
ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةعبارلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ربمتبس رود

ةعبارلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

حف
 اهليلحتو راثأ ص
اهخيرات و

و جالع
 ةنايص

نداعملا

 تاينقت
 تاجوسنملا

ةثيدح ةيبروأ ةغل

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /
٦٠ ٤٠/٦٠ ٤٠/٤٠٦٠ /٣٠٧٠ /

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

ثوحبو تاسارد

٢٥٥٠ /
٥٠٠ /

و جالع
 ةنايص

تاجوسنملا

 تانئاآو تارشح
ةقيقد

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/٤٠٦٠/

 ليكشتو ةغايص
نداعم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و جالع
 ةنايص

علا راثألا
ةيوض

ت
 ريوص

ىفارغوتوف

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠ //
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا

ةيوئملا ةبسنلا

ةعبارلا ةنسلا ريدقت

ىمآارتلا عومجملا

ةيوئملا ةبسنلا

ىمآارتلا ريدقتلا

٥٥٠
١١٠٠٥٠٠٠

٢٥٠٠

 ميمرت ىف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثألا

ةثيدح

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

ثوحبو تاسارد

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

ةيركسع ةيبرت

 مالسلا دبع هط ماستبا
نيسح دمحم لوبقم٤٠٠١ ٦٤ادج ديجديجلوبقملوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٨

٥٨
٣٠لوبقم٫٩
٩٣

٦١
لوبقم٫٩

زاتمملوبقم

 ميهاربإ داشر دمحأ
دومحم دمحم لوبقم٤٠٠٦ ٦٥لوبقملوبقملوبقمزاتمملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٦

٥٩
٢٧لوبقم٫٦
٩٢

٥٥
لوبقم٫٨

زاتممديج

دمحم دمحأ ايرآز دمحأ
رمع لوبقم٤٠٠٧ ٧٣زاتممادج ديجلوبقمزاتمملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٧

٣٠ديج٦٧
٩٩

٦٢
لوبقم٫٠

زاتممادج ديج

 ميهاربإ نابعش دمحأ
ضوع دمحم لوبقم٤٠٠٨ ٥٧لوبقملوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥

٥٢
٢٦لوبقم٫٣
٤٢

٥٢
لوبقم٫٨

لوبقملوبقم

ميهاربإ دمحم ديع ريمأ
ميهاربإ لوبقم٤٠٢٢ ٧٠لوبقمادج ديجلوبقمادج ديجلوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٦

٦٤
٢٨لوبقم٫٢
٤٦

٥٦
لوبقم٫٩

ادج ديجزاتمم

 نيهاش دمحأ ناميإ
يضاقلا نيهاش دمحم لوبقم٤٠٢٥ ٦٨لوبقمديجلوبقمزاتممديجديجلوبقملوبقملوبقم

٧

٦٢
٣٠لوبقم٫٥
١٠

٦٠
لوبقم٫٢

ادج ديجادج ديج

 ىلع دومحم ناميإ
بطقلا دومحم لوبقم٤٠٢٧ لوبقملوبقملوبقم

صج لامعأ

لوبقم
٦٢لوبقملوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقم

٥

٥٦
٢٩لوبقم٫٨
٥٦

٥٩
لوبقم٫١

ادج ديجلوبقم

 دمحم دومحم ناميإ
فيطللا دبع دمحم لماآ ديج٤٠٢٨ لوبقملوبقملوبقم

ثوحبو تاسارد

لوبقم
٧٠ادج ديجديجلوبقمزاتمملوبقملوبقم

٩

٦٤
٣١لوبقم٫٥
٩٣

٦٣
لوبقم٫٩

ادج ديجلوبقم

انح ويلوج ريبلا يلفاب
لوبقم٤٠٣٣ ٦٠لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٦

٥٥
٣٢لوبقم٫١
٥٠

ديج٦٥ ادج ديجلوبقم

 نسح ماصع نيدلا ردب
ناميلس لوبقم٤٠٣٤ ٦٦لوبقملوبقمديجديجلوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٠

