
ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

۳۷٥
۷٥۰

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 دبع يمهف رباج دمحأ
هكلم حاتفلا ٢٠٠١

 مقر رارقلاب ديق فقو
 خيراتب٧٦٩
١٦/٣/٢٠٢٠

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارقروخصو تايندعم قو
ديقف

 دمحم بجر دمحأ
يآرت نسح لوبقم٢٠٠٢ ادج ديجلوبقملوبقم

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارق

لوبقم
٦٥لوبقملوبقمزاتممديجديجلوبقم

,۰
٦

جید لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم هللا دبع دمحأ
دمحم ةداملوبقملوبقمزاتمملوبقمادجديجلوبقملوبقملوبقملوبقم٢٠٠٣ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم دومحم دمحأ
مرآ دومحم لوبقم٢٠٠٤ ٦۳زاتممادج ديجديجلوبقمادج ديجلوبقملوبقم

لوبقم۲,

 نيسح ميهاربإ ةماسأ
ليعامسإ لوبقم٢٠٠٥ ادج ديجلوبقملوبقم

روخصو تايندعم

لوبقم
٤۷لوبقملوبقملوبقمزاتممادج ديجلوبقم

٦

٦۳
لوبقم٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ميهاربإ فطاع ءارسإ
يوانعملا ينويسب لوبقم٢٠٠٦ لوبقملوبقملوبقم

روخصو تايندعم

لوبقم
ةداملوبقملوبقمزاتممادج ديجلوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحأ فسوي ديسلا
دمحم ادج ديج٢٠٠٧ زاتممديجزاتمم

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارق

لوبقم
۸۲لوبقملوبقمزاتممزاتمملوبقمزاتمم

ديج۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع لامج ينامأ
ميهاربإ قلاخلا ٢٠٠٨

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارق بايغ

 نيدلا دامع ينامأ
فراع دمحم لوبقم٢٠٠٩ لوبقملوبقمديج

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارق

لوبقم
٦۲لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجلوبقم

لوبقم۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ةتاحش دومحم يجنإ
دامح ىلع دمحم لوبقم٢٠١٠ لوبقملوبقملوبقم

روخصو تايندعمميدـقلا رصم خيرات ملاعم

لوبقملوبقم
ةداملوبقملوبقمادج ديجزاتممادج ديج لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 رونأ يدجم رونأ
ميهاربإ لوبقم٢٠١١ لوبقملوبقمديج

ةثيدح ةيبروأ ةغل

لوبقم
٦٥لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجلوبقم

لوبقم۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٤۸
۸

٤۷
٤

۸۰
۹

٦۲
۰

٤۷
۰

٤۹
۳



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

۳۷٥
۷٥۰

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 دمحأ نيدلا رصان ةيأ
نسح لوبقملوبقملوبقم٢٠١٢

روخصو تايندعم

لوبقم
ةداملوبقملوبقمادج ديجديجادج ديجلوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

دمحأ ىلع رصان نميأ
لوبقم٢٠١٣ ٦۷لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجديجديجلوبقملوبقم

لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 نانوي سرطب مساب
سرطبانح لوبقم٢٠١٤ ةداملوبقملوبقمزاتممديجديجلوبقمادجديجديجديج لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

دمحم دمحم فلخ يقت
باهولا دبع لوبقم٢٠١٥ ٦٤لوبقملوبقمادج ديجادج ديجديجلوبقمديجلوبقمديج

لوبقم٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ميهاربإ يناه نيسح
ربج لوبقم٢٠١٦ ديجديجلوبقم

ةثيدح ةيبروأ ةغل

لوبقم
٥۰لوبقملوبقمزاتممزاتممديجديج

۹

٦۷
لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 يدمح دامع يدمح
لاعلا دبع دمحم لوبقم٢٠١٧ ٥٦لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجديجادج ديجديجزاتمم

۲

۷٤
لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

دبع ديسلا ةماسأ دلاخ
هللا ٢٠١٨

 ةيرصم ةراضحو راثآ
ةميدق

صج لامعأ

لوبقملوبقم
لوبقمزاتمملوبقملوبقم

بسار لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع لماآ دمحم دلاخ
يبنلا ٢٠١٩

