
ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
ةيقدنف تاسارد مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصلا

ىرظنلا  ىلمعلا /

يلآلا بساحلا

ةبساحملا ئدابم

حألا ئدابم
ءاص

قدانفلا ةرادإ

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٥٠ ٥٠/٧٠ ٣٠/٣٠٧٠/٣٠٧٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

ةيقدنف ةبساحم

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

حإلا
يحايسلا ءاص
يقدنفلاو

معاطملا ةمدخ

٥٠١٠٠/٢٥٥٠/
٣٠٧٠/٤٠١٠/

 مئاوقو ةيذغت
ماعطلا

٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/

يقدنفلا وهطلا نف
١

 ىلوأ ةيبنجأ ةغل
ختم

ص
ةص

٥٠١٠٠ ٢٥٥٠//
٤٠٥٠ ١٠٥٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

٥٠٠
١٠٠٠

 ةيناث ةيبنجأ ةغل
ختم

ص
ةص

٥٠١٠٠ /
٥٠٥٠ /

 ميهاربإ همالس ىفطصم
دمحأ لوبقملوبقملوبقم٢٧٧٣

ةماع ةحص

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٣٥
بسار٦

 ميهاربإ ىفطصم دمحأ
ىفطصم ديج٢٧٧٤ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٥
٢

٥٥
لوبقم٫٢

لوبقم

جرف نيسح فيرش رباص
لوبقملوبقملوبقمزاتمملوبقملوبقملوبقملوبقم٢٧٧٥

٤٨
نيتدام٠

لوبقم

 دبع رباج لداع رامع
ىلع ديمحلا ٢٧٧٦

 اهعقاومو ميدقلا رصم خيرات
ةيرثألا

ةيحايس ايفارغج

بايغ٠

هداسب بيجن بيسح لكيام
لوبقم٢٧٧٧ لوبقملوبقملوبقم

ةيحايس ايفارغج

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٨
١

٥٨
لوبقم٫١

لوبقم

 دبع دمحأ باهيإ دمحأ
هيبع دوصقملا لوبقم٢٧٧٨ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٦
٨

٥٦
لوبقم٫٨

لوبقم

 ميظعلا دبع ينويسب دمحأ
ينويسب لصفيلوبقم٢٧٧٩ ةصصختم ىلوأ ةيبنجأ ةغلةيحايس ايفارغج

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٣٥
بسار٦

 روصنم هتاحش دمحأ
فراع لوبقم٢٧٨٠ لصفيلوبقملوبقم لوبقملوبقملوبقملوبقم

٣٨
بايغ٠

لوبقم

 ةتاحش دمحأ حالص دمحأ
ديسلا دبع لصفيديجلوبقم٢٧٨١ ةصصختم ةيناث ةيبنجأ ةغلةفايضلا ةعانص ئدابم

لوبقم
لوبقملوبقم

١٩
بسار٦

ناضمر ميهاربإ لداع دمحأ
سرجه ديسلا ديج٢٧٨٢ لصفيلوبقملوبقم داصتقألا ئدابم

لوبقمادج ديجلوبقملوبقمادج ديج

٤٨
بايغ٧

لوبقم

 دبع دومحم مرآ دمحأ
دلاخ رداقلا لوبقم٢٧٨٣ لصفيادج ديجلوبقملوبقم ةصصختم ةيناث ةيبنجأ ةغلةيحايس ايفارغج

٢٤
بايغ٢



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا
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 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
ةيقدنف تاسارد مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصلا

ىرظنلا  ىلمعلا /

يلآلا بساحلا

ةبساحملا ئدابم

حألا ئدابم
ءاص

قدانفلا ةرادإ

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٥٠ ٥٠/٧٠ ٣٠/٣٠٧٠/٣٠٧٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