٦٠

٢٨لوبقم
٤٥

٥٦
لوبقم٫٩

ادج ديجزاتمم

 دمحم ىفطصم لالب
يواطنطلا دمحم لوبقم٤٠٣٦ لوبقملوبقملوبقم

ةماع ةعيبطو ءايميآ

لوبقم
٧٠لوبقملوبقملوبقمزاتمملوبقمادج ديج

٤

٦٤

٣٠لوبقم
٧٥

٦١
لوبقم٫٥

زاتممزاتمم

دمحم دمحأ نسح ماسح
لوبقم٤٠٣٩ ديجلوبقملوبقم

ثوحبو تاسارد

لوبقم
٧٤ادج ديجزاتممديجزاتممديجلوبقم

٦

٦٧
٣٣ديج٫٨
٥٧

٦٧
ديج٫١ ادج ديجديج

أنثي

أجتاز

أجتاز

أجتاز

أنثي

أنثي

أنثي

أجتاز

أجتاز

أجتاز

أجتاز

اعفاء



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةعبارلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ربمتبس رود

ةعبارلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

حف
 اهليلحتو راثأ ص
اهخيرات و

و جالع
 ةنايص

نداعملا

 تاينقت
 تاجوسنملا

ةثيدح ةيبروأ ةغل

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /
٦٠ ٤٠/٦٠ ٤٠/٤٠٦٠ /٣٠٧٠ /

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

ثوحبو تاسارد

٢٥٥٠ /
٥٠٠ /

و جالع
 ةنايص

تاجوسنملا

 تانئاآو تارشح
ةقيقد

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/٤٠٦٠/

 ليكشتو ةغايص
نداعم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و جالع
 ةنايص

علا راثألا
ةيوض

ت
 ريوص

ىفارغوتوف

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠ //
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا

ةيوئملا ةبسنلا

ةعبارلا ةنسلا ريدقت

ىمآارتلا عومجملا

ةيوئملا ةبسنلا

ىمآارتلا ريدقتلا

٥٥٠
١١٠٠٥٠٠٠

٢٥٠٠

 ميمرت ىف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثألا

ةثيدح

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

ثوحبو تاسارد

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

ةيركسع ةيبرت

 دمحم فرشأ نسح
داوجلا دبع هعمج لوبقم٤٠٤٠ ٦٧لوبقمادج ديجادج ديجادج ديجلوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقم

٨

٦١
٣٠لوبقم٫٦
٦٣

٦١
لوبقم٫٣

ادج ديجلوبقم

 دبع ميهاربإ دمحأ ايند
دمحم ميلحلا لوبقم٤٠٤٥ ٦٧لوبقملوبقملوبقمديجديجديجادج ديجلوبقملوبقم

٦

٦١
٢٨لوبقم٫٥
٧٥

٥٧
لوبقم٫٥

زاتممادج ديج

 مالسلا دبع دلاخ اضر
ناميلس ىلع لوبقم٤٠٥٠ ٥٨لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥

٥٣
٢٨لوبقم٫٢
١٥

٥٦
لوبقم٫٣

زاتمملوبقم

 حالص تفأر ناور
دومحم نيدلا لوبقم٤٠٥١ ٧٦ادج ديجلوبقمادج ديجزاتمملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٠

٦٩
٣١ديج٫١
٤٠

٦٢
لوبقم٫٨

زاتممزاتمم

 دبع يحبص ليبسلس
نيدلا ريخ ثراولا لوبقم٤٠٥٨ ٧٠لوبقمديجلوبقمزاتمملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٥

٦٤
٢٩لوبقم٫١
٧٥

٥٩
لوبقم٫٥

زاتممزاتمم

 دبع ماسح يملس
 دبع دمحم ديجملا
ديجملا
ديج٤٠٥٩ ٨٣زاتمملوبقمادج ديجزاتممادج ديجزاتمملوبقمديجلوبقم

٠

٧٥
٣٣ادج ديج٫٥
٧٥

٦٧
ديج٫٥ زاتممزاتمم

دبع دمحم نمحرلا دبع
راجنلا نمحرلا لوبقم٤٠٧١ ٧٦لوبقمادج ديجزاتممزاتمملوبقمزاتمملوبقمادج ديجلوبقم

٧

٦٩
٣١ديج٫٧
١٠

٦٢
لوبقم٫٢

زاتممديج

ىلع باهولا دبع دمحم
باهولا دبع لوبقم٤٠٩٤ ٦٨لوبقملوبقمديجزاتمملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٢

٦٢

٢٩لوبقم
٣٧

٥٨
لوبقم٫٧

زاتممزاتمم

 دمحأ دمحأ دومحم
ةفرع دمحم لوبقم٤١٠٠ ٦٤ديجلوبقملوبقمزاتمملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٧

٥٨
٢٨لوبقم٫٨
٠٢

٥٦
لوبقم٫٠

ادج ديجادج ديج

 دمحأ يفنح دومحم
دمحأ ديس نسح لوبقم٤١٠١ ٦٦لوبقملوبقملوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٢