صج لامعأةيمالسإ ةراضحو راثآ بايغ

ليفارسإ يبرح يسياد
ديعس ديج٢٠٢٠ ۷۱لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجديجادج ديجديجزاتمم

لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ةيطع لماآ ءاعد
ركب دومحم لوبقم٢٠٢١ ٥٦لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجزاتممادج ديجلوبقمديج

۹

۷٥
لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع فطاع اشر
يندعسلا نمحرلا لوبقم٢٠٢٢ ٤۹لوبقملوبقمديجزاتممادج ديجلوبقملوبقملوبقملوبقم

٤

٦٥
لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥۰
۹

٤۸
٤

٥۳
۹



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

۳۷٥
۷٥۰

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 دبع لامج ناضمر
دمحأ لاعلا لوبقم٢٠٢٣ لوبقملوبقمادج ديج

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارق

لوبقم
٥۰لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجلوبقم

۸

٦۷
لوبقم۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع دمحأ ناور
نايلع يسوم مالسلا ديج٢٠٢٤ ٥۹لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجادج ديجزاتممادج ديجديج

٤

۷۹
لوبقم۲, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 يدجم دومحم ناور
ىلعنسح ديج٢٠٢٥ ٥۷لوبقملوبقمزاتممادجديجادجديجديجادجديجديجزاتمم

۷

۷٦
لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دومحم دمحأ دايز
ضوع ادج ديجلوبقمديج٢٠٢٦

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارقروخصو تايندعم

لوبقملوبقم
ةداملوبقملوبقمزاتممديجديجلوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 سنوي فرشأ ةراس
ىلع دمحأ لوبقم٢٠٢٧ ۷۰لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجلوبقمديجديجلوبقم

لوبقم٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم قراط رماس
هللا دبع ٢٠٢٨

روخصو تايندعم بسار

 همالس ىلع يملس
نسح لوبقم٢٠٢٩ لوبقملوبقملوبقم

صج لامعأروخصو تايندعم

لوبقملوبقم
ةداملوبقملوبقمزاتممديجديج لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ينويسب دمحم قورش
روز وبأ دومحم ادج ديج٢٠٣٠ ۷۸لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجلوبقمادج ديجلوبقمزاتمم

لوبقم۱, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحأ موهرب ءاميش
ميهاربإ ادج ديج٢٠٣١ ٦۱لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجادج ديجزاتممديجزاتمم

۱

۸۱
ديج٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ميهاربإ ديسلا ءافص
لضفلا وبأ دمحم ادج ديج٢٠٣٢ ٦۳لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجادج ديجزاتممادج ديجزاتمم

ديج۰۸٤ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

دبع حلاص دمحأ ةدياع
فيرشلا زيزعلا لوبقم٢٠٣٣ ديجديجديج

ةيمالسإلا رصم خيرات

لوبقم
ةداملوبقملوبقملوبقمادج ديجديج لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥۲
۹

٥۸
٦



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

۳۷٥
۷٥۰

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 فطاع نمحرلا دبع
دمحم دمحأ روصنم ديج٢٠٣٤ ٥٥لوبقملوبقمزاتممادج ديجديجلوبقمادج ديجادج ديجادج ديج

۷

۷٤
لوبقم۳, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم نمحرلا دبع
رماع دمحم دعس لوبقم٢٠٣٥ لوبقمادج ديج

صج لامعأةيمالسإلا رصم خيرات

لوبقملوبقم
لوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقم

نيتدام
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع نابعش هللا دبع
يمهف هللا ديج٢٠٣٦ ديجلوبقمادج ديج

روخصو تايندعم

لوبقم
٦۹لوبقملوبقمزاتممادجديجادجديجلوبقم

لوبقم۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 حيسملا دبع اينوربف
صوقايرق ليبس لوبقم٢٠٣٧ لوبقملوبقمادج ديج

