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خذٔل ايزسبَبد طالة انًبخظزيز دٔر رثيغ9112
لظى انزلبثخ انظسيخ ػهي األغذيخ رظديالد رثيغ 9112
االطــــــــــى

و

انظجذ 9112/10/10

ْ 1بَي يسًذ أزًذ سايذ

انزلبثخ انظسيخ ػهي انهسٕو ٔيُزدبرٓب

 9ػزفخ رخت يسًذ زبيذ (يؼيذ)

انزلبثخ انظسيخ ػهي انهسٕو ٔيُزدبرٓب

ثظُذ ػجذ انززيى أزًذ ػجذ
3
انززيى

انزلبثخ انظسيخ ػهي انهسٕو ٔيُزدبرٓب

اإلثُيٍ 9112/10/10
انزلبثخ انظسيخ ػهي نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت
ٔيُزدبرٓب
انزلبثخ انظسيخ ػهي نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت
ٔيُزدبرٓب
انزلبثخ انظسيخ ػهي نسٕو انذٔاخٍ ٔاألراَت
ٔيُزدبرٓب

األرثؼبء 9112/10/10
طسخ يخهفبد يدبسر زيٕاَبد
انذثير
طسخ يخهفبد يدبسر زيٕاَبد
انذثير
طسخ يخهفبد يدبسر زيٕاَبد
انذثير

لظى انزلبثخ انظسيخ ػهي األغذيخ خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم خزيف ( 9110فظٕل طبثمخ )
االطــــــــــى

و

 0ػهيبء ػهي كبيم ػهي انذيت

(أنجبٌ) خزيف

9110

انظجذ 9112/10/10

اإلثُيٍ 9112/10/10

األرثؼبء 9112/10/10

رٕكيذ خٕدح األنجبٌ )(A

رٕكيذ خٕدح يُزدبد األنجبٌ )(A

أيزاع يشززكخ دٔر انغذاء

لظى انٕالدح  :خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم خزيف ( 9110فظٕل طبثمخ )
و
0
0

االطــــــــــى
أزًذ يبخذ أزًذ األزًزخزيف 9110
شيًبء يسًذ ريؼبٌخزيف 9110

انظجذ 9112/10/10
خًغ َٔمم ٔزفظ األخُخ في انًدززاد
خًغ َٔمم ٔزفظ األخُخ في انًدززاد

اإلثُيٍ 9112/10/10
انزٕنيذ ٔأيزاػّ
انزٕنيذ ٔأيزاػّ

األرثؼبء 9112/10/10
أيزاع انزُبطم في انسيٕاٌ
أيزاع انزُبطم في انسيٕاٌ

لظى اندزازخ :خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم انخزيف 9110
االطــــــــــى
و
 7ػهي يسًذ طبنى يَٕض
 0أطًبء يُظٕر شؼجبٌ يُظٕر
 2طهًي خًؼخ اثزاْيى خًؼخ يجزٔن
 11اريح اثزاْيى ػجذ انسًيذ
َٓ 11بل ازًذ ػجذ انمبدر يسًذ

اإلثُيٍ 9112/10/10
األشؼخ انخبص يزمذو
األشؼخ انخبص يزمذو
األشؼخ انخبص يزمذو
األشؼخ انخبص يزمذو
األشؼخ انخبص يزمذو

انظجذ 9112/10/10
انزخذيز انخبص يزمذو
انزخذيز انخبص يزمذو
انزخذيز انخبص يزمذو
انزخذيز انخبص يزمذو
انزخذيز انخبص يزمذو
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األرثؼبء 9112/10/10
ثبثٕنٕخيب األٔراو
ثبثٕنٕخيب األٔراو
ثبثٕنٕخيب األٔراو
ثبثٕنٕخيب األٔراو
ثبثٕنٕخيب األٔراو
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لظى انًيكزٔثيٕنٕخيب
و

19
13
10

رظديالد رثيغ 9112

االطــــــــــى
أطًبء طبرق يسًذ كبطر
آالء اطبيخ ػجذ انسًيذ
أزًذ ديبة ػجذ انُجي

لظى انًيكزٔثيٕنٕخيب
و
10
10
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انظجذ 9112/10/10
طزق رشخيض ثكزيزيخ
طزق رشخيض ثكزيزيخ
طزق رشخيض ثكزيزيخ

