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 اضن الطالة الرتاػٖ خ

هؼذل الفصل األّل 

 % 51هي 

هؼذل الفصل الثاًٖ هي  

51 % 

هؼذل الطؼٖ الطٌْٕ هي  

01 % 

 الولذْظاخ

  كراتح رلوا كراتح رلوا كراتح رلوا

  خوص ّػشرّى 52 أرتغ ػشرج  00 أدذٓ ػشرج  00 شِذ خالذ ادوذ ػثذ   .0

  أرتغ ّػشرّى 50 أرتغ ػشرج 500 ػشرج فمظ 01 صادق رد٘ن غل٘ن هْضٔ  .5

  أرتغ ّػشرّى 50 أرتغ ػشرج 00 ػشرج فمظ 01 صثاح جاضن اتراُ٘ن ضؼذ  .3

  أرتغ ّػشرّى 50 أرتغ ػشرج 00 ػشرج فمظ 01 صفاء ًاظن دطاى ػلٖ  .0

  أرتغ ّػشرّى 50 أرتغ ػشرج 00 ػشرج فمظ 01 ضذٔ لاضن هذوذ دوْد  .2

      ػشرج فمظ 01 طَ ٗاض٘ي جاضن هذوذ   .2

  ثالثْى 31 خوص ػشرج 02 خوص ػشرج 02 ط٘ثَ ضؼذ كاهل ػ٘ذاى   .7

  أرتغ ّػشرّى 50 أرتغ ػشرج 00 ػشرج فمظ 01 ػثذ الؼسٗس ػلٖ اتراُ٘ن زتالَ  .8

  وعشرونثمان  82 أربع عشرة 01 أربع عشرة 00 ػث٘ر داهذ زّٗي خرًْب   .9

  ضد ّػشرّى 52 أرتغ ػشرج  00 ثٌرا ػشرج 05 ػث٘ر دطي لط٘ف ػلٖ  .01

  ثواى ّػشرّى 58 أرتغ ػشرج  00 أرتغ ػشرج 00 ػال اضواػ٘ل اتراُ٘ن ضؼ٘ذ   .00

  ثالثْى 31 ضد ػشرج 02 ػشرج فمظ 01 ػالء ذذط٘ي فاضل ضلواى  .05

  ّػشرّىضد  52 ضد ػشرج 02 ػشرج فمظ 01 ػلٖ اتراُ٘ن ضؼذٕ كرٗن  .03

  ضد ّػشرّى 52 ضد ػشرج 02 ػشرج فمظ 01 ػلٖ ػادل شِاب ادوذ  .00

  ضثغ ّػشرّى 57 ضد ػشرج 02   أدذٓ ػشرج 00 ػلٖ ػثاش ػلٖ دطي   .02

  ثٌراى ّػشرّى 55 ػشرج فمظ 01 ثٌرا ػشرج 05 ػلٖ ػثذ الوج٘ذ رش٘ذ لط٘ف   .02

  ػشرّى 51 ػشرج فمظ 01 ػشرج فمظ 01 ػلٖ ػذًاى اتراُ٘ن ػلٖ   .07

  أربع وعشرون 81 أربع عشرة 01 ػشرج فمظ 01 ػلٖ ػسٗس كرٗن جذّع   .08

     01 ػشرج فمظ 01 ػلٖ هظِر ػثذ الخالك شِاب   .09

  سبع وعشرون 82 ست عشرة 03 أحدى عشرة 00 ػل٘اء دط٘ي ػلٖ ادوذ   .51

      ػشرج فمظ 01 ػ٘طٔ ٗاض٘ي جاضن هذوذ   .50

  خمس وعشرون 82 أربع عشرة 01 أحدى عشرة 00 غفراى ًْٗص هذوْد ًْٗص   .55

  ثمان وعشرون 82 ست عشرة 03 ثنتا عشرة 05 لثص رزّلٖ ُّ٘ة ػور  .53

 0/0/5102( فٖ 97)ظ.ط.م/ تاألهررضْب تالغ٘اب لؼذم ذطذٗذ المطظ  كْثر رػذ غاًن طارظ  .50