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارقصج لامعأ

لوبقملوبقم
٤۷لوبقملوبقمادج ديجادج ديجديجلوبقم

٦

٦۳
لوبقم٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

قزر ينامور انيتسرآ
هدانس هللا ادج ديج٢٠٣٨ ٥۹لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجديجزاتممديجزاتمم

٥

۷۹
لوبقم۳, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ديسلا مهنيز ميرآ
دمحأ دمحم لوبقم٢٠٣٩ ٥۲لوبقملوبقمزاتممادج ديجديجلوبقمادج ديجلوبقمزاتمم

٥

۷۰

لوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 نسح دمحم ميرآ
هللا ضوع ميهاربإ ٢٠٤٠

نفلا خيراتةيمالسإلا رصم خيرات بايغ

 دبع دمحم رثوآ
دومحم ديعسلا يداهلا لوبقم٢٠٤١ ۷٤لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجادج ديجادج ديجادج ديجلوبقم

لوبقم٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم ليبن ءايمل
يسمجلا ادج ديج٢٠٤٢ ٥۹لوبقملوبقمزاتممادج ديجزاتممادج ديجادج ديجادج ديجلوبقم

۷

۷۹
لوبقم٦, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

داج دشار هيبن انيرام
لوبقم٢٠٤٣ ديجلوبقملوبقم

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارق

لوبقم
٤۹لوبقملوبقمزاتممادج ديجديجلوبقم

٥

٦٦

لوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 يودعلا ماسح نزام
لوله نيسح يودع لوبقم٢٠٤٤ ٤۹لوبقملوبقمادج ديجديجديجلوبقمادج ديجادج ديجلوبقم

۳

٦٥
لوبقم۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥۲
۳

٥٥
۹



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

۳۷٥
۷٥۰

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 اطع باهيإ دمحم
دمحم ىلوملا لوبقملوبقملوبقم٢٠٤٥

روخصو تايندعم

لوبقم
ةداملوبقملوبقمزاتمملوبقملوبقملوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع رباج دمحم
فولخم رباج باهولا لوبقم٢٠٤٦ ادج ديجلوبقملوبقم

 ةيرصم ةراضحو راثآ
ةميدق

صج لامعأ

لوبقملوبقم
ةداملوبقملوبقمادج ديجادج ديجادج ديج لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم ماسح دمحم
نيجعوبأدعس لوبقم٢٠٤٧ ۷۳لوبقملوبقمزاتممادجديجادجديجلوبقمادجديجديجادجديج

لوبقم۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 قزر ةدامح دمحم
ثعاش ادج ديج٢٠٤٨ ٥۷لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجديجادج ديجزاتممادج ديج

٤

۷٦
ديج٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

دمحأ دمحم دلاخ دمحم
لوبقم٢٠٤٩ لوبقمديجلوبقم

ةيمالسإلا رصم خيرات

لوبقم
ةداملوبقملوبقمزاتمملوبقملوبقملوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع دمحأ ديعس دمحم
ديجلا لوبقم٢٠٥٠

صج لامعأروخصو تايندعم

لوبقملوبقم
لوبقملوبقمزاتممديجادج ديج

بسار لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ميلحلا دبع دمحم
ميلس ميهاربإ دومحم ديج٢٠٥١ ادج ديجادج ديجزاتمم

ةثيدح ةيبروأ ةغل

لوبقم
۷۷لوبقملوبقمزاتممادج ديجديجديج

لوبقم۳, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحأ رمع دمحم
فيللاوبأ لوبقم٢٠٥٢ ٥٤لوبقملوبقمزاتممديجديجديجادج ديجديجزاتمم

۸

۷۳
لوبقم۱, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ديسلا دمحم دمحم
ملاس ميهاربإ ديج٢٠٥٣ ٥٤لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجلوبقمديجلوبقمادج ديج

۳

۷۲
لوبقم٤, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 تزع دومحم دمحم
شاوح دمحم لوبقم٢٠٥٤ لوبقملوبقملوبقم

صج لامعأ

لوبقم
ةداملوبقملوبقمزاتممادج ديجديج لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم ريمس دومحم
 نيسح يرابقلا
نينسح