:

اإلثُيٍ 9112/10/10
ثكززيٕنٕخيب
ثكززيٕنٕخيب
ثكززيٕنٕخيب

األرثؼبء 9112/10/10
ثكززيٕنٕخيب اندٓبس انزُفظي
ثكززيٕنٕخيب اندٓبس انزُفظي
ثكززيٕنٕخيب اندٓبس انزُفظي

خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم انخزيف 9110

االطــــــــــى
ػجيز يسًذ أزًذ َٕفم (ثكززيٕنٕخيب ٔفطزيبد)
ركًيهي

ػال ػطيخ يسًذ يؼمٕة(

ثكززيٕنٕخيب ٔفطزيبد )

انظجذ 9112/10/10

اإلثُيٍ 9112/10/10

األرثؼبء 9112/10/10

رسؼيز ٔرؼميى انًُبثذ انًيكزٔثيخ

ثكززيٕنٕخيب ػبو

ال يٕخذ يٕاد

طزق رشخيض ثكزيزيخ

ثكززيٕنٕخيب

ثكززيٕنٕخيب اندٓبس انزُفظي

لظى انًيكزٔثيٕنٕخيب :خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم خزيف ( 9110فظٕل طبثمخ )
و
17

االطــــــــــى
أزًذ يسًذ أثكز (ٔافذ ارشبدي) (ثكززيٕنٕخيب
ٔفطزيبد )

انظجذ 9112/10/10

اإلثُيٍ 9112/10/10

األرثؼبء 9112/10/10

طزق رشخيض ثكزيزيخ

ثكززيٕنٕخيب

ثكززيٕنٕخيب اندٓبس انزُفظي

لظى انزغذيخ ٔانزغذيخ اإلكهيُيكيخ :خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم انخزيف 9110
و
10
12

االطــــــــــى
شيًبء ػهي ػجذ انفزبذ ػهي ػهيٕح
(ركًيهي)
طًز اثزاْيى ػجذِ يزسٔق(ركًيهي)

انظجذ 9112/10/10

اإلثُيٍ 9112/10/10

األرثؼبء 9112/10/10

أطبطيبد رغذيخ األطًبن

رغذيخ زيٕاَبد انهجٍ ٔانزغذيخ اإلكهيُيكيخ

ال يٕخذ يٕاد

رغذيخ زيٕاَبد انهسى ٔانزغذيخ
اإلكهيُيكيخ

رغذيخ زيٕاَبد انهجٍ ٔانزغذيخ اإلكهيُيكيخ

ال يٕخذ يٕاد

لظى أيزاع انذٔاخٍ ٔاألطًبن رظديالد رثيغ 9112
االطــــــــــى
و
 91طبْز زًذي زظيٍ زًٕري

اإلثُيٍ 9112/10/10
أيزاع األطًبن انجكزيزيخ

انظجذ 9112/10/10
أيزاع األطًبن ػبو
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األرثؼبء 9112/10/10
أيزاع األطًبن انطفيهيخ
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لظى أيزاع انذٔاخٍ ٔ األطًبن  :خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم خزيف ( 9110فظٕل طبثمخ )
االطــــــــــى

و
91

انظجذ 9112/10/10
أيزاع األطًبن انفطزيخ
ٔانفيزٔطيخ

دانيب أزًذ أزًذ انًؼذأي (أطًبن)

اإلثُيٍ 9112/10/10

األرثؼبء 9112/10/10

طزق رشخيض أيزاع األطًبن (يزمذو)

طسخ األطًبن ٔاأليبٌ انسيٕي

لظى  :انجبثٕنٕخيب خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم خزيف ( 9110فظٕل طبثمخ )
و

االطــــــــــى

 99اثزاْيى ػجذ انؼشيش يسًذ

(ٔافذ ارشبدي)

لظى انزػبيخ ٔرًُيخ انثزٔح انسيٕاَيخ:
و

االطــــــــــى

َٕرْبٌ يسًذ يسًذ انجُٓبٔي
90
(يؼيذِ)
و

 90انزفبػي أثٕ انفزٕذ ػجبص يسًذ
 97أربَبص إٌ خَٕذي (ٔافذ ارشبدي)