ةيقدنف ةبساحم

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

حإلا
يحايسلا ءاص
يقدنفلاو

معاطملا ةمدخ

٥٠١٠٠/٢٥٥٠/
٣٠٧٠/٤٠١٠/

 مئاوقو ةيذغت
ماعطلا

٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/

يقدنفلا وهطلا نف
١

 ىلوأ ةيبنجأ ةغل
ختم

ص
ةص

٥٠١٠٠ ٢٥٥٠//
٤٠٥٠ ١٠٥٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

٥٠٠
١٠٠٠

 ةيناث ةيبنجأ ةغل
ختم

ص
ةص

٥٠١٠٠ /
٥٠٥٠ /

 دمحأ ديسلا لامآ دمحأ
يبونرشلا دمحم لوبقم٢٧٨٤ لوبقملوبقملوبقم

ةصصختم ةيناث ةيبنجأ ةغل

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٦
٥

٥٦
لوبقم٫٥

لوبقم

 دمحم يحتف دمحم دمحأ
ليلخ لوبقم٢٧٨٥ لوبقملوبقملوبقم

 اهعقاومو ميدقلا رصم خيرات
ةيرثألا

داصتقألا ئدابم

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٦
نيتدام٢

لوبقم

رضخ دعس دومحم دمحأ
٢٧٨٦

لصفي بايغ٠
دمحم دومحم قراط ءارسإ

حلاص ٢٧٨٧
لصفت ةيحايس ايفارغج

بايغ٠

 دمحم نيدلا حالص لالب
يسرم لماآ لصفيلوبقمديج٢٧٨٨ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٣٨
بايغ٣

لوبقم

 دبع هللا دبع دمحم ملاس
ةبيشع دمحم ثراولا لوبقم٢٧٨٩ لصفيلوبقملوبقم ةيرصملا ةئيبلا

لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٤٧
بسار٩

لوبقم

 يحبص ناضمر جارس
برح دمحم لوبقم٢٧٩٠ لوبقملوبقملوبقم

 اهعقاومو ميدقلا رصم خيرات
ةيرثألا

داصتقألا ئدابم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٤
بسار١

لوبقم

 يركف دمحم دمحم هليهس
رافغلا دبع لوبقم٢٧٩١ ديجلوبقملوبقم

ةصصختم ةيناث ةيبنجأ ةغل
لوبقمزاتمملوبقملوبقمديجلوبقم

٥٨
ةدام٨

لوبقم

 ديسلا يفلألا نمحرلا دبع
نيسح وبأ لصفيلوبقمزاتمم٢٧٩٢ ةيرصملا ةئيبلاةيحايس ايفارغج

لوبقملوبقملوبقملوبقم

٤١
بايغ٨

ديج

 هللا دبع دمحأ هللا دبع
قزر دمحم ديج٢٧٩٣ لوبقملوبقملوبقم

ةيرصملا ةئيبلاةفايضلا ةعانص ئدابم

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٨
ةدام٤

لوبقم

ميهاربإ يملح لئاو ورمع
٢٧٩٤

لصفي ةصصختم ةيناث ةيبنجأ ةغل

بايغ٠
سب

را



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
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ىمظعلا / ىرغصلا

ىرظنلا  ىلمعلا /

يلآلا بساحلا

ةبساحملا ئدابم

حألا ئدابم
ءاص

قدانفلا ةرادإ

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٥٠ ٥٠/٧٠ ٣٠/٣٠٧٠/٣٠٧٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

ةيقدنف ةبساحم

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

حإلا
يحايسلا ءاص
يقدنفلاو

معاطملا ةمدخ

٥٠١٠٠/٢٥٥٠/
٣٠٧٠/٤٠١٠/

 مئاوقو ةيذغت
ماعطلا

٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/

يقدنفلا وهطلا نف
١

 ىلوأ ةيبنجأ ةغل
ختم

ص
ةص

٥٠١٠٠ ٢٥٥٠//
٤٠٥٠ ١٠٥٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

٥٠٠
١٠٠٠

 ةيناث ةيبنجأ ةغل
ختم

ص
ةص

٥٠١٠٠ /
٥٠٥٠ /

 ىلع دمحم دمحأ دمحم
ديسلا ادج ديج٢٧٩٥ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمديجلوبقملوبقمديج

٥٩
٦

٥٩
لوبقم٫٦

لوبقم

 مالسلا دبع ةماسأ دمحم
نسح ادج ديج٢٧٩٦ لوبقمادج ديجلوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٣
ةدام٧

لوبقم

 نيمأ هدبع نيمأ دمحم
باطخ ديج٢٧٩٧ لوبقملوبقمديجلوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٣
ةدام٩

