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 اطى انطانة انزتاػٙ خ

ل  ّٔ يؼذل انفصم األ

 % 02يٍ 

يؼذل انفصم انثاَٙ يٍ 

02 % 

 ّ٘  02يؼذل انظؼٙ انظُٕ

% 

ا ًً ا كتاتحً  رق ًً ا كتاتح رق ًً  كتاتح رق

 فقظ طثؼح ٔثالثٌٕ 73 فقظ تظؼح ػشز 81 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 سٚاد فخز٘ طايٙ ػثذ هللا 1

 فقظ طثؼح ٔػشزٌٔ 03 قظ ثًاَٛح ػشزف 81 فقظ تظؼح 1 سُٚة تاطى يذًذ جاطى 2

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 70 فقظ طتح ػشز 81 فقظ طتح ػشز 81 سُٚة جؼفز يذًذ تاقز 3

 فقظ تظؼح ٔػشزٌٔ 01 فقظ إدذٖ ػشز 88 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 سُٚة دًٛذ جهٛم ادًذ 4

 فقظ طتح ٔثالثٌٕ 71 فقظ طثؼح ػشز 83 فقظ تظؼح ػشز 81 سُٚة خضٛز ػثاص ضادٙ 5

 و ( 0281/  0/  87( فٙ )  0132رطٕب تانغٛاب تاأليز )  سُٚة طانة فخز٘ قذٔر٘ 6

 فقظ ثالثٌٕ 72 فقظ ثالثح ػشز 87 فقظ طثؼح ػشز 83 سُٚة فاضم ػثاص سٍٚ انؼاتذٍٚ 7

 فقظ خًظح ٔثالثٌٕ 70 فقظ تظؼح ػشز 81 فقظ طتح ػشز 81 سُٚة َٕر٘ نطٛف رسٔقٙ 8

 فقظ أرتؼح ٔثالثٌٕ 70 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 فقظ طتح ػشز 81 طارج طاليّ ػًز ْاسع 9

 فقظ تظؼح ٔػشزٌٔ 01 فقظ ثالثح ػشز 87 فقظ طتح ػشز 81 طارج ػذَاٌ جٕاد كاظى 10

 فقظ أرتؼح ٔثالثٌٕ 70 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 فقظ طتح ػشز 81 طارِ ادًذ طّ ٚاطٍٛ 11

 فقظ تظؼح ٔػشزٌٔ 01 ػشز فقظ أرتؼح 80 فقظ خًظح ػشز 80 طارِ غانة يذًذ أدًذ 12

 فقظ خًظح ٔثالثٌٕ 70 فقظ طثؼح ػشز 83 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 طارِ َثٛم دظٍ اتزاْٛى 13

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 70 فقظ طتح ػشز 81 فقظ طتح ػشز 81 طجٗ ادًذ دظٍٛ يذًذ 14

 فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 77 فقظ طتح ػشز 81 فقظ طثؼح ػشز 83 طجٗ ػهٙ جثار ادًذ 15

 فقظ ثًاَٛح ٔثالثٌٕ 71 فقظ ػشزٌٔ 02 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 طجٗ ػهٙ يذًذ يطهك 16

 فقظ ثالثٌٕ 72 فقظ خًظح ػشز 80 فقظ خًظح ػشز 80 طجٗ قاطى ػهٕاٌ اتزاْٛى 17

 فقظ تظؼح ٔػشزٌٔ 01 فقظ أرتؼح ػشز 80 فقظ خًظح ػشز 80 طزٖ ػثذ انزضا خهف رٚذاٌ 18

 فقظ تظؼح ٔػشزٌٔ 01 فقظ ثالثح ػشز 87 ح ػشزفقظ طت 81 طُاء دظٍٛ ركهٙ دظٍ 19

 فقظ ثالثٌٕ 72 فقظ إثُٗ ػشز 80 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 طُاء قذطاٌ صانخ خهف 20

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 فقظ خًظح ػشز 80 فقظ طتح ػشز 81 طٓٗ ػشٚش يذًذ شاٚغ 21

 ثٌٕفقظ ثال 72 فقظ طتح ػشز 81 فقظ أرتؼح ػشز 80 طٓٛهّ سٚذاٌ خهف شاٍْٛ 22

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 70 فقظ خًظح ػشز 80 فقظ طثؼح ػشز 83 طٛف صانخ يطهك يظهى 23