ديج٢٠٥٥ ٦۹لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجلوبقمديجديجلوبقم
لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٥
٤

٥۸
۰

٥۲
٤



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

۳۷٥
۷٥۰

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 دبع رباص دومحم
رضخ دومحم فيطللا زاتمم٢٠٥٦ ٥۷لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجادج ديجادج ديجلوبقمديج

۷

۷٦
لوبقم۹, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 يفنح دامع دومحم
تباث هفيلخ لوبقم٢٠٥٧ ديجديجلوبقم

ةيبروأ ةغلب ةيرثأ تاءارق

لوبقم
٤۸لوبقملوبقمزاتممديجديجلوبقم

۳

٦٤
لوبقم٤, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

ىفطصم رهام دومحم
هليل وبأ لماآ ٢٠٥٨

صج لامعأروخصو تايندعم بايغ

ديسلا دمحم ءالو ميرم
رماع لوبقم٢٠٥٩ لوبقملوبقملوبقم

روخصو تايندعم

لوبقم
لوبقملوبقمديجديج

نيتدام

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

ميهاربإ دمحم ىفطصم
نارمع دمحأ دمحم زاتمم٢٠٦٠ ديج۸٤لوبقملوبقمزاتممزاتممادج ديجادج ديجزاتممادج ديجادج ديج لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 رباص يدجم هللا ةنم
دومحم ىلع ادج ديج٢٠٦١ ٦۳لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجادج ديجزاتممادج ديجزاتمم

٤

۸٤
ديج٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع دمحم حالص ينم
قحلا لوبقم٢٠٦٢ ٥۳لوبقملوبقمزاتممديجادج ديجديجادج ديجلوبقمديج

۸

۷۱
لوبقم۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع نيسح دنهم
ىلع دمحم ميحرلا ديج٢٠٦٣ ٥۷لوبقملوبقمزاتممادج ديجزاتمملوبقمديجديجادج ديج

۲

۷٦
لوبقم۳, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 رباج ماصع اكينوم
سورطسب نسر لوبقم٢٠٦٤ لوبقملوبقملوبقم

ةيمالسإ ةراضحو راثآ

لوبقم
٤٥لوبقملوبقمزاتمملوبقمادج ديجلوبقم

٥

٦۰
لوبقم۷, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 قيفوت تفأر انريم
ليلخ ديج٢٠٦٥ ٥٤لوبقملوبقمديجادج ديجادج ديجديجادج ديجديجديج

۹

۷۳
لوبقم۲, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

دعسأ ميهف يدشر انيم
ادج ديج٢٠٦٦ لوبقملوبقمديجديجلوبقملوبقمادج ديج

نيتدام

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٦۳
۰



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

۳۷٥
۷٥۰

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

دمحأ افو افو ادن
لوبقم٢٠٦٧ لوبقملوبقملوبقم

روخصو تايندعم

لوبقم
لوبقملوبقمديجلوبقمادج ديج

نيتدام

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

دبع يحتف حلاص لاهن
يسيع نمحرلا ادج ديج٢٠٦٨ ۷٥لوبقملوبقمديجادج ديجادج ديجديجادج ديجادج ديجلوبقم

لوبقم٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ملسم سمشلا رون
يزاربفراع زاتمم٢٠٦٩ ٦۰لوبقملوبقمزاتممادجديجادجديجادجديجزاتممادجديجديج

۳

۸۰
ديج٤, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 يركف دومحم نارون
ةروقرق دمحم لوبقم٢٠٧٠ زاتممديجديج

ةيمالسإ ةراضحو راثآ

لوبقم
٥۳لوبقملوبقمزاتممادج ديجادج ديجلوبقم

٦

۷۱
لوبقم٥, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 سورحم ناهرون
ناميلس ركب دمحم ادج ديج٢٠٧١ ٥۱لوبقملوبقمادج ديجادج ديجديجديجادج ديجلوبقملوبقم

