21111113رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :يُبف اٌ ٝإٌهبِ/ردبؼح ِسّٛي
 - 13أزّع ًِطف ٝؾفيفِ ٝسّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61134في ربؼيص 21111114رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌِ /ٝفؽٚنبد قفٕح
 - 14ايٙبة اٌكيع ِسّٛظ ِسّع ؾ ٌٛاهلل اٌسهبل  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص
21111111رُ رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌٚ / ٝؼنٗ ركطيؽ ٚؼق ٚردبؼٖ اظٚاد ِىزجيٗ
ٚإٌّزدبد اٌٛؼليٗ
 - 15انؽف أٛؼ ِسّع اٌكؿيع ثسيؽ ، ٜربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 66211في ربؼيص 21111111رُ
رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌ /ٝاقزيؽاظ ٚرًعيؽ ف ٝزعٚظ اٌمؽاؼاد ٚاٌٍٛائر إٌّػّٗ ٌػٌه
ٚفيّب ؾعا اٌّدّٛؾٗ  11فمؽح  ِٓ 36اٌّدّٛؾٗ 6
ِ - 16سّع ؾوؽيب اٌكيع ؾجع اٌؿبي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 56666في ربؼيص 21111125رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً إٌهبِ اٌ/ٝقٛثؽ ِبؼوذ
ِ - 16سّع ؾبظي قؿع ِٛق ٝؾغبؼ ، ٜربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111125رُ
رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رًسير ِكّ ٝإٌهبِ اٌ/ٝاالقزيؽاظ ٚاٌزًعيؽ ٌدّيؽ ِٕزدبد خّٛٙؼيخ ًِؽ
اٌؿؽثيخ
 - 11أوؽَ نٛل ٝاٌكيع أزّع اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111125رُ رؿعيً
إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ِكّ ٝإٌهبِ اٌِ/ٝم ٝٙؾبَ ٚرسُيؽ ٚثيؽ ِبوٛالد ِٚهؽٚثبد
٘ - 11بٔ ٝاثٛاٌفزٛذ اٌكيع ؾجعاٌؿبي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 56111في ربؼيص 21111126رُ
رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ِكّ ٝإٌهبِ اٌ / ٝردبؼح ِالثف خب٘ؿح
ــــــــــــــــــــــ
ٔٛؼ اٌهؽوخ
ــــــــــــــــــــــ
ِ - 1سّع ازّع ؾٍِ ٝسّع قؿع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 63666في ربؼيص 21111114رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ِ - 2سّع ؾّبظ ؾجعاٌؿٍيُ اٌكيع ٔؿّبْ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61161في ربؼيص 21111122رُ
رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 3اثزكبَ اثؽا٘يُ ؾجعإٌّؿُ ِز ، ٌٝٛربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111116رُ
رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 4اثؽا٘يُ ثي ِٝٛؾٍ ٝقبٌُ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111113رُ رؿعيً ٔٛؼ
اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 5أوؽَ نٛل ٝاٌكيع أزّع اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111121رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 6ؾّؽ ٚخٛظٖ اثؽا٘يُ ؾٍ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61112في ربؼيص 21111114رُ رؿعيً ٔٛؼ
اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ِ - 6بخعٖ ِسّع ؾّؽ ٜزكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61114في ربؼيص 21111115رُ رؿعيً ٔٛؼ
اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
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 - 1يبثؽ اثؽا٘يُ ِسّٛظ ثسيؽ ، ٜربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ٌٚ - 1يع اٌكيع ؾجعاٌسّيع ؾؽاث ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 64662في ربؼيص 21111121رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ّ٘ - 11بَ ؾجعاٌٍطيف ّ٘بَ زكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111116رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 11اثبٔٛة زٍيُ ؾجعاٌٍّه ؾ ، ٌٛربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 12ايٙبة اٌكيع ِسّٛظ ِسّع ؾ ٌٛاهلل اٌسهبل  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص
21111112رُ رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 13ازّع ِسّٛظ ؾجعاٌفزبذ ؾثّبْ ِسّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص
21111111رُ رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 14ضعيدٗ اثؽا٘يُ اٌعقٛل ٝؾفيف ٝؾ٘ؽح  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61115في ربؼيص
21111111رُ رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 15ازّع ؾجع اٌسٍيُ ؾجع اٌسّيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61113في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ٌٚ - 16يع اٌكيع ؾجع اٌسّيع ؾؽاث ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 64662في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 16ؾالء ؾٍِ ٝبيؿ ؾٍ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص 21111115رُ رؿعيً ٔٛؼ
اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ِ - 11س ٝثبنب ؾطيٗ قبٌُ اٌغٛي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61112في ربؼيص 21111122رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 11ؾجع اٌؽؤف ؼثيؽ ؾجعاٌؽؤف ؾجعاهلل  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61114في ربؼيص 21111115رُ
رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ِ - 21سّٛظ ؼَب زبِع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً ٔٛؼ
اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 21ازّع قّيؽ ؾجعاٌّمًٛظ ازّع ٔٛاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61161في ربؼيص 21111111رُ
رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 22ؾجعاهلل نفيك قٍيّبْ يٛقف  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61161في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 ِٝ - 23ؾًبَ يبٌسيٓ يبٌر  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص 21111126رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 24ضبٌع خّبي اٌعيٓ ِسّع زكٓ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61112في ربؼيص 21111114رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 25زكٓ ؾجعاٌمبظؼ قالِٗ ٚاٌ ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111116رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 26خالي ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 21111في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 26يبثؽ اثؽا٘يُ ِسّٛظ اثؽا٘يُ ِكؿٛظ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61166في ربؼيص
21111111رُ رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ِ - 21سّع يكؽ ٜؾجعاٌسك ِؽق ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111111رُ
رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ٌٚ - 21يع ِسّع زكٓ ؾجعاٌمبظؼ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 51661في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
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 - 31ثكيٕٗ ؾجعاٌٙبظِ ٜسّع ؾٍ ٝؾجعاٌٙبظ ، ٜربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص
21111116رُ رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 31اِيؽ ِٕك ٝثهؽِ ٜكؿٛظ  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61114في ربؼيص 21111125رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ِ - 32كؿٛظ اثؽا٘يُ ِكؿٛظ غو ، ٝربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص 21111126رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 33ؾوِٙ ٝع ٜؾو٘ ٝالي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61114في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً ٔٛؼ
اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 34ؾٍِ ٝسّٛظ ؾٍ ٝاٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61115في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً ٔٛؼ
اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 35اٌهجٌٍٍّ ٝسّٛي  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61111في ربؼيص 21111121رُ رؿعيً ٔٛؼ اٌهؽوخ
ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 36ازّع ِسّع يفٛد طٗ اٌكيع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61115في ربؼيص 21111126رُ رؿعيً
ٔٛؼ اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
 - 36ايّبْ ازّع ازّع ِسّع  ،ربخؽ فؽظ  ،قجك ليعٖ ثؽلُ ٚ 61116في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً ٔٛؼ
اٌهؽوخ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :ضبو
ــــــــــــــــــــــ
اٌىيبْ اٌمبٔٔٛي
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
االقُ ٚاٌكّخ
ــــــــــــــــــــــ
 ، - 1ف ٝربؼيص 21111111 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  61144اٌ :ٝرؿعيً اٌكّٗ
اٌزدبؼيٗ اٌ / ٝاًٌّٛؼ اٌّسزؽف
 ، - 2ف ٝربؼيص 21111114 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  51141اٌَ :ٝبفخ اٌكّخ
اٌزدبؼيخ /ثالخخ اٌؿ٘ؽٖ ٌٍزجؽيع ٚاٌزدّيع ٚاٌزؿجئخ ٚاٌزغٍيف ٌٍّدّعاد
 ، - 3ف ٝربؼيص 21111115 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  66156اٌ :ٝرؿعيً اٌكّٗ
اٌزدبؼيٗ إًٌِ / ٝؽ اٌٛؾيؽثبن
 ، - 4ف ٝربؼيص 21111113 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  41161اٌ :ٝرؿعيً اٌكّخ
اٌزدبؼيخ اٌ /ٝاٌؿبٌّيٗ ٌزدبؼح لطؽ غيبؼ اٌكيبؼاد
 ، - 5ف ٝربؼيص 21111114 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  61134اٌ :ٝرؿعيً اٌكّخ
اٌزدبؼيخ ثدؿٍٙبِ /إقكخ قز ٝقزبيً ٌٍّفؽٚنبد
 ، - 6ف ٝربؼيص 21111115 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  44361اٌ :ٝرًسير االقُ
اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝؼَب رٛفيك زكٓ ِسّٛظ
 ، - 6ف ٝربؼيص 21111111 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  61111اٌ :ٝرؿعيً اٌكّٗ اٌزدبؼٖ