رظديالد رثيغ 9112
رزثيخ ٔإَزبج أطًبن انًيبِ انؼذثخ

اإللزظبد انجيطزي ٔرطجيمبرّ في ثزايح اإلَزبج
انسيٕاَي

اَزبج لطؼبٌ اآلثبء ٔانجيبع انزدبري

لظى انزػبيخ ٔرًُيخ انثزٔح انسيٕاَيخ:
االطــــــــــى

انجبثٕنٕخيب اإلكهيُيكيخ نظٕائم
اندظى

انزشخيض ثإطزخذاو انزغيزاد انخهٕيخ

ثبثٕنٕخيب اندٓبس انهًفبٔي

انظجذ 9112/10/10

 93طًيز طجزي يسًذ خهيم (يؼيذ)
 90إيًبٌ يسًٕد يسًٕد رخت (يؼيذِ)

انظجذ 9112/10/10

اإلثُيٍ 9112/10/10

األرثؼبء 9112/10/10

اإلثُيٍ 9112/10/10
انُظى انظُبػيخ إلَزبج انشريؼخ

األرثؼبء 9112/10/10
رغذيخ األطًبن ٔأيزاع طٕء
انزغذيخ

رظٕيك يُزدبد انًشارع انسيٕاَيخ ٔانذٔاخٍ
ٔاألطًبن

رظٕيك انخذيبد انجيطزيخ ٔاألدٔيخ

أطبطيبد انزسظيٍ انٕراثي في انذٔاخٍ

اَزبج انهسٕو انجيؼبء ٔاألراَت

خذٔل ايزسبَبد انطالة انًظدهيٍ نذرخخ انًبخظزيز فظم انخزيف 9110
اإلثُيٍ 9112/10/10
أطض دراطبد اندذٔي اإللزظبديخ نًشارع اإلَزبج
انسيٕاَي
أطبطيبد رزثيخ انسيٕاٌ

انظجذ 9112/10/10
اإلزظبء انجيطزي ٔرظًيى
انزدبرة
اإلزظبء انجيطزي ٔرظًيى
انزدبرة
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األرثؼبء 9112/10/10
طسخ األطًبن ٔاأليبٌ انسيٕي
رُشئخ ػدالد انسهيت
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لظى األدٔيخ انجيطزيخ
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رظديالد رثيغ 9112

االطــــــــــى
و
 90آيبل ػهي ػٕع خبة اهلل (يؼيذِ)
 92أزًذ يسًٕد ػجذ اهلل اثزاْيى

اإلثُيٍ 9112/10/10
فبريبكٕنٕخيب انزًثيم انغذائي
فبريبكٕنٕخيب انزًثيم انغذائي

انظجذ 9112/10/10
فبريبكٕنٕخيب رطجيميخ
فبريبكٕنٕخيب رطجيميخ

األرثؼبء 9112/10/10
فبريبكٕنٕخيب انذو
فبريبكٕنٕخيب انذو

لظى انكيًيبء انسيٕيخ رظديالد رثيغ 9112
و

االطــــــــــى

 31اَدي زًٕدح يظطفي انًظزي

لظى انزشزير ٔػهى األخُخ
االطــــــــــى
و
 31اطالو ػالء ػجذ انًسظٍ (يؼيذ)

لظى  :طت انسيٕاٌ
االطــــــــــى
و
 39طؼيذ ػبدل طؼيذ (يؼيذ)

انظجذ 9112/10/10
األًْيخ انكيًيبئيخ نهكزثْٕيذراد ٔانذٌْٕ
ٔانجزٔريُبد

اإلثُيٍ 9112/10/10
انزسكى انؼظجي انظبيي نأليغ انغذائي

األرثؼبء 9112/10/10
انزًثيم انغذائي نهغذاء

رظديالد رثيغ 9112
اإلثُيٍ 9112/10/10
اطبطيبد انًظطهسبد انزشزيسيخ

انظجذ 9112/10/10
رمُيبد انزشزير

األرثؼبء 9112/10/10
رشزير ثيطزي )(A

رظديالد رثيغ 9112
اإلثُيٍ 9112/10/10
أيزاع انسيٕاَبد األنيفخ انًُشنيخ انًؼذيخ

انظجذ 9112/10/10
أيزاع انًدززاد انًؼذيخ
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األرثؼبء 9112/10/10
أيزاع انسيٕاَبد زذيثخ انٕالدح انًؼذيخ