  ثمان وعشرون 82 ست عشرة 03 ثنتا عشرة 05 هاُر ػلٖ دط٘ي هذوذ   .52

  ثمان وعشرون 82 ست عشرة  03 ثنتا عشرة 05 هذوذ دطي ضلواى جذّع   .52

  ثنتان وعشرون 88 ػشرج فمظ 01 ثنتا عشرة 05 هذوذ دط٘ي هذوْد ُّاب  .57

  ثنتان وثالثون 28 ست عشرة 03 ست عشرة 02 هذوذ ػلٖ صالخ لفرَ   .58

  ثالثون 21 ست عشرة  03 أربع عشرة 00 هذوذ فؤاد جٌاب جاضن  .59

  ثنتان وعشرون 88 ثنتا عشرة 08 فمظػشرج  01 هذوذ هٌ٘ة اضواػ٘ل طَ   .31

  ثنتا وعشرون 88 ثنتا عشرة 08 ػشرج فمظ 01 هذوذ ًجن ػثذ هخلف شاطٖ   .30

  تسع وعشرون 82 أربع عشرة 01 خمس عشرة 02 هرٍّ تالضن جْرٕ ضلواى  .35

  تسع وعشرون 82 أربع عشرة 01 خمس عشرة 02 خالذ صثذٖ كاظن ٍ هرّ  .33

  سبع وعشرون 82 ثنتا عشرة 08 خمس عشرة 02 هرٗن هذوذ درداى هطؼْد  .30

  ست وعشرون 83 أربع عشرة 01 ثنتا عشرة 05 هرٗن هذوْد ػلْاى دوذ   .32
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  تسع وعشرون 82 أربع عشرة 01 خمس عشرة 02 هصطفٔ جاضن جْاد جؼفر   .32

  ست وعشرون 83 ست عشرة 03 ػشرج فمظ 01 هصطفٔ صفر هِذٕ دط٘ي  .37

  عشرون 81 ػشرج فمظ 01 فمظػشرج  01 هصطفٔ ػادل هظِر داّد   .38

  أربع وعشرون 81 أربع عشرة  01 ػشرج فمظ 01 هصطفٔ ػثذ خض٘ر ادوذ  .39

  ست وعشرون 83 ست عشرة 03 ػشرج فمظ 01 هصطفٔ ُ٘الى دْٗاى راضٖ   .01

  أربع وعشرون 81 ثنتا عشرة 08 ثٌرا ػشرج 05 هٌار ػثذ الوٌؼن ػثذ الجثار خلف  .00

  تسع وعشرون 82 خمس عشرة 02 أربع عشرة 00 هِا ػثاش هذوذ ره٘ض   .05

 0/0/5102( فٖ 97)ظ.ط.م/ تاألهررضْب تالغ٘اب لؼذم ذطذٗذ المطظ  هٌِذ صثاح ضؼذّى رش٘ذ   .03

  أربع وعشرون 81 ثنتا عشرة 08 ثنتا عشرة 05 هٌِذ طالة دط٘ي ُاشن   .00

  ست وعشرون 83 أربع عشرة 01 ثنتا عشرة 05 هٌِذ ػثذ الرزاق ٗاض٘ي هذوْد  .02

  ثمان وعشرون 82 أربع عشرة 01 أربع عشرة 00 ه٘ؼاد زٗذ هالك ادوذ   .02

  عشرون 81 ػشرج فمظ 01 ػشرج فمظ 01 ًثِاى جوال ٗاش ػلٖ   .07

  أربع وعشرون 81 أربع عشرة 01 ػشرج فمظ 01 ًطرٗي هذوذ ه٘ص ضؼ٘ذ   .08

 0/0/5102( فٖ 97)ظ.ط.م/ تاألهررضْب تالغ٘اب لؼذم ذطذٗذ المطظ  ًِلَ ُّ٘ة هذوْد ًص٘ف  .09

  ثمان وعشرون 82 أربع عشرة 01 أربع عشرة 00 ًْال طلة ػْاد ػلٖ   .21

  ثمان وثالثون 22 ثمان عشرة 02 عشرون 51 ًْرالِذٓ ْٗضف ًْار صالخ   .20

  ثمان وعشرون 82 أربع عشرة 01 أربع عشرة 00 ًْر تالضن جْرٕ ضلواى   .25

  ست وعشرون 83 أربع عشرة 01 ثنتا عشرة 05 ًْر دوذٕ خسػل دطي  .23

  ثمان وعشرون 82 أربع عشرة 01 أربع عشرة 00 ًْر هذوذ هِذٕ هذجْب   .20

  ست وعشرون 83 ثنتا عشرة 08 أربع عشرة 00 ًْرش ًاجٖ خسػل ًص٘ف  .22

  أربع وعشرون  81 ػشرج فمظ 01 أربع عشرة 00 ُاجر رػذ اضواػ٘ل هذوذ   .22

  أربع وثالثون 21 ثمان عشرة 02 ست عشرة 02 ُذٓ ذْف٘ك جاضن هذوذ   .27

  ثمان وعشرون 82 أربع عشرة 01 أربع عشرة 00 ُذٓ خل٘ل اتراُ٘ن خض٘ر   .28

  ثالثون 21 ست عشرة 03 أربع عشرة 00 ُذٓ ردوي دوْد ادوذ  .29

  ثمان وعشرون 82 أربع عشرة 01 أربع عشرة 00 ٗاضر هذوذ دطي ػلٖ   .21

 51/05/5102( فٖ 07350)ظ.ط.م/ تاألهرذرل٘ي ل٘ذ تٌاًء ػلٔ طلثَ  ٗاضر ْٗضف هٌصْر   .20

  ست وعشرون 83 أربع عشرة 01 ثنتا عشرة 05 ٗاض٘ي جاضن هذوذ هذوْد  .25