اٌٌ / ٝيالـ ٌٍّهؽٚؾبد اٌؿِّٛيٗ ٚاٌّزىبٍِٗ ٚاٌزدبؼٖ
 ، - 1ف ٝربؼيص 21111111 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  61165اٌ :ٝاَبفٗ اٌكّخ
اٌزدبؼيٗ/فؽانخ اٌعلّيؽٜ
 ، - 1ف ٝربؼيص 21111111 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  66161اٌ :ٝاَبفٗ اٌكّٗ
اٌزدبؼيٗ  /اٌعاٚٚظ ٌٍطؽاطٗ
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 ، - 11ف ٝربؼيص 21111125 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  61111اٌ :ٝاَبفخ اٌكّخ
اٌِ/ٝإقكخ اٌسّع ٌالقزيؽاظ ٚاٌزًعيؽ
 ، - 11ف ٝربؼيص 21111126 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  51111اٌ :ٝرؿعيً االقُ
اٌزدبؼ ٜاٌ٘ / ٝبُٔ يكٓ قيع ازّع ؾايع
 ، - 12ف ٝربؼيص 21111126 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  51111اٌ :ٝرؿعيً اٌكّٗ
اٌزدبؼيٗ اٌِ / ٝىزت اٌؿايع ٌٕمً اٌجُبئؽ
 ، - 13ف ٝربؼيص 21111126 :رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  63111اٌ :ٝرؿعيً اٌكّٗ
اٌزدبؼيٗ اٌ / ٝاٌٙعٌ ٜمطؽ غيبؼ اٌكيبؼاد ٚاالقزيؽاظ ٚاٌزًعيؽ
ــــــــــــــــــــــ
األنطبو
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
اٌؿمٛظ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
األزىبَ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
رؿعيالد اٌكدً اٌزدبؼ ٜنؽوبد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
اٌّس - ٛاٌهطت
ــــــــــــــــــــــ
 - 1نؽوخ ؾجعاهلل ًِٕٛؼ زكيٓ ٚنؽيىٗ  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ ، 12161 :ف ٝربؼيص
 21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ضؽٚج ِٓ اٌهؽوٗ  ِٕٝ /ؾجع إٌّؿُ زّعاْ ٚاقزالِٙب وبفٗ ِكزسمبرٙب
اٌّبٌيٗ ِٓ لجً اٌهؽوٗ ٚايجر طؽفٙب ضبًٌب ٔٙبئيب
 - 2رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ / ٝنؽوخ زكٓ زكيٓ ًِٕٛؼ ٌٚٚعٖ ؾٍ ، ٝنؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ :
ٚ ، 12161ف ٝربؼيص  21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ضؽٚج ِٓ اٌهؽوٗ  ِٕٝ /ؾجع إٌّؿُ زّعاْ
ٚاقزالِٙب وبفٗ ِكزسمبرٙب اٌّبٌيٗ ِٓ لجً اٌهؽوٗ ٚايجر طؽفٙب ضبًٌب ٔٙبئيب
 - 3رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ /ٝنؽوخ زكٓ زكيٓ ًِٕٛؼ ٚنؽوبٖ  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ :
ٚ ، 12161ف ٝربؼيص  21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ضؽٚج ِٓ اٌهؽوٗ  ِٕٝ /ؾجع إٌّؿُ زّعاْ
ٚاقزالِٙب وبفٗ ِكزسمبرٙب اٌّبٌيٗ ِٓ لجً اٌهؽوٗ ٚايجر طؽفٙب ضبًٌب ٔٙبئيب
 - 4رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ / ٝنؽوخ ِسّع زكٓ زكيٓ ًِٕٛؼ ٚاضيخ وّبي  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب
ثؽلُ ٚ ، 12161 :ف ٝربؼيص  21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ضؽٚج ِٓ اٌهؽوٗ  ِٕٝ /ؾجع إٌّؿُ
زّعاْ ٚاقزالِٙب وبفٗ ِكزسمبرٙب اٌّبٌيٗ ِٓ لجً اٌهؽوٗ ٚايجر طؽفٙب ضبًٌب ٔٙبئيب
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 - 5رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ / ٝوّبي زكٓ زكيٓ ًِٕٛؼ ٚنؽيىزٗ  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ :
ٚ ، 12161ف ٝربؼيص  21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ضؽٚج ِٓ اٌهؽوٗ  ِٕٝ /ؾجع إٌّؿُ زّعاْ
ٚاقزالِٙب وبفٗ ِكزسمبرٙب اٌّبٌيٗ ِٓ لجً اٌهؽوٗ ٚايجر طؽفٙب ضبًٌب ٔٙبئيب
 - 6رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ /ٝوّبي زكٓ زكيٓ ًِٕٛؼ ٚنؽيىخ  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ 12161 :
ٚ ،ف ٝربؼيص  21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ضؽٚج ِٓ اٌهؽوٗ  ِٕٝ /ؾجع إٌّؿُ زّعاْ ٚاقزالِٙب
وبفٗ ِكزسمبرٙب اٌّبٌيٗ ِٓ لجً اٌهؽوٗ ٚايجر طؽفٙب ضبًٌب ٔٙبئيب
ِ - 6سّع ًِطف ٝؾجعاٌّديع ٚنؽيىٗ  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ ، 43615 :ف ٝربؼيص
 21111116رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رُ فٍ اٌهؽوخ ٚأٙبئٙب ٚيمؽ وً نؽيه ثبقزالَ ًٔيجٗ ف ٝؼاـ اٌّبي
اٌهؽوخ
 - 1نؿجبْ ِسّع ؾٚ ٌٛنؽوبٖ  ،رٛييخ ثكيطخ قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ ، 41635 :ف ٝربؼيص 21111111
رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رُ نطت ليع اٌفؽؼ
 - 1رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝقيع نؿجبْ ِسّع ؾٚ ٌٛنؽوبٖ  ،رٛييخ ثكيطخ قجك ليع٘ب ثؽلُ 41635 :
ٚ ،ف ٝربؼيص  21111111رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رُ نطت ليع اٌفؽؼ
 - 11يالذ اٌكيع ِسّع فزر ٚنؽيىٗ  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ ، 46611 :ف ٝربؼيص
 21111125رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 11رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ /ٝيالذ اٌكيع ِسّع فزر ٚنؽوبٖ  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ :
ٚ ، 46611ف ٝربؼيص  21111125رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 12رؿعيً االقُ االردبؼ ٜاٌ /ٝيالذ اٌكيع ِسّع فزر ٚنؽيىخ  ،نؽوخ رُبِٓ قجك ليع٘ب ثؽلُ :
ٚ ، 46611ف ٝربؼيص  21111125رُ ِس/ٛنطت اٌكدً رؽن إٌهبِ ٔٙبئيب
 - 13ج 1ؾجعاٌسّيع زدبج ٚنؽيىٙب  ،رٛييخ ثكيطخ قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ ، 41251 :ف ٝربؼيص
 21111126رُ ِس/ٛنطت اٌكدً ثّٛخت ؾمع زً نؽوخ رٛييٗ ثكيطٗ ًِعق ؾٍ ٝرٛليؿبرٗ ثؽلُ
 4611ذ ٌكٕخ  2111رُ زً اٌهؽوٗ ٚرًفيزٙب ٔٙبئيب ٚركٍُ وً نؽيه ِب يطًٗ فِ ٝبٌٙب ٚيؿزجؽ رٛليؿ ُٙؾٍٝ
اٌؿمع ثّثبثخ ِطبًٌٗ ٔٙبئيب
ــــــــــــــــــــــ
ؼأـ اٌّبي
ــــــــــــــــــــــ
 - 1رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاًٌِ / ٝطفِ ٝسّع ٔديت ؾجعاٌسّيع قالِٗ ٚنؽيىٗ نؽوخ رُبِٓ  ،قجك ليع٘ب
ثؽلُ ٚ 65636،في ربؼيص  21111116،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر
ؼأـ ِبٌٙب  3111111.111،خٕيٗ
ِ - 2سّع ٔديت ؾجعاٌسّيع قالِٗ ٚنؽوبٖ نؽوخ رُبِٓ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 65636،في ربؼيص
 21111116،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٙب
 3111111.111،خٕيٗ
 - 3نؽوخ ِسّع ؾًّذ ؾجعاٌؿػيُ اثؽا٘يُ ٚنؽوبٖ رٛييخ ثكيطخ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 61153،في ربؼيص
 21111113،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٙب 24111.111،
خٕيٗ
 - 4رؿعيً االقُ اٌزدبؼٌ ٜيًجر ِٕ /بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ٚنؽوبح نؽوخ رُبِٓ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ 35661،
ٚفي ربؼيص  21111114،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٙب
 111111.111،خٕيٗ
 - 5ازّع ؾجع اٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚنؽوبٖ نؽوخ رُبِٓ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 35661،في ربؼيص 21111114،
رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٙب  111111.111،خٕيٗ
 - 6ؼاِِ ٝسّع ِسّع ازّع ٚنؽيىخ نؽوخ رُبِٓ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 61662،في ربؼيص 21111114،
رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٙب  1111111.111،خٕيٗ
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 - 6رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ /ٝؼاِِ ٝسّع ِسّع ازّع ٚنؽوبٖ نؽوخ رُبِٓ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 61662،في
ربؼيص  21111114،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٙب
 1111111.111،خٕيٗ
 - 1نؽوخ ؾٍ ٝقؿع قالِخ اٌؿيكٚ ٜٛنؽوبٖ رٛييخ ثكيطخ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 61636،في ربؼيص
 21111114،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٙب
 3111111.111،خٕيٗ
 - 1نؽوخ لٙب ًٌٍٕبؾبد اٌىيّبٚيخ اٌسؽثيخ ٚاٌّعٔيخًِٕ/ؽ 261اٌسؽث ٝقبثمب نؽوخ ِكبّ٘خ  ،قجك ليع٘ب
ثؽلُ ٚ 13264،في ربؼيص  21111115،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر
ؼأـ ِبٌٙب  165222511.111،خٕيٗ
 - 11نؽوخ لٙب ًٌٍٕبؾبد اٌىيّبٚيخ اٌسؽثيخ ٚاٌّعٔيخًِٕ/ؽ 261اٌسؽث ٝقبثمب نؽوخ ِكبّ٘خ  ،قجك ليع٘ب
ثؽلُ ٚ 13264،في ربؼيص  21111115،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر
ؼأـ ِبٌٙب  165222511.111،خٕيٗ
 - 11قؿيع اٌكيع اثؽا٘يُ ازّع ٚنؽيىزخ نؽوخ رُبِٓ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 55641،في ربؼيص
 21111126،رُ رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٚ ،يف اٌزأنيؽ :رؿعيً ؼأـ اٌّبي ٌيًجر ؼأـ ِبٌٙب 11111.111،
خٕيٗ
ــــــــــــــــــــــ
اٌؿٕٛاْ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
إٌهبِ
ــــــــــــــــــــــ
 - 1اثؽا٘يُ ؾجعاٌسّيع ِسّع غبُٔ ٚنؽوبٖ  ،نؽوخ رُبِٓ يُبف ٌٕهبِ اٌهؽوخ االٔهطٗ اٌزبٌيٗ ........
اٚال....رطؿيٓ ٚثيؽ ٚربخيؽ االالد ٚاٌّؿعاد ٚاالخٙؿٖ ٚاٌّّٙبد اٌٍالؾِٗ ٌالؼثبؼاٌجزؽٌٚيٗ ٚاٌغبؾ ٚرطؿيٓ
ٚثيؽ اٌّٛاظ اٌىيّبٚيٗ ٚاٌطفٍٗ اٌالؾِٗ الٔهطٗ اٌجزؽٚي ٚاٌغبؾ ٚاٌؿٍّيبد اٌجؽيٗ ٚاٌجسؽيٗ  ، .........قجك ليع٘ب
ثؽلُ ٚ 61121في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :نؽوخ رُبِٓ
 - 2اثؽا٘يُ ؾجعاٌسّيع ِسّع غبُٔ ٚنؽوبٖ  ،نؽوخ رُبِٓ ثبٔيب.....رٍّه ٚربخيؽٚاقزئدبؼ خّيؽ أٛاؼ االالد
ٚاٌّؿعاد اٌالؾِٗ ٚاٌطعِبد اٌجزؽٌٚيٗ ٚرٛؼيع ٚرمعيُ وبفٗ اٌطعِبد اٌجزؽٌٚيٗ ٚوبفٗ اٌّدبالد االقزهبؼيٗ
ٌٍهؽوبد ٚاٌدٙبد اٌؿبٍِٗ ثبٌّدبي ثهؽِ اٌسًٛي ؾٍ ٝاٌّٛافمبد ٚاٌزًبؼير اٌالؾِٗ1111
ثبٌثب....ربخيؽ ٚاقزئدبؼ ٚرٍّه ِؿعاد إٌمً اٌثميً ِٓ قيبؼاد ؼثؽ ًٔٚف ٔمً ٚخبِجٚ ٛرؽيالد ٚوكبزبد
ثىً أٛاؾٙب ِؿعاد اٌؽفؽ ِٓ أٚبل ٚفٛؼوبد ثىبفٗ أٛاؾٙب ٚاٚؾأٙب ِٚؿعاد اٌسفؽ ِٓ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ
ٚ 61121في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :نؽوخ رُبِٓ
 - 3اثؽا٘يُ ؾجعاٌسّيع ِسّع غبُٔ ٚنؽوبٖ  ،نؽوخ رُبِٓ زفبؼاد ٌٛٚاظؼ ......