 فقظ ثالثٌٕ 72 فقظ ثالثح ػشز 87 فقظ طثؼح ػشز 83 شفاء رائذ اتزاْٛى دظٍ 24

 صفز 2 صفز 2 صفز 2 شقزاء صانخ جٓاد سٚذاٌ 25

 قظ ثًاَٛح ٔػشزٌٔف 01 فقظ إدذٖ ػشز 88 فقظ طثؼح ػشز 83 شٓذ أدًذ سْٛز رشٛذ 26

 فقظ تظؼح ٔػشزٌٔ 01 فقظ أرتؼح ػشز 80 فقظ خًظح ػشز 80 شٓذ اٚاد ػثذ االيٛز جٕاد 27

 فقظ ثًاَٛح ٔػشزٌٔ 01 فقظ ثالثح ػشز 87 فقظ خًظح ػشز 80 شٓذ صانخ طانى 28
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 فقظ طتح ٔػشزٌٔ 01 فقظ ػشزج 82 فقظ طتح ػشز 81 شٓذ ػهٙ جًٛم ُْذ٘ 29

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 فقظ طتح ػشز 81 فقظ خًظح ػشز 80 ذًذشٓم طانة جاطى ي 30

 فقظ خًظح ٔثالثٌٕ 70 فقظ طتح ػشز 81 فقظ تظؼح ػشز 81 شًٛاء اتزاْٛى يذًٕد دًشِ 31

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 فقظ خًظح ػشز 80 فقظ طتح ػشز 81 شًٛاء طؼذ سٚذ دثٛة 32

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 70 ثًاَٛح ػشز فقظ 81 فقظ أرتؼح ػشز 80 شًٛاء يذًذ دظٍٛ ػهٙ 33

 فقظ ثالثح ٔػشزٌٔ 07 فقظ ػشزج 82 فقظ ثالثح ػشز 87 صاتزٍٚ شؼالٌ دًذ٘ ٚاص 34

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 فقظ أرتؼح ػشز 80 فقظ طثؼح ػشز 83 صاتزٍٚ يذًذ فاضم ادًذ 35

 ػشزٌٔفقظ طتح ٔ 01 فقظ ثالثح ػشز 87 فقظ ثالثح ػشز 87 صائة َذٚى ْاد٘ ػهٙ 36

 فقظ أرتؼح ٔثالثٌٕ 70 فقظ طثؼح ػشز 83 فقظ طثؼح ػشز 83 صثاح يٓذ٘ ػثاص خضٛز 37

 فقظ خًظح ٔػشزٌٔ 00 فقظ إدذٖ ػشز 88 فقظ أرتؼح ػشز 80 صثٛذّ ػالء ػثاص فاضم 38

 فقظ أرتؼح ٔثالثٌٕ 70 فقظ طتح ػشز 81 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 صفا خًٛض خهٛم دًذ 39

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 فقظ خًظح ػشز 80 فقظ طتح ػشز 81 يذًٕد ضذٗ اتزاْٛى شاكز 40

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 فقظ خًظح ػشز 80 فقظ طتح ػشز 81 ضذٗ غائة يظهٕو دظٍٛ 41

 و ( 0281/  0/  87( فٙ )  0132رطٕب تانغٛاب تاأليز )  ضذٗ يٕفق ػثاص خضٛز 42

 و ( 0281/  0/  87( فٙ )  0132رطٕب تانغٛاب تاأليز )  ػايز ْالل خهف دظٍ 43

44 
ػائشح ػثذ اإلنّ إطًاػٛم 

 يذًذ
 و ( 0281/  0/  87( فٙ )  0132رطٕب تانغٛاب تاأليز ) 

 ( 0281/  0/  07( فٙ )  0127تأجٛم تاأليز )  ػثذ انذًٛذ ػًاد جذٔع ػهٕاٌ 45

 فقظ طتح ٔثالثٌٕ 71 فقظ تظؼح ػشز 81 فقظ طثؼح ػشز 83 ػثذ هللا فاضم ػثاص ػٕٚذ 46

 و ( 0281/  0/  87( فٙ )  0132رطٕب تانغٛاب تاأليز )  ػثذانثار٘ كزٚى دًٛذ 47

48 
ػثذ انزدًٍ نطٛف دظٍٛ 

 إتزاْٛى
 فقظ طتح ٔثالثٌٕ 71 فقظ تظؼح ػشز 81 فقظ طثؼح ػشز 83

 و ( 0281/  0/  87( فٙ )  0132رطٕب تانغٛاب تاأليز )  ػثذهللا رػذ خضٛز ٚاطٍٛ 49

 فقظ أرتؼح ٔثالثٌٕ 70 فقظ ػشزٌٔ 02 فقظ أرتؼح ػشز 80 ػثذ هللا يذًٕد يُصٕر 50

 فقظ أرتؼح ٔثالثٌٕ 70 فقظ طتح ػشز 81 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 ػذراء طؼذ صانخ ػثٕد 51