۱

٦۸
لوبقم۱, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ديسلا فيرش رجاه
ميركلا دبع جرف ةداملوبقملوبقمزاتممديجادج ديجلوبقمادج ديجلوبقملوبقم٢٠٧٢ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم يرواغم يدياه
يرشعلا دمحم زاتمم٢٠٧٣ ۸۹لوبقملوبقمزاتممزاتممزاتممزاتممزاتممزاتممادج ديج

ديج۱, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ريمس دومحم هللا ةبه
يآذ لوبقم٢٠٧٤ ٤۹لوبقملوبقمزاتممديجلوبقمديجادج ديجلوبقملوبقم

۲

٦٥
لوبقم٦, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ديسلا ءالع هياده
ديسلا يعفاشلا لوبقم٢٠٧٥ ٥۲لوبقملوبقمادج ديجادج ديجزاتمملوبقملوبقمديجزاتمم

۱

٦۹
,٥
لوبقم٤ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دياع دمحم رهاظ دنه
دمحم لوبقم٢٠٧٦ لوبقملوبقملوبقم

ةثيدح ةيبروأ ةغلةيمالسإ ةراضحو راثآ

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

نيتدام

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ديعس رساي ءافو
راجنلا يلوتم نابعش لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمديجلوبقملوبقم٢٠٧٧

نيتدام

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٦
٦

وافدة سوریة
٦٦
۸



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

۷٥۰
۱٥۰۰

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 دبع لامج ليلخ ديلو
زيزعلا ةداملوبقملوبقمزاتمملوبقمديجلوبقمديجلوبقملوبقم٢٠٧٨ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع ماصع نيمساي
ريصقلا دمحم فيطللا ديج٢٠٧٩ ۷۱لوبقملوبقمزاتمملوبقمديجديجادج ديجديجديج

لوبقم۳, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم دمحم نيمساي
معنملا دبع ناميلس لوبقم٢٠٨٠ ادج ديجلوبقملوبقم

صج لامعأ

لوبقم
٤۷لوبقملوبقمادجديجلوبقمادجديجلوبقم

٤

٦۳
لوبقم۲, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم رصان ييحي
ةيطع ميهاربإ لوبقم٢٠٨١ ٤۹لوبقملوبقمادج ديجلوبقمادج ديجلوبقمزاتمملوبقمديج

۲

٦٥
لوبقم٦, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم ءالع ارسي
يفوحلا لوبقم٢٠٨٢ ٥۰لوبقملوبقمزاتمملوبقمادج ديجلوبقمادج ديجديجلوبقم

٤

٦۷
لوبقم۲, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم دومحم ارسي
يماشلا لوبقم٢٠٨٣ ديجلوبقملوبقم

ةيمالسإ ةراضحو راثآ

لوبقم
٥۱لوبقملوبقمزاتممادج ديجديجادج ديج

٦

٦۸
لوبقم۸, لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 نيسح دمحأ فسوي
ديسلا دوعسلا وبأ لوبقملوبقم٢٠٨٤

ةيمالسإلا رصم خيرات

لوبقم
لوبقملوبقمزاتمملوبقمديجلوبقم

نيتدام

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ينسح دمحم فسوي
ةفرحلا نسح لوبقم٢٠٨٥ لوبقم

صج لامعأةيمالسإ ةراضحو راثآ
لوبقملوبقمزاتممادج ديج

بسار لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم ديعس دمحأ
لاعلا دبع دومحم ٢٠٨٦

ةثيدح ةيبروأ ةغل بايغ

 ىلع لامآ لالط دمحأ
ةديمح لوبقم٢٠٨٧ ٥٤لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

لوبقم٫٨ لوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

معنملا دبع لداع دمحأ
بطق ةتاحش لوبقم٢٠٨٨ لوبقملوبقمديج

روخصو تايندعم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

نيتدام

لوبقمديجديجلوبقملوبقملوبقم

٥۳
٥

۸۲
۲



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

٧٥٠
١٥٠٠

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 دمحأ دمحم دمحأ
ملاس دومحم ٢٠٨٩