ؼاثؿب...ربخيؽ ٚاقزئدبؼ ٚرٍّه نبزٕبد ٔمً اٌّيبٖ ٚاٌؿيؿد اٌطبَ ٚإٌّزبخبد اٌجزؽٌٚيٗ ثىبفٗ أٛاؾٙب ربخيؽ
ٚاقزئدبؼ ٚرٍّه قيبؼاد ِالوٚ ٝارٛثيكبد ٔمً االفؽاظ ٚاٌّٛاغفيٓ ٌٍهؽوبد اٌّطزٍفٗ .........
ضبِكب .....أهبء ٚرٕفيػ االؾّبي اٌّعٔيٗ ٚاٌّيىبٔيىيٗ  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 61121في ربؼيص 21111111رُ
رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ :نؽوخ رُبِٓ
 - 4اثؽا٘يُ ؾجعاٌسّيع ِسّع غبُٔ ٚنؽوبٖ  ،نؽوخ رُبِٓ ٚاٌىٙؽثبئيخ اٌطبيٗ ثبٌهؽوبد ٚاٌدٙبد اٌؿبٍِٗ
ثّدبي اٌجزؽٚي ثهؽِ اٌسًٛي ؾٍ ٝاٌزؽاضيى اٌالؾِٗ .........
قبظقب......اؾّبي اًٌيبٔٗ اٌطبيٗ ثبٌّؿعاد ٚاٌططٚ ِٛاٌّٛاقيؽ ٌٍهؽوبد ٚاٌدٙبد اٌؿبٍِٗ فِ ٝدبي
قبثؿب .....رمعيُ ضعِٗ اٌزغػيخ ٚاالؾبنٗ ثٕػبَ اٌىبرؽيٕح
اٌطعِبد اٌجزؽٌٚيٗ........
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ٌهؽوبد اٌجزؽٚي ، ...........قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 61121في ربؼيص 21111111رُ رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف
اٌزأنيؽ :نؽوخ رُبِٓ
 - 5نؽوخ ؾٍ ٝقؿع قالِخ اٌؿيكٚ ٜٛنؽوبٖ  ،رٛييخ ثكيطخ رؿعيً غؽٌ اٌهؽوخ اٌ/ٝركٛيك ٚأزبج ٚفؽؾ
ٚرؿجئخ ٚرجؽيع ٚردّيع ٚرًعيؽ زبيالد ؾؼاؾيخ ِٓ ِٛاٌر ٚفبوٚ ٗٙضُبؼ ثدّيؽ أٛاؾٚ ُٙاقزًالذ
االؼاَٚ ٝؾؼاؾزٙب  ،قجك ليع٘ب ثؽلُ ٚ 61636في ربؼيص 21111114رُ رؿعيً إٌهبِ ٚ ،يف اٌزأنيؽ:
رٛييخ ثكيطخ
ــــــــــــــــــــــ
ٔٛؼ اٌهؽوخ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
اٌىيبْ اٌمبٔٔٛي
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
االقُ ٚاٌكّخ
ــــــــــــــــــــــ
 ، - 1ف ٝربؼيص  21111114 :نؽوخ رُبِٓ رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  61662اٌ:ٝ
رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ /ٝؼاِِ ٝسّع ِسّع ازّع ٚنؽوبٖ
 ، - 2ف ٝربؼيص  21111114 :نؽوخ رُبِٓ رُ اٌزأنيؽ ثزؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌّميعح ثؽلُ  35661اٌ:ٝ
رؿعيً االقُ اٌزدبؼٌ ٜيًجر ِٕ /بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ٚنؽوبح
ــــــــــــــــــــــ
األنطبو
ــــــــــــــــــــــ
 - 1ضؽٚج ِٓ اٌهؽوخ وال ِٓ اٌكيع /ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه ٚاٌكيع /قؿيع
ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 2ضؽٚج ِٓ اٌهؽوخ وال ِٓ اٌكيع /ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه ٚاٌكيع /قؿيع
ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 3ظضٛي ثبٌهؽوخ وال ٌِٓ /جٕ ٝؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع
ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 4ظضٛي ثبٌهؽوخ وال ٌِٓ /جٕ ٝؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع
ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 5ثعؼ اٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼ اٌكيع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح
ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 6ثعؼ اٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼ اٌكيع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح
ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 6رؿعيً االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٌٍهؽوبء اٌثالثخ  /ُ٘ٚثعؼاٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼاٌكيع نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه
ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص 21111114 :
ثؽلُ 35661
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 - 1رؿعيً االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٌٍهؽوبء اٌثالثخ  /ُ٘ٚثعؼاٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼاٌكيع نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه
ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص 21111114 :
ثؽلُ 35661
ِٕ - 1بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح
ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
ِٕ - 11بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه
ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 11فبرٓ ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح
ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 12فبرٓ ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه ٌٍٛفبح
ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 13اٌكيعحِٕ /بي فإاظ ؾٍ ٝازّع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه
ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 14اٌكيعحِٕ /بي فإاظ ؾٍ ٝازّع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ٚغٌه
ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 15اٌكيع/ازّع قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 16اٌكيع/ازّع قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 16اٌكيع /ؾّؽٚقؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 11اٌكيع /ؾّؽٚقؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ ٚاٌكيع /قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ٚغٌه ٌٍٛفبح ٚاٌذ زًز ُٙاٌ ٝاٌٛؼثخ اٌهؽؾييٓ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 11ضؽٚج ِٓ اٌهؽوخ وال ِٓ اٌكيع /ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه  ٌُٙٚزك
االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن
ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح
ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ
ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ
ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 21ضؽٚج ِٓ اٌهؽوخ وال ِٓ اٌكيع /ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه  ٌُٙٚزك
االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن
ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح
ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ
ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ
ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 21ظضٛي ثبٌهؽوخ وال ٌِٓ /جٕ ٝؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح
ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ
ٚيؽف ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب
ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍٝ
اًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج
اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 22ظضٛي ثبٌهؽوخ وال ٌِٓ /جٕ ٝؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح
ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ
ٚيؽف ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب
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ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍٝ
اًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج
اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 23ثعؼ اٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼ اٌكيع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ
اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً
اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك
ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد
ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى
ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 24ثعؼ اٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼ اٌكيع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ
اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً
اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك
ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد
ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى
ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 25رؿعيً االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٌٍهؽوبء اٌثالثخ  /ُ٘ٚثعؼاٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼاٌكيع نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه
 ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب
ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد
اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ
اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ
ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 26رؿعيً االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٌٍهؽوبء اٌثالثخ  /ُ٘ٚثعؼاٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼاٌكيع نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه
 ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب
ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد
اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ
اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ
ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
ِٕ - 26بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ
اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً
اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك
ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد
ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى
ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
ِٕ - 21بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ
اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً
اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك
ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد
ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى
ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 21فبرٓ ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ اٌدٙبد
اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً اٌهيىبد
ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ
االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ
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اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ
ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 31فبرٓ ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ اٌدٙبد
اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً اٌهيىبد
ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ
االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ
اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ
ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 31اٌكيعحِٕ /بي فإاظ ؾٍ ٝازّع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ
اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً
اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك
ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد
ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى
ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 32اٌكيعحِٕ /بي فإاظ ؾٍ ٝازّع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع اِبَ
اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف ٚرسًيً
اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ ٌٍزًعيك
ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍ ٝاًٌبظؼاد
ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج اٌزؽضيى
ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 33اٌكيع/ازّع قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع
اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف
ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ
ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍٝ
اًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج
اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 34اٌكيع/ازّع قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع
اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف
ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ
ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍٝ
اًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج
اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 35اٌكيع /ؾّؽٚقؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع
اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف
ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ
ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍٝ
اًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج
اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 36اٌكيع /ؾّؽٚقؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ  ٌُٙٚزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع
اِبَ اٌدٙبد اٌسىِٛيٗ ٚاٌغيؽ زىِٛيٗ ٚإٌّهبد ٚاٌهؽوبد ثدّيؽ أٛاؾٙب ٚاٌجٕٛن ٚف ٝايعاؼ ٚيؽف
ٚرسًيً اٌهيىبد ٌىال ِٓ اٌهؽوبء ِدزّؿيٓ إِ ٚفؽظيٓ  ٌُٙٚوبفٗ اًٌالزيبد اٌّػوٛؼح ثؿبٌيٗ اِب ثبٌٕكجٗ
ٌٍزًعيك ؾٍ ٝؾمٛظ االيدبؼ ٚفكطٙب ٚرّثيً اٌهؽوٗ ٚاٌزٛليؽ ٔيبثٗ ؾٕٙب اِبَ اٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍؽلبثٗ ؾٍٝ
اًٌبظؼاد ٚاٌٛؼظاد ٚاٌٙيئخ اٌؿبِٗ ٌٍزّٕيٗ إًٌبؾيٗ ٚاِبَ االزيبء ِٚدبٌف اٌّعيٕٗ ثبٌّسبفػٗ ٚاقزطؽاج
اٌزؽضيى ٚاقزالِٙب ٚاٌزؿبًِ ِؽ ًٍِسٗ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
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 - 36ضؽٚج ِٓ اٌهؽوخ وال ِٓ اٌكيع /ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه اٌدّبؼن
ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ
اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي
ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك
االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 31ضؽٚج ِٓ اٌهؽوخ وال ِٓ اٌكيع /ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه اٌدّبؼن
ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ
اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي
ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك
االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 31ظضٛي ثبٌهؽوخ وال ٌِٓ /جٕ ٝؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر فٝ
خّيؽ اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ فٝ
ردعيع ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع
ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح
ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 41ظضٛي ثبٌهؽوخ وال ٌِٓ /جٕ ٝؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر فٝ
خّيؽ اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ فٝ
ردعيع ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع
ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح
ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 41ثعؼ اٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼ اٌكيع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب
اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى
اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص :
 21111114ثؽلُ 35661
 - 42ثعؼ اٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼ اٌكيع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب
اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى
اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص :
 21111114ثؽلُ 35661
 - 43رؿعيً االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٌٍهؽوبء اٌثالثخ  /ُ٘ٚثعؼاٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼاٌكيع نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه
اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً
اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ
ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ
اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 44رؿعيً االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ٌٍهؽوبء اٌثالثخ  /ُ٘ٚثعؼاٌعيٓ ؾجعاٌغفبؼاٌكيع نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه
اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً
اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ
ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ
اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
ِٕ - 45بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب
اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى
اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
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ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص :
 21111114ثؽلُ 35661
ِٕ - 46بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب
اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى
اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص :
 21111114ثؽلُ 35661
 - 46فبرٓ ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ
ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى اٌكيبؼاد
ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب
ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص 21111114 :
ثؽلُ 35661
 - 41فبرٓ ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ ِعيؽ  ٚنؽيه اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ
ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى اٌكيبؼاد
ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب
ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص 21111114 :
ثؽلُ 35661
 - 41اٌكيعحِٕ /بي فإاظ ؾٍ ٝازّع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب
اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى
اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص :
 21111114ثؽلُ 35661
 - 51اٌكيعحِٕ /بي فإاظ ؾٍ ٝازّع نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ اٌمُبيب
اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع ٚرؽضيى
اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ
ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ  ،ربؼيص :
 21111114ثؽلُ 35661
 - 51اٌكيع/ازّع قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ
اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع
ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ
ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ،
ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 52اٌكيع/ازّع قؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ
اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع
ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ
ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ،
ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 53اٌكيع /ؾّؽٚقؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ
اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع
ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ
ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ،
ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 54اٌكيع /ؾّؽٚقؿيع ؾجعاٌؽزّٓ ؾطيٗ نؽوخ رُبِٓ نؽيه ِزُبِٓ اٌدّبؼن ٚاٌزًبٌر ف ٝخّيؽ
اٌمُبيب اٌّؽفٛؾٗ ِٓ ٚؾٍ ٝاٌهؽوخ ٚاٌزٛليؽ ٚاٌزؿبلع ٔيبثٗ ؾٓ اٌهؽوخ ٚرّثيً اٌهؽوخ اِبَ اٌّؽٚؼ ف ٝردعيع
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ٚرؽضيى اٌكيبؼاد ٚنؽائٙب ٚثيؿٙب ٚلجٍ ثّٕٙب ٚاٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظ فبٔٗ ِٛوً ٌٍكيعحِٕ/بي ازّع ؾجعاٌؽزّٓ
ؾطيٗ ِٕفؽظٖ فيّب ؾعا االلزؽاٌ ِٓ اٌجٕٛن فيى ْٛثبخّبؼ اٌهؽوبء اٌثالثخ اٌػيٓ ٌ ُٙزك االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ،
ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 35661
 - 55ؾٍ ٝقؿع قالِخ اٌؿيك ٜٛرٛييخ ثكيطخ ِعيؽ  ٚنؽيه رؿعيً االظاؼح ٚاٌزٛليؽ ِٛوٌٍ ٌٗٛطؽف االٚي
اٌهؽيه اٌّزُبِٓ ٚوػا اٌزٛليؽ ؾٍ ٝاٌؿمٛظٚاًٌفمبد ؾٍ ٝاْ يى ْٛاٌطؽف االٚي  ٛ٘ٚاٌّعيؽ اٌّكإي ؾٓ
اٌزؿبًِ ِؽ وبفخ اٌؿّالء ٚوػا اٌزؿبًِ ِؽ وبفخ اٌجٕٛن ٚااللزؽاٌ ِٕٙب  ٌٗٚاٌسك ف ٝاٌزٛليؽ ؾٍ ٝؾمٛظ
ٚااللزؽاٌ ٚاٌؽ٘ٓ ًٌبٌر إٌفف ا ٚاٌجٕٛن ا ٚاٌجٕه االٍ٘ ٝاًٌّؽ ٜا ٚاٌغيؽ ف ٝوً ا ٚثؿٍ ِبغوؽ ٚغٌه
اِبَ ًٍِسخ اٌهٙؽ اٌؿمبؼٚ ٜاٌزٛثيك ٚوػا وبفخ اٌجٕٛن اٌؿؼاؾيخ ثٕه اًٌّؽ ٜاٌؿؼاؾٚ ٝوبفخ اٌدٙبد
اٌسىِٛيخ ٚااللزؽاٌ ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌزٛويً  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 61636
 - 56ؾٍ ٝقؿع قالِخ اٌؿيك ٜٛرٛييخ ثكيطخ ِعيؽ  ٚنؽيه ثبٌؽ٘ٓ ا ٚاٌجيؽ ٚااليدبؼ ثبٌدعن ٚاٌزٛليؽ