 فقظ ثالثٌٕ 72 فقظ أرتؼح ػشز 80 فقظ طتح ػشز 81 ػذراء صانخ خهف سٚذاٌ 52

 فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 77 فقظ طتح ػشز 81 طثؼح ػشز فقظ 83 ػذراء ػثًاٌ جاطى أدًذ 53

 فقظ ػشزٌٔ 02 فقظ ثًاَٛح 1 فقظ إثُٗ ػشز 80 ػال أدًذ رضا صانخ 54

 فقظ خًظح ٔثالثٌٕ 70 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 فقظ طثؼح ػشز 83 ػال جاطى يذًذ يذًٕد 55

 فقظ تظؼح ػشز 81 فقظ ثًاَٛح 1 فقظ إدذٖ ػشز 88 ػال ػادل ادًذ ػهٙ 56

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 فقظ ثالثح ػشز 87 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 ػهٙ دظٍٛ ػهٙ ػشأ٘ 57
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 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 فقظ ػشزج 82 فقظ ثًاَٛح 1 ػهٙ دظٍٛ َاجٙ دهثٌٕ 58

 صفز 2 صفز 2 صفز 2 ػهٙ صكثاٌ يزاد صانخ 59

 شزٌٔفقظ خًظح ٔػ 00 فقظ إدذٖ ػشز 88 فقظ أرتؼح ػشز 80 ػهٙ ػثاص نطٛف كاظى 60

 و ( 0281/  0/  87( فٙ )  0132رطٕب تانغٛاب تاأليز )  ػهٙ ػٛذاٌ خضٛز 61

 فقظ خًظح ٔػشزٌٔ 00 فقظ طثؼح ػشز 83 فقظ ثًاَٛح 1 ػهٙ يذًٕد ادًذ دظٍٛ 62

 و 0/0/0281تزقٍٛ قٛذ تُاًءا ػهٗ طهثّ تاأليز : ) ع ط ص ( :  ػًار اتزاْٛى طهًاٌ ادًذ 63

 ( 0281/  0/  07( فٙ )  0127تأجٛم تاأليز )  ػًز طًٍٛ أدًذ شزٚف 64

 فقظ ثًاَٛح ٔػشزٌٔ 01 فقظ أرتؼح ػشز 80 فقظ أرتؼح ػشز 80 غذٚز يذًذ ػثذ انزضا دظٍٛ 65

 و ( 0281/  0/  87( فٙ )  0132رطٕب تانغٛاب تاأليز )  غفزاٌ دظٍٛ ػهٙ 66

67 
غفزاٌ ػثذ انشْزج دظٍ 

 جاطى
 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 ح ػشزفقظ أرتؼ 80 فقظ طثؼح ػشز 83

 فقظ ثًاَٛح ٔثالثٌٕ 71 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 فقظ ػشزٌٔ 02 فاطًّ ادًذ دظٍ ادًذ 68

 فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 70 فقظ طتح ػشز 81 فقظ طتح ػشز 81 فاطًّ اطًاػٛم اتزاْٛى دذٚز٘ 69

 ( 0281/  0/  07( فٙ )  0127تأجٛم تاأليز )  فاطًح ثايز دظٍٛ 70

 فقظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 78 فقظ خًظح ػشز 80 فقظ طتح ػشز 81 ًّ دظٍٛ كزٚى يذًٕدفاط 71

 فقظ ثالثٌٕ 72 فقظ أرتؼح ػشز 80 فقظ طتح ػشز 81 فاطًّ طايٙ دظٍٛ ػهٕاٌ 72

 فقظ طثؼح ٔػشزٌٔ 03 فقظ تظؼح 1 فقظ ثًاَٛح ػشز 81 فاطًّ شؼٛة شكٛز يذًٕد 73

 فقظ تظؼح ػشز 81 ظ ػشزجفق 82 فقظ تظؼح 1 فاطًّ فانخ دظٍ غاَى 74

 ( 0281/  0/  08( فٙ )  0128رطٕب تانغٛاب تاأليز : )  فائشج جًال طانى يجٛذ 75