صج لامعأةيمالسإ ةراضحو راثآ بايغ
 ديسلا بجر ءارسإ
حلاص نسح ٢٠٩٠

ةيمالسإ ةراضحو راثآ بايغ

 دبع فلخ دمحأ مالسإ
فيطللا لوبقم٢٠٩١

روخصو تايندعم
ديج

بايغ

 ميهاربإ دماح ءامسأ
هويلع دمحم لوبقم٢٠٩٢ لوبقملوبقملوبقم

 ةراضحو راثآ( ةنس لامعأروخصو تايندعم
)ةميدق ةيرصم

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

نيتدام

لوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقم

رصنلا فيس دمحأ ءالآ
ليعامسإ لوبقم٢٠٩٣ ديجلوبقم

ميدـقلا رصم خيرات ملاعم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

نيتدام

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ينميلا ىفطصم يقت
هللا دبع لوبقم٢٠٩٤ ةداملوبقملوبقملوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم ديجديجزاتمملوبقملوبقملوبقم

 يرجنف هعمج دلاخ
دمحم يسونس لوبقم٢٠٩٥ لوبقمديج

نفلا خيرات

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقم

بسار لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ميهاربإ دومحم دلاخ
ميلس ميهاربإ لوبقملوبقملوبقم٢٠٩٦

 ةراضحو راثآ( ةنس لامعأروخصو تايندعم
)ةميدق ةيرصم لوبقم

بايغ

 دبع دمحم رساي ءاعد
بزع ديمحلا ٢٠٩٧

ميدـقلا رصم خيرات ملاعم بايغ

 لامآ ىفطصم ايند
رمات نسح لوبقم٢٠٩٨ ٥٧لوبقمديجلوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

لوبقم٫١ لوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقم

 دمحم نيسح دايز
نمحرلا دبع دمحأ لوبقم٢٠٩٩ لوبقمديج

روخصو تايندعم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

بسار لوبقمزاتمملوبقملوبقملوبقم

لوبقم

۸٥
۷

ینلوبقم
ادت
م

دةلوبقم
ما



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

٧٥٠
١٥٠٠

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 ميهاربإ رمات ميلس
يلوتم دمحم لوبقم٢١٠٠ لوبقمادج ديج

روخصو تايندعم

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقم

بسار ديجلوبقملوبقملوبقم

 دومحم ديسلا ءاميش
بايد نيمأ لوبقم٢١٠١ ٥٩لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقم

لوبقم ديجلوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقم

 دمحم نمحرلا دبع
ىفطصم دمحم ميهاربإ لوبقم٢١٠٢ لوبقملوبقمديج

روخصو تايندعم

لوبقم
٨٥لوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٤

٥٦
لوبقم٫٩ لوبقملوبقمزاتمملوبقملوبقملوبقم

 نسح حودمم ىلع
نسح ىلع لوبقم٢١٠٣ لوبقملوبقملوبقم

روخصو تايندعمةيمالسإلا رصم خيرات

لوبقملوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقم

نيتدام

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم دمحأ دمحم
ناديز ٢١٠٤

روخصو تايندعمةيمالسإ ةراضحو راثآ بايغ

دبع دمحم ديسلا دمحم
دحاولا دبع دوجوملا لوبقم٢١٠٥ لوبقملوبقملوبقم

ةيمالسإ ةراضحو راثآ
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

نيتدام

لوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقم

 دبع يدمح دمحم
حلاص دمحم ديمحلا لوبقم٢١٠٦ لوبقملوبقملوبقم

صج لامعأ
ديجلوبقملوبقم

بايغ لوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقم

 يزوف دمحم دمحم
ناميلس ميهاربإ لوبقمديجلوبقملوبقملوبقمديج٢١٠٧

بايغ

 سيمخ دومحم دمحم
يقامحلا دمحأ نسحم لوبقم٢١٠٨ ةداملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم لوبقملوبقمديجلوبقملوبقم

دبع دمحم يجان دمحم
ينغلا لوبقم٢١٠٩ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

بسار لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دمحم دمحأ ىفطصم
دمحأ لوبقم٢١١٠ لوبقملوبقملوبقم