لوبقم

نيسح دمحم رباج دمحم
٢٧٩٨

لصفي ةماع ةحصةيرصملا ةئيبلا

بايغ٠

 دمحم ناديز ديعس دمحم
يقوسدلا ديج٢٧٩٩ لوبقملوبقملوبقم

ةماع ةحصةيرصملا ةئيبلا

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمديج

٥٢
ةدام٢

 دبع دمحم رباص دمحم
يطعملا لوبقمديج٢٨٠٠

ةصصختم ةيناث ةيبنجأ ةغل

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقمزاتمم

٤٩
نيتدام٥

لوبقم

 ديسلا نيدلا حالص دمحم
بجر نسح ديج٢٨٠١ لصفيلوبقملوبقمديج لوبقملوبقملوبقم

٤١
بسار٠

لوبقم

ىلع يربص ماصع دمحم
لصفيلوبقملوبقملوبقم٢٨٠٢ ةفايضلا ةعانص ئدابم

١٧
بايغ٠

ىفطصم دمحم ءالع دمحم
هيماش وبأ ٢٨٠٣

لصفي بايغ٠

دمحم ميهاربإ يدجم دمحم
لفون ديسلا لصفيلوبقملوبقم٢٨٠٤ ةصصختم ةيناث ةيبنجأ ةغل

١٠
بايغ٣

 يحتف سورحم دمحم
لامجلا سيفن ديج٢٨٠٥ لصفيلوبقملوبقملوبقم ةفايضلا ةعانص ئدابم

لوبقم
لوبقملوبقم

٣٥
بسار٦

لوبقم



ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 قدانفلا و ةحايسلل ىلاعلا دهعملا

راثألا ميمرت و
ةيردنكسألا  ريقوبأ -

 ناحتمإ ىف تاريدقتلا دصر فشآ
ةيناثلا ةقرفلا

٢٠٢٠ - ٢٠١٩
ةيقدنف تاسارد مسق

ويام رود

ةيناثلا ةقرفلا داوم

ىمظعلا / ىرغصلا

ىرظنلا  ىلمعلا /

يلآلا بساحلا

ةبساحملا ئدابم

حألا ئدابم
ءاص

قدانفلا ةرادإ

٥٠١٠٠/٥٠١٠٠ /٥٠١٠٠/٥٠١٠٠/
٥٠ ٥٠/٧٠ ٣٠/٣٠٧٠/٣٠٧٠/

فلختلا داوم

ىـــلوألا ةداملا

ةـــيناثلا ةداملا

ةيقدنف ةبساحم

٥٠١٠٠ /
٣٠٧٠ /

حإلا
يحايسلا ءاص
يقدنفلاو

معاطملا ةمدخ

٥٠١٠٠/٢٥٥٠/
٣٠٧٠/٤٠١٠/

 مئاوقو ةيذغت
ماعطلا

٥٠١٠٠/
٣٠٧٠/

يقدنفلا وهطلا نف
١

 ىلوأ ةيبنجأ ةغل
ختم

ص
ةص

٥٠١٠٠ ٢٥٥٠//
٤٠٥٠ ١٠٥٠ //

ىلكلا عومجملا
ةيوئملا ةبسنلا

ماعلا ريدقتلا

٥٠٠
١٠٠٠

 ةيناث ةيبنجأ ةغل
ختم

ص
ةص

٥٠١٠٠ /
٥٠٥٠ /

يسيع عابط لئاو دمحم
لوبقم٢٨٠٦ لصفيلوبقملوبقم لوبقمزاتمملوبقمديج

٤١
بايغ٨

لوبقم

 دمحم يرسي دمحم
يشارقنلا لوبقم٢٨٠٧ لوبقملوبقم

ةصصختم ةيناث ةيبنجأ ةغل
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥١
نيتدام٥

لوبقم

 ردب ديعس دمحم دومحم
يوضلا ديج٢٨٠٨ لوبقملوبقملوبقم

ةفايضلا ةعانص ئدابم

لوبقم
لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٥٨
٨

٥٨
لوبقم٫٨

لوبقم

 يمويب ةيطع دمحم ماشه
ادن زاتمم٢٨٠٩ لوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقملوبقم

٤٤
نيتدام٩

 ىلع سنوي ديسلا يدانه
سنوي ٢٨١٠

لصفت ةفايضلا ةعانص ئدابم

بايغ٠
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