ِٕفؽظا وً ؾٍ ٝغٌه ؾٓ خّيؽ اٌهؽوبء  ،ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 61636
ــــــــــــــــــــــ
اٌؿمٛظ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
األزىبَ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ردعيعاد افؽاظ
ــــــــــــــــــــــ
 - 1زّيعٖ ًٔؽ ؾجع اٌؽزّٓ ازّع قبؼ ، 2626 11/6/2122/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 31312
 - 2رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝظ خبثؽ ًٔؽ ؾجعاًٌّع ازّع قبؼ ، 2626 11/6/2122/ٜربؼيص :
 21111111ثؽلُ 31312
 - 3قؿع ازّع ِسّع ؾؿِ ٝقبؼ ، 2615 16/11/2122/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 55631
 - 4ثبثذ وبًِ ربَٚؽٚـ قبؼ ، 2616 11/11/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 52251
 - 5قؿع ازّع ِسّع ؾؿِ ٝقبؼ ، 2614 26/3/2121/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 55631
ِ - 6سّع نسزٗ ؾجعاهلل ؾٍ ٝاٌكيع قبؼ ، 2641 1/11/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 64561
ِ - 6سّع نسزٗ ؾجعاهلل ؾٍ ٝاٌكيع قبؼ ، 2641 1/11/2122/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 64561
ِ - 1سّع نفيك ِز ٌٝٛاٌكيع قبؼ ، 2656 31/3/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 51112
ِ - 1سّٛظ ؾؿة ظاٚظ قؿٛظ ٜقبؼ ، 2631 6/1/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 13523
ِ - 11سّٛظ ؾؿة ظاٚظ قؿٛظ ٜقبؼ ، 2632 6/1/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 13523
ِ - 11سّٛظ ؾؿة ظاٚظ قؿٛظ ٜقبؼ ، 2633 6/1/2121/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 13523
 - 12اِيٕٗ ٔبٍ٘ ِسّٛظ اٌطيبِ قبؼ ، 2634 24/2/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41511
 - 13اِيٕٗ ٔبٍ٘ ِسّٛظ اٌطيبِ قبؼ ، 2635 24/2/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41511
 - 14اِيٕٗ ٔبٍ٘ ِسّٛظ اٌطيبِ قبؼ ، 2436 24/2/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41511
 - 15اِيٕٗ ٔبٍ٘ ِسّٛظ اٌطيبِ قبؼ ، 2636 24/2/2121/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41511
ِ - 16سّٛظ قؿيع ِسّٛظ ؾٍ ٝقبؼ ، 2641 12/1/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 56311
ِ - 16سّٛظ قؿيع ِسّٛظ ؾٍ ٝقبؼ ، 2651 12/1/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 56311
ِ - 11سّٛظ قؿيع ِسّٛظ ؾٍ ٝقبؼ ، 2651 12/1/2121/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 56311
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 - 11أزًبؼ ِسّع االٔٛؼ ؾجع اٌفزبذ ٘بنُ قبؼ ، 2631 21/3/2111/ٜربؼيص 21111114 :
51611
ٌٚ - 21يع ِسّع ازّع ثي ِٝٛقبؼ ، 2631 13/6/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 61156
 - 21ؾبظي ؾجعاٌفزبذ ازّع اٌٍجٛظ ٜقبؼ ، 2645 16/5/2115/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 31311
 - 22ؾبظي ؾجعاٌفزبذ ازّع اٌٍجٛظ ٜقبؼ ، 2646 16/5/2112/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 31311
 - 23ؾبظي ؾجعاٌفزبذ ازّع اٌٍجٛظ ٜقبؼ ، 2646 16/5/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 31311
 - 24ؾبظي ؾجعاٌفزبذ ازّع اٌٍجٛظ ٜقبؼ ، 2641 16/5/2122/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 31311
ٌ - 25طف ٝؾجعاٌّديع ِسّع قبؼ ، 2642 15/4/2114/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 43151
ٌ - 26طف ٝؾجعاٌّديع ِسّع قبؼ ، 2643 15/4/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 43151
 - 26ازّع ؾجعاٌسٍيُ زكبْ قبؼ ، 2652 6/12/2112/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41411
 - 21ازّع ؾجعاٌسٍيُ زكبْ قبؼ ، 2653 6/12/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41411
 - 21ازّع ؾجعاٌسٍيُ زكبْ قبؼ ، 2654 6/12/2112/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41411
 - 31ازّع ؾجعاٌسٍيُ زكبْ قبؼ ، 2655 6/12/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41411
 - 31ازّع ؾجعاٌسٍيُ زكبْ  ، 2656 1ربؼيص  21111114 :ثؽلُ 41411
ٔ - 32جيً ؾالَ ًٍِس ٝازّع قبؼ ، 2651 21/3/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 51611
 - 33طبؼق ازّع ِسّع قبٌُ ؾ٘ؽٖ قبؼ ، 2662 1/12/2112/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 51141
 - 34طبؼق ازّع ِسّع قبٌُ ؾ٘ؽٖ قبؼ ، 2663 1/12/2116/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 51141
 - 35طبؼق ازّع ِسّع قبٌُ ؾ٘ؽٖ قبؼ ، 2664 1/12/2122/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 51141
ِ - 36سّع قؿع ِسّع اٌطٛضِ ٝؿيع  ، 2666ربؼيص  21111115 :ثؽلُ 53313
 - 36زٍّ ٝيجس ٝؾجعاهلل ؾجعاٌهبف ٝقبؼ ٜزز ، 2662 11/1/2123 ٝربؼيص  21111115 :ثؽلُ
66156
 - 31ربِؽ زكٓ ازّع ِسّع قبؼ ٜزز ، 2613 3/12/2123 ٝربؼيص  21111115 :ثؽلُ 65163
 - 31ؾجعإٌّؿُ خبثؽ اِبَ ِهؿً قبؼ ، 2616 21/11/2123/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
46116
ٔ - 41فٛقٗ ًِطف ٝاٌكيع ؾيعاْ قبؼ ، 2611 11/5/2115/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 54422
ٔ - 41فٛقٗ ًِطف ٝاٌكيع ؾيعاْ قبؼ ، 2611 11/5/2121/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 54422
 - 42رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜأٌ/ٝفٛنٗ ًِطف ٝاٌكيع ؾايعاْ قبؼ ، 2611 11/5/2115/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 54422
 - 43رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜأٌ/ٝفٛنٗ ًِطف ٝاٌكيع ؾايعاْ قبؼ ، 2611 11/5/2121/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 54422
ِ - 44سّع زكٓ ٘بنُ ِسّع ِسّع ٘بنُ قبؼ ، 2615 3/5/2122/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
66621
 - 45طبؼق ؼخت ؾفيف ٝؾجعاهلل قبؼ ٜزز ، 2663 12/11/2116 ٝربؼيص  21111115 :ثؽلُ
63642
 - 46طبؼق ؼخت ؾفيف ٝؾجعاهلل قبؼ ٜزز ، 2664 12/11/2121 ٝربؼيص  21111115 :ثؽلُ
63642
ِ - 46سّع ؾجع اهلل طٗ ؼؾق ٔبيً قبؼ ، 2661 11/11/2123/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
52265
ِ - 41سّع ؾجع اهلل طٗ ؼؾق قبؼ ، 2661 23/3/2123 /ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 52265
 - 41ؾٕزؽ ؾجعاهلل قبٌُ قبؼ ، 2611 16/11/2113/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 46636
 - 51ؾٕزؽ ؾجعاهلل قبٌُ قبؼ ، 2611 16/11/2111/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 46636
 - 51ؾٕزؽ ؾجعاهلل قبٌُ قبؼ ، 2612 16/11/2113/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 46636
 - 52ؾٕزؽ ؾجعاهلل قبٌُ قبؼ ، 2613 16/11/2111/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 46636
 - 53ؾٕزؽ ؾجعاهلل قبٌُ قبؼ ، 2614 16/11/2123/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 46636
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ِ - 54سّع ِسّٛظ ؾّبؼح قيع ازّع ؾّبؼح قبؼ ، 2661 6/5/2123/ٜربؼيص 21111115 :
64131
ِ - 55سّع اثؽا٘يُ ؾجعاٌسِ ٝسّع ؾجعاٌؽزّٓ اٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111116 :ثؽلُ
41655
 - 56نٛليٗ ِسّع اثؽا٘يُ زّبظ قبؼ ، 2111 15/3/1111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41131
 - 56نٛليٗ ِسّع اثؽا٘يُ زّبظ قبؼ ، 2111 15/3/2113/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41131
 - 51نٛليٗ ِسّع اثؽا٘يُ زّبظ قبؼ ، 2111 15/3/2111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41131
 - 51نٛليٗ ِسّع اثؽا٘يُ زّبظ قبؼ ، 2112 15/3/2113/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41131
 - 61نٛليٗ ِسّع اثؽا٘يُ زّبظ قبؼ ، 2113 15/3/2111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41131
 - 61نٛليٗ ِسّع اثؽا٘يُ زّبظ قبؼ ، 2114 15/3/2123/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41131
 - 62ؾيٕت اِبَ ِسّع قٍطبْ قبؼ ، 2126 21/12/2113/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 46113
 - 63ؾيٕت اِبَ ِسّع قٍطبْ قبؼ ، 2126 21/12/2111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 46113
 - 64قذ اضٛرٙب ؾ ٌٛؾثّبْ قبؼ ، 2116 6/6/2123/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 26262
 - 65ؼخبء ِسّٛظ ِسّع ِكؿٛظ قبؼ ٜزز ، 2116 22/6/2116 ٝربؼيص  21111116 :ثؽلُ
41131
 - 66ؼخبء ِسّٛظ ِسّع ِكؿٛظ قبؼ ٜزز ، 2111 22/6/2121 ٝربؼيص  21111116 :ثؽلُ
41131
 - 66ايّبْ ازّع ِسّع ضٍيً قبؼ ٜزز ، 2116 16/5/2121 ٝربؼيص  21111116 :ثؽلُ 55123
 - 61اِيٕٗ ؾجعاٌّديع ًِطف ٝقبؼ ، 2121 26/1/1111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41146
 - 61اِيٕٗ ؾجعاٌّديع ًِطف ٝقبؼ ، 2121 26/1/2113/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41146
 - 61اِيٕٗ ؾجعاٌّديع ًِطف ٝقبؼ ، 2122 26/1/2111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41146
 - 61اِيٕٗ ؾجعاٌّديع ًِطف ٝقبؼ ، 2123 26/1/2113/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41146
 - 62اِيٕٗ ؾجعاٌّديع ًِطف ٝقبؼ ، 2124 26/1/2111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41146
 - 63اِيٕٗ ؾجعاٌّديع ًِطف ٝقبؼ ، 2125 26/1/2123/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41146
 - 64ثؽيب فإاظ ِسّع ِسّٛظ ظاٚظ قبؼ ، 2115 23/11/2122/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ
41342
 - 65ؾجعإٌّؿُ فؽج اثؽا٘يُ قبؼ ، 2152 2/6/2123/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 11411
 - 66اٌكيع ًِطفِ ٝسّع ضٍيً قبؼ ، 2133 6/1/1116/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 24111
 - 66اٌكيع ًِطفِ ٝسّع ضٍيً قبؼ ، 2134 6/1/2112/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 24111
 - 61اٌكيع ًِطفِ ٝسّع ضٍيً قبؼ ، 2136 6/1/2112/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 24111
 - 61اٌكيع ًِطفِ ٝسّع ضٍيً قبؼ ، 2136 6/1/2116/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 24111
 - 11اٌكيع ًِطفِ ٝسّع ضٍيً قبؼ ، 2131 6/1/2122/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 24111
 - 11ؾؽفٗ ِسّع ِٛق ٝغبُٔ قبؼ ، 2131 23/1/2116/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 62111
 - 12ؾؽفٗ ِسّع ِٛق ٝغبُٔ قبؼ ، 2141 23/1/2121/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 62111
 - 13قؿعيٗ زكٓ ؾيك ٜٛقبؼ ، 2141 14/1/2116/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 16116