٦٠
٢٨لوبقم٫٢
٢٥

٥٦
لوبقم٫٥

ادج ديجزاتمم

 دايع ايرآز انرم
سويرآ ديج٤١٠٣ ٧٢لوبقملوبقملوبقمزاتممديجادج ديجلوبقملوبقملوبقم

٢

٦٥
٣٢ديج٫٦
٥٠

ديج٦٥ ادج ديجزاتمم

 ديسلا دمحم ناورم
ليعامسإ دمحم لوبقم٤١٠٤ ٦٢لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

١

٥٦
٢٧لوبقم٫٥
٣٦

٥٤
لوبقم٫٧

ادج ديجديج

أجتاز

أجتاز

أجتاز

أجتاز

أجتاز

أجتاز

أجتاز

نثيأ

نثيأ

نثيأ

نثيأ

نثيأ



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةعبارلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
راثألا ميمرت مسق

ربمتبس رود

ةعبارلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصل

ىرظنلا  ىلمعل /

حف
 اهليلحتو راثأ ص
اهخيرات و

و جالع
 ةنايص

نداعملا

 تاينقت
 تاجوسنملا

ةثيدح ةيبروأ ةغل

٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠ /
٦٠ ٤٠/٦٠ ٤٠/٤٠٦٠ /٣٠٧٠ /

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

ثوحبو تاسارد

٢٥٥٠ /
٥٠٠ /

و جالع
 ةنايص

تاجوسنملا

 تانئاآو تارشح
ةقيقد

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/٤٠٦٠/

 ليكشتو ةغايص
نداعم

٥٠١٠٠/
٤٠٦٠/

و جالع
 ةنايص

علا راثألا
ةيوض

ت
 ريوص

ىفارغوتوف

٥٠١٠٠ ٥٠١٠٠ //
٤٠٣٠ ٦٠٧٠ //

ىلكلا عومجملا

ةيوئملا ةبسنلا

ةعبارلا ةنسلا ريدقت

ىمآارتلا عومجملا

ةيوئملا ةبسنلا

ىمآارتلا ريدقتلا

٥٥٠
١١٠٠٥٠٠٠

٢٥٠٠

 ميمرت ىف تاءارق
 ةيبروأ ةغلب راثألا

ةثيدح

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

ثوحبو تاسارد

٢٥٥٠/
٥٠٠ /

ةيركسع ةيبرت

 هللا دبع يدجم يم
رودنم ميهاربإ لوبقم٤١١٠ ٦٨ديجلوبقملوبقمادج ديجلوبقمديجلوبقملوبقملوبقم

٩

٦٢
٣٠لوبقم٫٦
٩٠

٦١
لوبقم٫٨

زاتممادج ديج

 يزمر رباج مالسإ
ةويلع ديج٤١٢٤ ٦٨لوبقمديجديجلوبقمديجزاتمملوبقملوبقملوبقم

٨

٦٢
٣٠لوبقم٫٥
٠٤

٦٠
لوبقم٫١

زاتمملوبقم

 دمحم يفيفع دمحم
خيشلا دومحم لوبقم٤١٢٨ ٦٢لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٢

٥٦
٢٨لوبقم٫٥
٢٤

٥٦
لوبقم٫٥

لوبقملوبقم

نسح ىلع يدجم همعن
لوبقم٤١٢٩ ٦٣لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمزاتمملوبقملوبقملوبقم

٦

٥٧
٢٨لوبقم٫٨
٠٧

٥٦
لوبقم٫١

زاتممديج

 بيبح قاحسإ بونابأ
سجرج ٥٢لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقم٤١٣٣

بايغ٨ لوبقملوبقم

 رونأ قراط ورمع
ىفطصم لوبقم٤١٣٥ ٥٧لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٣

٥٢
٢٦لوبقم٫١
٠٢

٥٢
لوبقم٫٠

لوبقملوبقم

 يقوش دامع انيم
ضاير ديج٤١٣٨ ٥٨لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمديجلوبقم

بايغ٧ ديجلوبقم

 دمحم نسح ءامسأ
هبيش ديجلوبقملوبقم٤١٤١

يرامعم ميمرت
٥٨ديجلوبقمادج ديجلوبقملوبقمديج

بايغ٩ لوبقملوبقم

نثيأ

نثيأ

نثيأ

جتازأ

جتازأ

جتازأ

جتازأ

لم یجتاز
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