روخصو تايندعم

لوبقم
ةداملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم لوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقم

۸۸
٥

ینلوبقملوبقم
ادت
م

دةلوبقم
ما



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

٧٥٠
١٥٠٠

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 دبع يدشر يدن
 حاتفلا دبع حاتفلا
حالص

لوبقم٢١١١ لوبقملوبقمديج
 مقر رارقلاب ديق فقو

 خيراتب٩٤٦٩
٢/١٢/٢٠١٩

ديجلوبقملوبقمادج ديج

قو
ديق ف

لوبقمديجديجلوبقملوبقم

 ناضمر هعمج رون
رمع لوبقم٢١١٢ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

نيتدام
لوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

 دمحم حماس دمحأ ايه
يدمحيمظن لوبقم٢١١٣ ٥٧لوبقمديجلوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

لوبقم٫١ لوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقم

 يلوتم ىلع نميأ ردب
يتولكنزلا لوبقم٢١١٤ لوبقملوبقملوبقم

صج لامعأ

لوبقم
ةداملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 ىلع ليعامسإ يقت
دواد لوبقم٢١١٥ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

بسار لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

 دبع دمحأ ادنهاش
دمحأ يبنلا ٢١١٦

لصفت بايغ

 ىلع دمحأ هللا دبع
بزع ادج ديجديجديج٢١١٧

لصفي
ديجديجادج ديجلوبقم

بايغ لوبقملوبقملوبقمادج ديج

 دمحم ديسلا دمحم
ميهاربإ ميهاربإ ٢١١٨

لصفي صج لامعأةثيدح ةيبروأ ةغل بسار لوبقم

 دمحم يضار دمحم
رباص لوبقم٢١١٩ ةداملوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمديج لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمادج ديج

 دمحأ ديعس دمحم
يرشعلا دمحم ٢١٢٠

لصفي روخصو تايندعمةيمالسإ ةراضحو راثآ بايغ

 نيدلا ماسح نانرم
نسح دمحأ لوبقم٢١٢١ لوبقملوبقملوبقم

ةينادوس ةدفاو ةيمالسإلا رصم خيرات

لوبقم
٥٥لوبقمديجلوبقملوبقملوبقملوبقم

لوبقم٫٩ ادج ديجلوبقملوبقمديجلوبقملوبقم

۸٥
٦

لوبقم

۸۳
۸



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

 مسرو ةحاسم
يرامعم

 ةعيبطو ءايميآ
ةماع

م نونف
 ةيرص

ةيطبقو ةميدق

 ليكشتو رفح
باشخألا

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/
٧٠ ٣٠/٦٠ ٤٠/٣٠٧٠ /٤٠٦٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

و جالع
 ةنايص

راجحألا

٥٠١٠٠ /
٤٠٦٠ /

 ةيبروأ ةغل
 دعاوق-ةثيدح

تلا تاينقت
 ريوص

يتيزلا

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/٤٠٦٠/

ةنسلا لامعأ

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

يفرخز مسر

 داوملا ايجولونكت
لاو

 تاعانص

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠//
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

٧٥٠
١٥٠٠

 ةغللا ئدابم
ملا

ةميدقلا ةيرص

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

و ميمرت
 ةنايص

ةيرثأ ينابم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و ميمرت
 ةنايص

باشخألا

 تاحول ميمرت
ةيتيز

 ميمرت يف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثآلا

دح ةثي

ثوحبو تاسارد

٥٠١٠٠٥٠١٠٠٥٠١٠٠٢٥٥٠ ////
٤٠٦٠٤٠٦٠٣٠٧٠٥٠٠ ////

 ديمحلا دبع ىفطصم
 ديمحلا دبع نسح
يديوعلا

لوبقملوبقملوبقم٢١٢٢
لصفي

لوبقملوبقملوبقملوبقمديج

بايغ لوبقمديج

 دومحم ناهرون
دومحم ىقدص لوبقم٢١٢٣ ٥٦لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

لوبقم٫٩ ۸٥ديجلوبقمديجلوبقملوبقمادج ديج
۳
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