 - 14قؿعيٗ زكٓ ؾيك ٜٛقبؼ ، 2151 14/1/2121/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 16116
٘ - 15بٔ ٝنفيك ِسّع نٍج ٝقبؼ ، 2151 12/1/2122 /ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 64443
 - 16يبثسٗ ازّع طٍؿذ ِسّع اثؽا٘يُ قبؼ ، 2153 2/1/2111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ
52136
 - 16يبثسٗ ازّع طٍؿذ ِسّع اثؽا٘يُ قبؼ ، 2154 2/1/2113/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ
52136
 - 11يبثسٗ ازّع طٍؿذ ِسّع اثؽا٘يُ قبؼ ، 2155 2/1/2111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ
52136
 - 11يبثسٗ ازّع طٍؿذ ِسّع اثؽا٘يُ  ، 2156ربؼيص  21111116 :ثؽلُ 52136
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 - 11ؾبطف ِسّع ؾجعاٌزٛاة ؾيك ٜٛقبؼ ، 2141 6/1/2121/ٜربؼيص 21111116 :
61531
ِ - 11سّع أزّع ؾجع اهلل اٌكّبْ قبؼ ، 2131 26/1/2123/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 66131
 - 12ثكبَ فًُ غٕيُ ِسّع قبؼ ، 2132 23/11/2123/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ 51255
ِ - 13سّع اِبَ زكٓ خٕعيٗ قبؼ ، 2166 4/4/2114/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 43166
ِ - 14سّع اِبَ زكٓ خٕعيٗ قبؼ ، 2166 4/4/2111/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 43166
ِ - 15سّع اِبَ زكٓ خٕعيٗ قبؼ ، 2161 4/4/2114/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 43166
ِ - 16سّع اِبَ زكٓ خٕعيٗ قبؼ ، 2161 4/4/2111/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 43166
 - 16ؾّؽ ؼثيؽ ؾجع اٌسبفع قبؼ ، 2156 3/3/2111/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 45115
 - 11ؾّؽ ؼثيؽ ؾجع اٌسبفع قبؼ ، 2151 3/3/2116/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 45115
 - 11ؾّؽ ؼثيؽ ؾجع اٌسبفع قبؼ ، 2151 3/3/2111/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 45115
 - 111ؾّؽ ؼثيؽ ؾجع اٌسبفع قبؼ ، 2161 3/3/2116/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 45115
 - 111ؾّؽ ؼثيؽ ؾجع اٌسبفع  ، 2161ربؼيص  21111111 :ثؽلُ 45115
 - 112أزّع زكِٕ ٝسّع أثؽا٘يُ قبؼ ٜزز ، 2162 21/5/2114 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
61113
 - 113أزّع زكِٕ ٝسّع أثؽا٘يُ قبؼ ٜزز ، 2163 1/11/2111 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
61113
ِ - 114سّع ازّع زكيٓ اٌكيع قبؼ ، 2161 26/11/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 26611
 - 115طبؼق زّبظ ؾجعاٌسبفع ِجبؼن قبؼ ، 2114 12/11/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ
65146
ِ - 116بخعٖ ؾٍ ٝقؿع قؿع قبؼ ، 2116 16/11/2121/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 66312
 - 116ؾفبف ازّع ازّع ثع ٜٚقبؼ ، 2111 4/12/2114/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 41613
 - 111ؾفبف ازّع ازّع ثع ٜٚقبؼ ، 2111 4/12/2111/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 41613
 - 111ؾفبف ازّع ازّع ثع ٜٚقبؼ ، 2111 4/12/2114/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 41613
 - 111ؾفبف ازّع ازّع ثع ٜٚقبؼ ، 2112 4/12/2111/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 41613
 - 111غبٌ ٝؾبيم ٚاٌ ٝقبؼ ، 2115 11/2/2112/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 56661
 - 112غبٌ ٝؾبيم ٚاٌ ٝقبؼ ، 2116 11/2/2116/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 56661
 - 113غبٌ ٝؾبيم ٚاٌ ٝقبؼ ، 2116 11/2/2122/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 56661
 - 114اًِ اٌكيع ؾجع اٌؿؿيؿ اث ٛاٌؿال قبؼ ، 2111 31/11/2121/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ
61162
 - 115انؽف ؾجعاٌفزبذ ِسّٛظ ؾطيخ قبؼ ، 2111 25/1/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ
66162
ِ - 116سّع ؾجعاٌّمًٛظ ِسّع ؾجعاهلل قبؼ ٜزز ، 2111 23/1/2116 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
63114
ِ - 116سّع ؾجعاٌّمًٛظ ِسّع ؾجعاهلل قبؼ ٜزز ، 2111 23/1/2122 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
63114
ِ - 111سّع زكِٕ ٝسّع ؾٍ ٝقبؼ ، 2115 5/6/2116/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 62166
ِ - 111سّع زكِٕ ٝسّع ؾٍ ٝقبؼ ، 2116 5/6/2121/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 62166
 - 121ؾؽث ٝزكٕ ٝزكٓ ؾٍ ٝقبؼ ، 2112 21/1/2116/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 63511
 - 121ؾؽث ٝزكٕ ٝزكٓ ؾٍ ٝقبؼ ، 2113 21/1/2121/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 63511
 - 122قّيؽ زكٓ ؾٍ ٝاٌهيّ ٝقبؼ ، 2116 21/3/2111/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 32116
 - 123قّيؽ زكٓ ؾٍ ٝاٌهيّ ٝقبؼ ، 2111 21/3/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 32116
ِ - 124سّع زكِٕ ٝسّع ؾٍ ٝاثؽا٘يُ قبؼ ، 2113 15/6/2116/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ
62166
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ِ - 125سّع زكِٕ ٝسّع ؾٍ ٝاثؽا٘يُ قبؼ ، 2114 15/6/2121/ٜربؼيص 21111111 :
62166
 - 126ؾبثع فبيع ؾبثع ؾٍ ٝقبؼ ، 2114 5/4/2122/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 64256
 - 126يفبء قيع ٜبثؽا٘يُ  ، 2121ربؼيص  21111112 :ثؽلُ 41215
 - 121ؾبظي اِيٓ ضٍف اهلل قبؼ ، 2112 15/11/2123/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 42156
ٔ - 121ديٗ ِسّع اٌكيع زدبؾ ٜقبؼ ، 2125 3/12/2111/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 45511
ٔ - 131ديٗ ِسّع اٌكيع زدبؾ ٜقبؼ ، 2126 3/12/2115/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 45511
ٔ - 131ديٗ ِسّع اٌكيع زدبؾ ٜقبؼ ، 2126 3/12/2121/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 45511
 - 132قّيؽ ؾ ٌٛاهلل ؾجعاٌفزبذ ؾ ٌٛاهلل قبؼ ، 2111 26/11/2121/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ
66444
 - 133ؾجعإٌّؿُ زكٓ اٌؿجك ٝقبؼ ، 2123 16/5/2113/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 26165
 - 134ؾجعإٌّؿُ زكٓ اٌؿجك ٝقبؼ ، 2124 16/5/2111/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 26165
 - 135ؾجعإٌّؿُ زكٓ اٌؿجك ٝقبؼ ، 2125 16/5/2123/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 26165
 - 136اقّبؾيً ِسّٛظ اقّبؾيً قبؼ ، 1 6/12/2111/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 13154
 - 136اقّبؾيً ِسّٛظ اقّبؾيً قبؼ ، 2 6/12/2123/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ 13154
 - 131انؽف ؾجعاٌّطٍت ؾفيف٘ٚ ٝجٗ اٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111112 :ثؽلُ 31112
 - 131يفبء قٍيّبْ ؾجعاٌؽزّٓ اٌفي ِٝٛقبؼ ، 2111 11/12/2111/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ
35416
 - 141يفبء قٍيّبْ ؾجعاٌؽزّٓ اٌفي ِٝٛقبؼ ، 2111 11/12/2114/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ
35416
 - 141يفبء قٍيّبْ ؾجعاٌؽزّٓ اٌفي ِٝٛقبؼ ، 2121 11/12/2111/ٜربؼيص  21111112 :ثؽلُ
35416
 - 142ؾجعاٌؿؿيؿ فزس ٝؾطيٗ ؾٍ ٝاٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111113 :ثؽلُ 56221
 - 143ؾجعاٌّؽَِ ٝسّع ؾثّبْ قبؼ ، 2131 2/1/2115/ٜربؼيص  21111113 :ثؽلُ 44321
 - 144ؾجعاٌّؽَِ ٝسّع ؾثّبْ قبؼ ، 2132 2/1/2121/ٜربؼيص  21111113 :ثؽلُ 44321
 - 145فبٌر ِسّٛظ ِسّع ؾطيٗ قبؼ ، 2142 1/4/2123/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 51316
 - 146اِيٓ ازّع اِيٓ اٌؿٛاَ قبؼ ، 2164 21/11/2113/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 42161
 - 146اِيٓ ازّع اِيٓ اٌؿٛاَ قبؼ ، 2165 21/11/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 42161
 - 141اِيٓ ازّع اِيٓ اٌؿٛاَ قبؼ ، 2166 21/11/2113/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 42161
 - 141اِيٓ ازّع اِيٓ اٌؿٛاَ قبؼ ، 2166 21/11/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 42161
 - 151اِيٓ ازّع اِيٓ اٌؿٛاَ قبؼ ، 2161 21/11/2123/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ 42161
ِ - 151سكٓ ؾجبـ ؾٍ ٝطؽطٛؼ قبؼ ، 2144 14/12/2123/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ
34134
 - 152ؾطيبد ازّع اثؽا٘يُ اٌكيع ؾطيخ قبؼ ، 2151 21/6/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ
64142
 - 153ؾطيبد ازّع اثؽا٘يُ اٌكيع ؾطيخ قبؼ ، 2161 21/6/2123/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ
64142
ٔ - 154كّٗ ِدعِ ٜؽؾٚق اٌهؽلب ، 2161 ٜٚربؼيص  21111115 :ثؽلُ 66211
 - 155رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝؼَب رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2165 11/1/2111/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 44361
 - 156رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝؼَب رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2166 11/1/2115/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 44361
 - 156رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝؼَب رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2166 11/1/2111/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 44361
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 - 151رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝؼَب رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2161 11/1/2115/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 44361
 - 151رًسير االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝؼَب رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2161 11/1/2121/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 44361
 - 161ؼَب اٌهيص رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2165 11/1/2111/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
44361
 - 161ؼَب اٌهيص رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2166 11/1/2115/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
44361
 - 162ؼَب اٌهيص رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2166 11/1/2111/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
44361
 - 163ؼَب اٌهيص رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2161 11/1/2115/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
44361
