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 اطى انطانة انزتاعٙ خ

ل يٍ  ّٔ يعذل انفصم األ

02 % 

يعذل انفصم انثاَٙ يٍ 

02 % 
 ّ٘  % 02يعذل انظعٙ انظُٕ

ا ًً ا كتاتحً  رق ًً ا كتاتحً  رق ًً  كتاتحً  رق

 ( 0202/  0/  02( فٙ )  0022تأجٛم تاأليز )  إتزاْٛى دظٍٛ عهٙ عثذ 1

 فقظ ثالثح ٔعشزٌٔ 02 دذٖ عشزفقظ إ 00 فقظ إثُٗ عشز 00 إتزاْٛى خانذ دظٍٛ ظاْز 2

 فقظ ٔادذ ٔعشزٌٔ 00 فقظ عشزج 02 فقظ إدذٖ عشز 00 أتٕ تكز خٕرشٛذ عهٕ خهف 3

 ( 0202/  0/  02( فٙ )  0022تأجٛم تاأليز )  أثٛز ْشاع دظٍ يشعم 4

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262رطٕب تانغٛاب تاأليز )  أدًذ ريضاٌ طتار شٓاب 5

 فقظ ثالثح ٔعشزٌٔ 02 فقظ ثًاَٛح 0 فقظ خًظح عشز 00 جٛذ يذًذأدًذ قاطى ي 6

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262رطٕب تانغٛاب تاأليز )  أدًذ يجٛذ دثٛة خهف 7

 فقظ طثعح ٔثالثٌٕ 26 فقظ ثًاَٛح عشز 00 فقظ تظعح عشز 01 أدًذ ْاد٘ شاكز يذًٕد 8

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 20 ًظح عشزفقظ خ 00 فقظ طتح عشز 02 أرٚاو صانخ دثٛة دًذ 9

 فقظ ثالثٌٕ 22 فقظ إثُٗ عشز 00 فقظ ثًاَٛح عشز 00 أسْار عثاص دظٍٛ عهٙ 10

 فقظ طثعح ٔثالثٌٕ 26 فقظ تظعح عشز 01 فقظ ثًاَٛح عشز 00 اطأر ٚاطز يذًذ عثذ انقادر 11

 فقظ ثالثٌٕ 22 فقظ أرتعح عشز 00 فقظ طتح عشز 02 اطزاء جٕاد رضا عهٙ 12

 فقظ اثُاٌ ٔعشزٌٔ 00 فقظ أرتعح عشز 00 فقظ ثًاَٛح 0 اطزاء عذَاٌ عثذ طهطاٌ 13

 فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 22 فقظ أرتعح عشز 00 فقظ تظعح عشز 01 اطزاء ْاد٘ َصار دظٌٕ 14

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262رطٕب تانغٛاب تاأليز )  أطًاء إتزاْٛى كاظى دًٛذ 15

 فقظ تظعح ٔعشزٌٔ 01 فقظ إثُٗ عشز 00 فقظ طثعح عشز 06 خأطٛم أدًذ عهٕاٌ صان 16

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 20 فقظ أرتعح عشز 00 فقظ طثعح عشز 06 اطٛم فزاص َاجٙ اتزاْٛى 17

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 20 فقظ أرتعح عشز 00 فقظ طثعح عشز 06 اشٕاق ْٛثى جاطى يذًذ 18

 فقظ طتح ٔثالثٌٕ 22 فقظ تظعح عشز 01 فقظ طثعح عشز 06 اعتذال عايز طهًاٌ ادًذ 19

 فقظ خًظح ٔعشزٌٔ 00 فقظ عشزج 02 فقظ خًظح عشز 00 افزاح يذًذ كاظى طعٛذ 20

 فقظ طتح ٔثالثٌٕ 22 فقظ ثًاَٛح عشز 00 فقظ ثًاَٛح عشز 00 اكزو فاضم دًٛذ يُصٕر 21

 ثٌٕفقظ طثعح ٔثال 26 فقظ تظعح عشز 01 فقظ ثًاَٛح عشز 00 ايم عثذ يذًذ رشٛذ 22

 فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ 20 فقظ طتح عشز 02 فقظ ثًاَٛح عشز 00 آيُح دًٛذ َصٛف جاطى 23

 فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 22 فقظ طتح عشز 02 فقظ طثعح عشز 06 آٚح طًٛز ادًذ خهف 24

 فقظ ثًاَٛح ٔعشزٌٔ 00 فقظ تظعح 1 فقظ تظعح عشز 01 أٚظز شكز٘ صثز٘ رضا 25

 فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 22 فقظ خًظح عشز 00 فقظ ثًاَٛح عشز 00 اٚالف اتزاْٛى دظٍ خًٛض 26
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 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 20 فقظ خًظح عشز 00 فقظ طتح عشز 02 اًٚاٌ اطًاعٛم يذًٕد عثذ انهطٛف 27

 فقظ ثالثٌٕ 22 فقظ أرتعح عشز 00 فقظ طتح عشز 02 إًٚاٌ رٚاض دظٍ كاظى 28

 فقظ خًظح ٔثالثٌٕ 20 فقظ طثعح عشز 06 فقظ ثًاَٛح عشز 00 اًٚاٌ عايز اعٕٚذ يزتضٗ 29

 فقظ تظعح ٔثالثٌٕ 21 فقظ عشزٌٔ 02 فقظ تظعح عشز 01 اًٚاٌ عثذ هللا يجٛذ دظٍ 30

 فقظ ثالثح ٔعشزٌٔ 02 فقظ خًظح عشز 00 فقظ ثًاَٛح 0 أًٍٚ يؤٚذ عاٚش يخهف 31

 ٌٔفقظ طثعح ٔعشز 06 فقظ إثُٗ عشز 00 فقظ خًظح عشز 00 آّٚ جاطى يذًذ جظاو 32

 فقظ ٔادذ ٔعشزٌٔ 00 فقظ ثالثح عشز 02 فقظ ثًاَٛح 0 تاطى عشٚش جثار طعٛذ 33

 فقظ تظعح ٔعشزٌٔ 01 فقظ ثًاَٛح عشز 00 فقظ إدذٖ عشز 00 تٛذاء َعٛى ْاد٘ عًزاٌ 34

 فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 22 فقظ خًظح عشز 00 فقظ ثًاَٛح عشز 00 تثارك خانذ دظٍٛ أدًذ 35

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 20 فقظ طتح عشز 02 فقظ طتح عشز 02 ذاٌتثارك عًار دظٍ غٛ 36

 فقظ طتح ٔثالثٌٕ 22 فقظ طثعح عشز 06 فقظ تظعح عشز 01 جًاَّ سٚذاٌ يٓذ٘ سٚذاٌ 37

 فقظ ثًاَٛح ٔعشزٌٔ 00 فقظ طتح عشز 02 فقظ إثُٗ عشز 00 جٕالٌ عًاد ْٔٛة ٔاد٘ 38

 فقظ ٔادذ ٔعشزٌٔ 00 ظ ثالثح عشزفق 02 فقظ ثًاَٛح 0 دذٚفّ دأد طهًٛاٌ َعًاٌ 39

 فقظ ثًاَٛح عشز 00 فقظ ثًاَٛح 0 فقظ عشزج 02 دظٍ كاظى ادًذ عثذ هللا 40

 فقظ اثُاٌ ٔعشزٌٔ 00 فقظ ثًاَٛح 0 فقظ أرتعح عشز 00 دًاد اٚاد طثع خًٛض 41

 فقظ ثالثٌٕ 22 فقظ ثالثح عشز 02 فقظ طثعح عشز 06 دُاٌ دظٍٛ َعًح دهثٕخ 42

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262رطٕب تانغٛاب تاأليز )  دٍُٛ دظٍٛ دًذ 43

 فقظ طثعح ٔعشزٌٔ 06 فقظ إدذٖ عشز 00 فقظ طتح عشز 02 دٍُٛ يذًذ دًٛذ َشال 44

 فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ 20 فقظ طثعح عشز 06 فقظ طثعح عشز 06 دٕراء دظٍ عثذ االيٛز ْاشى 45

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262تانغٛاب تاأليز ) رطٕب  دٕراء عثٕد اتزاْٛى ٕٚطف 46