 - 164ؼَب اٌهيص رٛفيك زكٓ ِسّٛظ قبؼ ، 2161 11/1/2121/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
44361
ِ - 165ب٘ؽ فٛؾ ٜاثٛاٌؿٕيٓ ؾٍ ٝاثٛاٌؿٕيٓ قبؼ ، 2161 11/6/2116/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
56116
ِ - 166ب٘ؽ فٛؾ ٜاثٛاٌؿٕيٓ ؾٍ ٝاثٛاٌؿٕيٓ قبؼ ، 2161 11/6/2122/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
56116
 - 166يالذ ِسّٛظ ِسّع قؿفبْ قبؼ ، 2163 21/4/2121/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ 36516
 - 161خالي ؾٛاظ زكيٓ اٌدؿاؼ قبؼ ، 2112 3/11/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 21111
ِ - 161سّع لطت ازّع ؾٍ ٝقبؼ ٜزز ، 2113 26/6/2116 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ 63131
ِ - 161سّع لطت ازّع ؾٍ ٝقبؼ ٜزز ، 2114 26/6/2121 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ 63131
ِ - 161سّٛظ ؾجع اٌّؿؿ ِسّٛظ نجً اٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111111 :ثؽلُ 63165
 - 162طٍؿذ فٙيُ قيعُ٘ زٕب قبؼ ، 3111 11/11/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 42123
 - 163ازّع ِس ٝاٌعيٓ ازّع اٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111111 :ثؽلُ 41361
 - 164انؽف أٛؼ ِسّع اٌكؿيع ثسيؽ ٜقبؼ ، 3112 12/6/2121/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ
66211
 - 165فزس ٝؾجعاٌؿؿيؿ ؾىبنٗ قبؼ ، 2111 6/1/2121/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 45611
 - 166قؿيع ِسّع ِسّع أزّع قبؼ ٜزز ، 3111 26/2/2123 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
66161
 - 166ازّع ِسّع اٌكيع اثٛاٌّدع قبؼ ، 3111 21/11/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 66213
ِ - 161سّع ؾيف ِسّع ؾطيخ قبؼ ٜزز ، 3111 13/1/2115 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
54122
ِ - 161سّع ؾيف ِسّع ؾطيخ قبؼ ٜزز ، 3116 13/1/2121 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
54122
 - 111ؾًّذ ِسّع فطؽ ٜؾجعاٌؽزّٓ قبؼ ٜزز ، 3132 26/11/2123 ٝربؼيص 21111121 :
ثؽلُ 66221
ِ - 111سّع ازّع ِدب٘ع ؾؿة قبؼ ، 3126 11/1/2114/ٜربؼيص  21111121 :ثؽلُ 51415
ِ - 112سّع ازّع ِدب٘ع ؾؿة  ، 3126ربؼيص  21111121 :ثؽلُ 51415
ٔ - 113ديٗ ِؽق ٝاقّبؾيً قبؼ ٜزز ، 3131 1/5/2116 ٝربؼيص  21111121 :ثؽلُ 36621
ٔ - 114ديٗ ِؽق ٝاقّبؾيً قبؼ ٜزز ، 3131 1/5/2121 ٝربؼيص  21111121 :ثؽلُ 36621
 - 115اثؽا٘يُ اٌعقٛلِ ٝسّع ٌطف ٝرٛفيك قبؼ ٜزز ، 3124 21/6/2123 ٝربؼيص 21111121 :
ثؽلُ 66111
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 - 116رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌِ/ٝىزت اثؽا٘يُ اٌعقٛلٌٍ ٝؽزالد اٌعاضٍيخ قبؼ ٜزز21/6/2123 ٝ
 ، 3124ربؼيص  21111121 :ثؽلُ 66111
 - 116رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ /ٝاثؽا٘يُ اٌعقٛلِ ٝسّع ٌطف ٝقبؼ ٜزز ، 3124 21/6/2123 ٝربؼيص :
 21111121ثؽلُ 66111
 - 111خٛؼج فبيؿ اٌكيع قبؼ ، 3151 21/11/2122/ٜربؼيص  21111122 :ثؽلُ 64631
 - 111يالذ ؾجع اٌسك ؾجع اٌدٛاظ يبثؽ قبؼ ، 3151 31/6/2122/ٜربؼيص  21111122 :ثؽلُ
56256
ٔ - 111عيٗ اٌكيع ِسّع اٌكيع قبؼ ، 3143 6/3/2111/ٜربؼيص  21111122 :ثؽلُ 51641
 - 111زٕبْ ًِطف ٝؾٍ ٝنؽيف قبؼ ٜزز ، 3141 26/4/2114 ٝربؼيص  21111122 :ثؽلُ
51111
 - 112زٕبْ ًِطف ٝؾٍ ٝنؽيف  ، 3142ربؼيص  21111122 :ثؽلُ 51111
 - 113ؾّؽِ ٚسّع ؾجع اٌؿٍيُ ِٛق ٝقبؼ ، 3131 22/4/2122/ٜربؼيص  21111122 :ثؽلُ
66616
 - 114ازّع فإاظ ثعؼ ِسّع اٌميع ٌُ يدعظ زز ٝربؼيطخ  ، 1ربؼيص  21111122 :ثؽلُ 55116
 - 115ؾٛاظ اثؽا٘يُ ئٛف قبؼ ، 3154 13/2/2111/ٜربؼيص  21111125 :ثؽلُ 42666
 - 116طبؼق ِسّع ؾجع اًٌبظق قبؼ ، 3161 21/1/2123/ٜربؼيص  21111125 :ثؽلُ 64161
ِ - 116سّع ؾوؽيب اٌكيع ؾجع اٌؿبي قبؼ ، 3166 21/1/2112/ٜربؼيص  21111125 :ثؽلُ
56666
ِ - 111سّع ؾوؽيب اٌكيع ؾجع اٌؿبي قبؼ ، 3161 21/1/2116/ٜربؼيص  21111125 :ثؽلُ
56666
ِ - 111سّع ؾوؽيب اٌكيع ؾجع اٌؿبي قبؼ ، 3161 21/1/2122/ٜربؼيص  21111125 :ثؽلُ
56666
 - 211قؿع اهلل قؿيع ؼٚفبئيً اٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111125 :ثؽلُ 51516
ِ - 211سّع ضطبة ِسّع ئثؽا٘يُ قبؼ ، 3163 23/11/2122/ٜربؼيص  21111125 :ثؽلُ
64531
ٔ - 212بخر ٔديت لٍعـ قبؼ ، 3156 1/12/2123/ٜربؼيص  21111125 :ثؽلُ 33162
 - 213قيع وبًِ ؾجع اٌكالَ قبؼ ٜزز ، 3162 13/1/2123 ٝربؼيص  21111125 :ثؽلُ 41616
 - 214ؾجع اٌّسكٓ ازّع ازّع ؾيبظ قبؼ ٜزز ، 3113 1/12/2121 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
66451
ٔ - 215ؿّٗ زكٓ قبٌُ اٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111126 :ثؽلُ 26161
 - 216اثؽا٘يُ زكٓ ؾجعاٌّمًٛظ زكٓ قبؼ ٜزز ، 3112 11/11/2123 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
46626
 - 216ازّع ِسّع يالذ اٌعيٓ طٍجخ اٌهبغٌ ٝقبؼ ٜزز ، 3116 1/6/2123 ٝربؼيص 21111126 :
ثؽلُ 66164
ٔ - 211عيخ فِ ّٝٙسّع ؾجع اٌؿبي قبؼ ، 3114 4/1/2112/ٜربؼيص  21111126 :ثؽلُ 31611
ٔ - 211عيخ فِ ّٝٙسّع ؾجع اٌؿبي قبؼ ، 3115 4/1/2116/ٜربؼيص  21111126 :ثؽلُ 31611
ٔ - 211عيخ فِ ّٝٙسّع ؾجع اٌؿبي قبؼ ، 3116 4/1/2122/ٜربؼيص  21111126 :ثؽلُ 31611
ِ ِٕٝ - 211سّع َيف اهلل ِسّع قبؼ ٜزز ، 3111 24/12/2123 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
65115
ٌ - 212يٍ ٝاِبَ ًِطف ٝزدبج  ، 3165ربؼيص  21111126 :ثؽلُ 66125
 - 213ؾؿيؿٖ ؾجعاٌهىٛؼ أِبَ ؾجعاٌال قبؼ ٜزز ، 3113 14/2/2121 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
21114
 - 214قؽج ٌالظٚاد اٌىٙؽثبئيٗ قبؼ ٜزز ، 3112 21/1/2122 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
32166
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ثؽلُ

ِ - 215دع ٜزكٓ ؾجعاٌطبٌك قبؼ ٜزز ، 3115 26/3/2114 ٝربؼيص 21111126 :
34552
ِ - 216دع ٜزكٓ ؾجعاٌطبٌك قبؼ ٜزز ، 3116 26/3/2111 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
34552
ِ - 216دع ٜزكٓ ؾجعاٌطبٌك قبؼ ٜزز ، 3116 26/3/2114 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
34552
ِ - 211دع ٜزكٓ ؾجعاٌطبٌك  ، 3111ربؼيص  21111126 :ثؽلُ 34552
ِ - 211سّع زكٓ ِسّع ؾيع قبؼ ٜزز ، 3111 26/11/2123 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
63111
 - 221آيبد ضبٌع اث ٛاٌيكؽ ؾطب  ، 3111ربؼيص  21111121 :ثؽلُ 65511
ــــــــــــــــــــــ
ردعيعاد نؽوبد
ــــــــــــــــــــــ
ثؽلُ

 - 1نؽوٗ ِسّٛظ ِسّع ٔج ٜٛاٌمجبٔٚ ٝنؽيىٗ قبؼ ، 2621 5/5/2116/ٜربؼيص 21111114 :
31261
 - 2نؽوٗ ِسّٛظ ِسّع ٔج ٜٛاٌمجبٔٚ ٝنؽيىٗ قبؼ ، 2631 5/5/2122/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ
31261
ِ - 3دع ٜفزس ٝاثٛاٌّدع ٚنؽيىخ اٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111115 :ثؽلُ 66116
 - 4قيعح ؾجعاٌؿؿيؿاٌجؽثؽٚ ٜنؽوب٘ب قبؼ ، 2616 26/2/1111 /ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
32623
 - 5قيعح ؾجعاٌؿؿيؿاٌجؽثؽٚ ٜنؽوب٘ب قبؼ ، 2611 26/2/2113/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
32623
 - 6قيعح ؾجعاٌؿؿيؿاٌجؽثؽٚ ٜنؽوب٘ب قبؼ ، 2611 26/2/2111/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
32623
 - 6قيعح ؾجعاٌؿؿيؿاٌجؽثؽٚ ٜنؽوب٘ب قبؼ ، 2611 26/2/2113 /ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
32623
 - 1قيعح ؾجعاٌؿؿيؿاٌجؽثؽٚ ٜنؽوب٘ب قبؼ ، 2611 26/2/2111/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
32623
 - 1قيعح ؾجعاٌؿؿيؿاٌجؽثؽٚ ٜنؽوب٘ب قبؼ ، 2612 26/2/2123/ٜربؼيص  21111115 :ثؽلُ
32623
 - 11قيعٖ ؾيع اٌؿؿيؿ اٌجؽثؽٚ ٜنؽوب٘ب قبؼ ٜزز ، 2615 22/1/2111 ٝربؼيص  21111115 :ثؽلُ
32623
 - 11قيعٖ ؾيع اٌؿؿيؿ اٌجؽثؽٚ ٜنؽوب٘ب قبؼ ٜزز ، 2616 22/1/2123 ٝربؼيص  21111115 :ثؽلُ
32623
 - 12رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ /ٝؼَب ؾجعاٌؽزّٓ ؾٍ ٝاٌهجيٕٚ ٝنؽوب٘ب قبؼ ٜزز، 2615 22/1/2111 ٝ
ربؼيص  21111115 :ثؽلُ 32623
 - 13رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ /ٝؼَب ؾجعاٌؽزّٓ ؾٍ ٝاٌهجيٕٚ ٝنؽوب٘ب قبؼ ٜزز، 2616 22/1/2123 ٝ
ربؼيص  21111115 :ثؽلُ 32623
 - 14ثبة اٌفؽج ِسّع طٍجٗ ًٔؽ اٌعيٓ ٚنؽوبٖ قبؼ ، 2111 11/11/2123/ٜربؼيص 21111116 :
ثؽلُ 41113
 - 15ثبة اٌفؽج ِسّع طٍجٗ ًٔؽ اٌعيٓ ٚنؽوبٖ قبؼ ، 2111 11/11/2123/ٜربؼيص 21111116 :
ثؽلُ 41113
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 - 16رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌِ /ٝسّع طٍجٗ ِسّع طٍجٗ ًٔؽ اٌعيٓ ٚنؽوبح قبؼ، 2111 11/11/2123/ٜ
ربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41113
 - 16رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌِ /ٝسّع طٍجٗ ِسّع طٍجٗ ًٔؽ اٌعيٓ ٚنؽوبح قبؼ، 2111 11/11/2123/ٜ
ربؼيص  21111116 :ثؽلُ 41113
ِ - 11سّع ًِطف ٝؾجعاٌّديع ٚنؽيىٗ قبؼ ، 2143 22/1/1111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ
43615
ِ - 11سّع ًِطف ٝؾجعاٌّديع ٚنؽيىٗ قبؼ ، 2144 22/1/2114/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ
43615
ِ - 21سّع ًِطف ٝؾجعاٌّديع ٚنؽيىٗ قبؼ ، 2145 22/1/2111/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ
43615
ِ - 21سّع ًِطف ٝؾجعاٌّديع ٚنؽيىٗ قبؼ ، 2146 22/1/2114/ٜربؼيص  21111116 :ثؽلُ
43615
ِ - 22سّع ًِطف ٝؾجعاٌّديع ٚنؽيىٗ  ، 2146ربؼيص  21111116 :ثؽلُ 43615
 - 23نؿجبْ ِسّع ؾٚ ٌٛنؽوبٖ قبؼ ، 2162 1/2/2113/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 41635
 - 24نؿجبْ ِسّع ؾٚ ٌٛنؽوبٖ قبؼ ، 2163 1/2/2111/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ 41635
 - 25نؿجبْ ِسّع ؾٚ ٌٛنؽوبٖ  ، 2164ربؼيص  21111111 :ثؽلُ 41635
 - 26رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝقيع نؿجبْ ِسّع ؾٚ ٌٛنؽوبٖ قبؼ ، 2162 1/2/2113/ٜربؼيص :
 21111111ثؽلُ 41635
 - 26رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝقيع نؿجبْ ِسّع ؾٚ ٌٛنؽوبٖ قبؼ ، 2163 1/2/2111/ٜربؼيص :
 21111111ثؽلُ 41635
 - 21رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝقيع نؿجبْ ِسّع ؾٚ ٌٛنؽوبٖ  ، 2164ربؼيص  21111111 :ثؽلُ
41635
 - 21نؽوٗ قالِٗ ِٛقٚ ٝقؿبظ فزس ٝاٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص  21111111 :ثؽلُ 21325
 - 31زكٓ ِسّع غؿاي اٌسجهٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2136 21/3/2111/ٜربؼيص  21111113 :ثؽلُ
54221
 - 31زكٓ ِسّع غؿاي اٌسجهٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2131 21/3/2115/ٜربؼيص  21111113 :ثؽلُ
54221
 - 32زكٓ ِسّع غؿاي اٌسجهٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2131 21/3/2121/ٜربؼيص  21111113 :ثؽلُ
54221
 - 33زكبَ ِسّع ؾجع اٌسّيع ؾبِؽ ٚنؽوبٖ قبؼ ، 2163 25/1/2123/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ
51164
 - 34اٌؿٙع اٌفؽؾٌ ٝٔٛزدٙيؿ ٚرؿجئخ اٌّٛاٌر ٚاٌسبيالد اٌؿؼاؾيخ قبؼ ، 2163 25/1/2123/ٜربؼيص :
 21111114ثؽلُ 51164
 - 35زكبَ ِسّع ؾجعاٌسّيع ؾبِؽ ٚنؽوبح قبؼ ، 2162 11/1/2123/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ
51164
 - 36ؾجع اٌؿٍيُ ثيِ ِٝٛسّع قبٌُ ٚنؽيىٗ قبؼ ٜزز ، 2152 16/11/2113 ٝربؼيص 21111114 :
ثؽلُ 41163
 - 36ؾجع اٌؿٍيُ ثيِ ِٝٛسّع قبٌُ ٚنؽيىٗ قبؼ ٜزز ، 2153 16/11/2111 ٝربؼيص 21111114 :
ثؽلُ 41163
 - 31ؾجع اٌؿٍيُ ثيِ ِٝٛسّع قبٌُ ٚنؽيىٗ قبؼ ٜزز ، 2154 16/11/2113 ٝربؼيص 21111114 :
ثؽلُ 41163
 - 31ؾجع اٌؿٍيُ ثيِ ِٝٛسّع قبٌُ ٚنؽيىٗ قبؼ ، 2155 16/11/2111/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ
41163
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 - 41ؾجع اٌؿٍيُ ثيِ ِٝٛسّع قبٌُ ٚنؽيىٗ قبؼ ، 2156 16/11/2123/ ٜربؼيص 21111114 :
41163
 - 41يالذ اٌكيع ِسّع فزر ٚنؽيىٗ قبؼ ، 2143 4/11/2123/ٜربؼيص  21111114 :ثؽلُ
46611
 - 42رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ /ٝيالذ اٌكيع ِسّع فزر ٚنؽوبٖ قبؼ ، 2143 4/11/2123/ٜربؼيص :
 21111114ثؽلُ 46611
 - 43رؿعيً االقُ االردبؼ ٜاٌ /ٝيالذ اٌكيع ِسّع فزر ٚنؽيىخ قبؼ ، 2143 4/11/2123/ٜربؼيص :
 21111114ثؽلُ 46611
 - 44رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝؾؿيؿح ِسّٛظ ؾجعاهلل ٚنؽوب٘ب قبؼ ، 2111 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 45رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝؾؿيؿح ِسّٛظ ؾجعاهلل ٚنؽوب٘ب قبؼ ، 2111 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 46رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝؾؿيؿح ِسّٛظ ؾجعاهلل ٚنؽوب٘ب قبؼ ، 2112 21/5/2111/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 46رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝؾؿيؿح ِسّٛظ ؾجعاهلل ٚنؽوب٘ب قبؼ ، 2112 21/5/2111/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 41رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝؾؿيؿح ِسّٛظ ؾجعاهلل ٚنؽوب٘ب قبؼ ، 2113 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 41رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝؾؿيؿح ِسّٛظ ؾجعاهلل ٚنؽوب٘ب قبؼ ، 2113 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 51رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝؾؿيؿح ِسّٛظ ؾجعاهلل ٚنؽوب٘ب قبؼ ، 2114 21/5/2121/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 51رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝؾؿيؿح ِسّٛظ ؾجعاهلل ٚنؽوب٘ب قبؼ ، 2114 21/5/2121/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 52رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ /ٝدبذ ؾجعاٌفزبذ ًِطفٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2111 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 53رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ /ٝدبذ ؾجعاٌفزبذ ًِطفٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2111 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 54رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ /ٝدبذ ؾجعاٌفزبذ ًِطفٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2112 21/5/2111/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 55رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ /ٝدبذ ؾجعاٌفزبذ ًِطفٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2112 21/5/2111/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 56رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ /ٝدبذ ؾجعاٌفزبذ ًِطفٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2113 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 56رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ /ٝدبذ ؾجعاٌفزبذ ًِطفٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2113 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 51رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ /ٝدبذ ؾجعاٌفزبذ ًِطفٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2114 21/5/2121/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 51رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ /ٝدبذ ؾجعاٌفزبذ ًِطفٚ ٝنؽوبٖ قبؼ ، 2114 21/5/2121/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 61نؽوٗ ازّع ؾجع اٌطبٌك اث ٛاٌؽيم ٚؾجعاٌفزبذ ًِطفٔ ٝبيف قبؼ ، 2111 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 61نؽوٗ ازّع ؾجع اٌطبٌك اث ٛاٌؽيم ٚؾجعاٌفزبذ ًِطفٔ ٝبيف قبؼ ، 2111 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
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 - 62نؽوٗ ازّع ؾجع اٌطبٌك اث ٛاٌؽيم ٚؾجعاٌفزبذ ًِطفٔ ٝبيف قبؼ ، 2112 21/5/2111/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 63نؽوٗ ازّع ؾجع اٌطبٌك اث ٛاٌؽيم ٚؾجعاٌفزبذ ًِطفٔ ٝبيف قبؼ ، 2112 21/5/2111/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 64نؽوٗ ازّع ؾجع اٌطبٌك اث ٛاٌؽيم ٚؾجعاٌفزبذ ًِطفٔ ٝبيف قبؼ ، 2113 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 65نؽوٗ ازّع ؾجع اٌطبٌك اث ٛاٌؽيم ٚؾجعاٌفزبذ ًِطفٔ ٝبيف قبؼ ، 2113 21/5/2116/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 66نؽوٗ ازّع ؾجع اٌطبٌك اث ٛاٌؽيم ٚؾجعاٌفزبذ ًِطفٔ ٝبيف قبؼ ، 2114 21/5/2121/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 66نؽوٗ ازّع ؾجع اٌطبٌك اث ٛاٌؽيم ٚؾجعاٌفزبذ ًِطفٔ ٝبيف قبؼ ، 2114 21/5/2121/ٜربؼيص :
 21111115ثؽلُ 11625
 - 61نؿعيٗ ِؽق ٝزكيٓ قؿع ٚنؽوبرٙب قبؼ ٜزز ، 2111 3/2/2112 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
24314
 - 61نؿعيٗ ِؽق ٝزكيٓ قؿع ٚنؽوبرٙب قبؼ ٜزز ، 2111 3/2/2116 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
24314
 - 61نؿعيٗ ِؽق ٝزكيٓ قؿع ٚنؽوبرٙب قبؼ ٜزز ، 2111 3/2/2122 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
24314
 - 61نؽوخ ٌٛرف ٌّٛاظ اٌزؿجئخ ٚاٌزغٍيفٌٛ/رف ثبن/ـ َ1َ1اٌميع يكزسك اٌزدعيع  ، 1ربؼيص 21111111 :
ثؽلُ 56116
ِ - 62ؿا٘ؽ ؾجعاٌّمًٛظ زكٕيٓ ٚنؽوبئٙب قبؼ ، 3115 15/6/2116/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ
51141
ِ - 63ؿا٘ؽ ؾجعاٌّمًٛظ زكٕيٓ ٚنؽوبئٙب قبؼ ٜزز ، 3116 15/6/2112 ٝربؼيص 21111111 :
ثؽلُ 51141
ِ - 64ؿا٘ؽ ؾجعاٌّمًٛظ زكٕيٓ ٚنؽوبئٙب قبؼ ٜزز ، 3116 15/6/2116 ٝربؼيص 21111111 :
ثؽلُ 51141
ِ - 65ؿا٘ؽ ؾجعاٌّمًٛظ زكٕيٓ ٚنؽوبئٙب قبؼ ٜزز ، 3111 15/6/2122 ٝربؼيص 21111111 :
ثؽلُ 51141
ِ - 66سّٛظ قيع ازّع ؾجعاٌىؽيُ ٚنؽوبٖ قبؼ ٜزز ، 3111 15/6/2113 ٝربؼيص 21111111 :
ثؽلُ 41211
ِ - 66سّٛظ قيع ازّع ؾجعاٌىؽيُ ٚنؽوبٖ قبؼ ٜزز ، 3112 15/6/2111 ٝربؼيص 21111111 :
ثؽلُ 41211
ِ - 61سّٛظ قيع ازّع ؾجعاٌىؽيُ ٚنؽوبٖ قبؼ ٜزز ، 313 15/6/2123 ٝربؼيص  21111111 :ثؽلُ
41211
ٔ - 61بظؼ ِسّع ِسّع اٌكيع ؾّؽ ٚنؽوبٖ قبؼ ، 3115 22/11/2123/ٜربؼيص  21111111 :ثؽلُ
46123
 - 11رؿعيً اقُ اٌهؽوخ أٌ/ٝبظؼ ِسّع ِسّع اٌكيع ؾّؽ ٚنؽيىٗ قبؼ ، 3115 22/11/2123/ٜربؼيص :
 21111111ثؽلُ 46123
ِ - 11سّع نٛلِ ٝسّع ٚ ٜنؽوبٖ قبؼ ٜزز ، 3136 14/5/2111 ٝربؼيص  21111121 :ثؽلُ
51114
ِ - 12سّع نٛلِ ٝسّع ٚ ٜنؽوبٖ قبؼ ٜزز ، 3136 14/5/2123 ٝربؼيص  21111121 :ثؽلُ
51114
 - 13نؽيف فبؼٚق ِسّع اٌكيع ؾجعاٌؽزّٓ ٚنؽيىٗ قبؼ ٜزز ، 3131 25/1/2123 ٝربؼيص :
 21111121ثؽلُ 66124
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 - 14نؽيف فبؼٚق ِسّع اٌكيع ؾجعاٌؽزّٓ ٚنؽيىٗ قبؼ ٜزز ، 3131 25/1/2123 ٝربؼيص :
 21111121ثؽلُ 66124
 - 15قّيؽ ِسّع اثؽا٘يُ ٚاضٛارٗ قبؼ ٜزز ، 3145 25/6/2121 ٝربؼيص  21111122 :ثؽلُ
36314
 - 16قّيؽ ِسّع اثؽا٘يُ ٚاضٛارٗ قبؼ ٜزز ، 3145 25/6/2121 ٝربؼيص  21111122 :ثؽلُ
36314
 - 16قّيؽ ِسّع اثؽا٘يُ ٚاضٛارٗ قبؼ ٜزز ، 3145 25/6/2121 ٝربؼيص  21111122 :ثؽلُ
36314
 - 11رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝزٕبْ ِسّع اثؽا٘يُ ٚنؽيىٙب قبؼ ٜزز ، 3145 25/6/2121 ٝربؼيص :
 21111122ثؽلُ 36314
 - 11رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝزٕبْ ِسّع اثؽا٘يُ ٚنؽيىٙب قبؼ ٜزز ، 3145 25/6/2121 ٝربؼيص :
 21111122ثؽلُ 36314
 - 11رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝزٕبْ ِسّع اثؽا٘يُ ٚنؽيىٙب قبؼ ٜزز ، 3145 25/6/2121 ٝربؼيص :
 21111122ثؽلُ 36314
 - 11رؿعيً اٌكّخ اٌ/ٝاٌهؽوخ اٌؿبٌّيخ ٌزدبؼح لطؽ غيبؼ اٌكيبؼاد ٚييبٔخ اٌكيبؼاد ٚاالقزيؽاظ ٚاٌزًعيؽ
قبؼ ٜزز ، 3162 2/1/2123 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ 25263
 - 12ج 1ؾجعاٌسّيع زدبج ٚنؽيىٙب قبؼ ٜزز ، 3166 31/6/2111 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
41251
 - 13ج 1ؾجعاٌسّيع زدبج ٚنؽيىٙب قبؼ ٜزز ، 3161 31/6/2114 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
41251
 - 14ج 1ؾجعاٌسّيع زدبج ٚنؽيىٙب  ، 3161ربؼيص  21111126 :ثؽلُ 41251
ِ - 15سّع ازّع ؾيبظ ٚنؽيىٗ قبؼ ٜزز ، 3162 2/1/2123 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ 25263
 - 16رؿعيً االقُ اٌزدبؼ ٜاٌ/ٝانؽف ؾجع اٌّسكٓ ازّع ازّع ؾيبظ ٚنؽوبٖ قبؼ ٜزز2/1/2123 ٝ
 ، 3162ربؼيص  21111126 :ثؽلُ 25263
ِ - 16سّع ازّع ؾيبظ ٚنؽيىٗ قبؼ ٜزز ، 3161 1/11/2122 ٝربؼيص  21111126 :ثؽلُ
25263
 - 11رؿعيً اقُ اٌهؽوخ اٌ/ٝانؽف ؾجع اٌّسكٓ ازّع ؾيبظ ٚنؽوبٖ قبؼ ٜزز، 3161 1/11/2122 ٝ
ربؼيص  21111126 :ثؽلُ 25263
 - 11قؿيع اٌكيع اثؽا٘يُ ازّع ٚنؽيىزخ قبؼ ، 3115 2/4/2116/ٜربؼيص  21111126 :ثؽلُ
55641
 - 111قؿيع اٌكيع اثؽا٘يُ ازّع ٚنؽيىزخ قبؼ ، 3116 2/4/2121/ٜربؼيص  21111126 :ثؽلُ
55641
ــــــــــــــــــــــ
ؼ٘ٓ افؽاظ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ثيؽ افؽاظ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ؼ٘ٓ نؽوبد
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ــــــــــــــــــــــ
 - 1نؽوخ ٌٛرف ٌّٛاظ اٌزؿجئخ ٚاٌزغٍيفٌٛ/رف ثبن/ـ َ1َ1رُ نطت اٌؽ٘ٓ  1631ف11/11/2111 ٝ
ًٌبٌر ثٕه فيًً ٌكعاظ ِكزسمبد اٌجٕه  ،ربؼيص  21111111 :ثؽلُ 56116
ــــــــــــــــــــــ
ثيؽ نؽوبد
ــــــــــــــــــــــ
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