 صفز 2 صفز 2 صفز 2 دٕراء يذًذ ٔاد٘ عاصٙ 47

 صفز 2 صفز 2 صفز 2 دٛذر كزٚى جعفز 48

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 20 فقظ ثًاَٛح عشز 00 فقظ أرتعح عشز 00 دٛذر يذًذ رشٛذ فاضم 49

 فقظ ثًاَٛح ٔعشزٌٔ 00 عشز فقظ إثُٗ 00 فقظ طتح عشز 02 خانذ ٔنٛذ فانخ دظٍ 50

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 20 فقظ طتح عشز 02 فقظ طتح عشز 02 خهٕد جاطى يذًذ كًز 51

 فقظ تظعح عشز 01 فقظ تظعح 1 فقظ عشزج 02 خهٛم عثذ خهٛم صانخ 52

 فقظ عشزٌٔ 02 فقظ إدذٖ عشز 00 فقظ تظعح 1 خُظاء يذٙ دظٍ يذًٕد 53

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262نغٛاب تاأليز ) رطٕب تا خٕنّ يجٛذ فؤاد عهٙ 54
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 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262رطٕب تانغٛاب تاأليز )  دَٛا عهٙ دظٍ أدًذ 55

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262رطٕب تانغٛاب تاأليز )  دَٛا يذًذ عثذ دأد 56

 ظ ثالثٌٕفق 22 فقظ خًظح عشز 00 فقظ خًظح عشز 00 دٚاَا ادًذ سٚذاٌ خهف 57

 ( 0202/  0/  02( فٙ )  0022تأجٛم تاأليز )  رافذ ادًذ دًذ ادًذ 58

 فقظ تظعح ٔعشزٌٔ 01 فقظ إثُٗ عشز 00 فقظ طثعح عشز 06 راَّٛ عادل ْاد٘ عهٙ 59

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 20 فقظ ثالثح عشز 02 فقظ تظعح عشز 01 رطم اتزاْٛى عثذ اتزاْٛى 60

 فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ 20 فقظ خًظح عشز 00 فقظ تظعح عشز 01 ع جًٛمرطالٌ عثذ االيٛز ضاٚ 61

 فقظ خًظح ٔعشزٌٔ 00 فقظ إثُٗ عشز 00 فقظ ثالثح عشز 02 رشا جًٛم عثذانزساق صانخ 62

 فقظ ثالثح ٔعشزٌٔ 02 فقظ خًظح عشز 00 فقظ ثًاَٛح 0 رفم َصزخ فارص طعاٌ 63

 فقظ ثًاَٛح ٔعشزٌٔ 00 ظ ثالثح عشزفق 02 فقظ خًظح عشز 00 رقّٛ كزٚى دظٍٛ دظٍ 64

 ( 0202/  0/  02( فٙ )  0022تأجٛم تاأليز )  رَذِ عثذ انذكٛى ْاشى شكٛز 65

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 20 فقظ أرتعح عشز 00 فقظ طثعح عشز 06 رٔاٌ دظٍ دظٍٛ عثذ 66

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262رطٕب تانغٛاب تاأليز )  ستٛذج َٕٚض فزج عثذ خاطز 67

68 
سْزاء جاطى يذًذ دظٍ 

 عثذ
 فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ 20 فقظ ثًاَٛح عشز 00 فقظ طتح عشز 02

 و ( 0202/  0/  02( فٙ )  0262رطٕب تانغٛاب تاأليز )  سْزاء سٚاد جاطى دزتٙ 69

 فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ 20 فقظ طثعح عشز 06 فقظ طثعح عشز 06 سْزاء صاتز يذًذ دظٍٛ 70

 صفز 2 صفز 2 صفز 2 دظٍٛ سْزاء عثاص 71

 فقظ طتح ٔعشزٌٔ 02 فقظ إثُٗ عشز 00 فقظ أرتعح عشز 00 سْزاء يجٛذ اتزاْٛى كاظى 72

 فقظ ثالثٌٕ 22 فقظ أرتعح عشز 00 فقظ طتح عشز 02 سْزاء يٓذ٘ كاظى عهٕاٌ 73


