
 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر   جرادخ ػبيخ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 64.44 643 يٛبدح ػبدل ادًذ َصٛر 12

 64.44 643 يذًٕد يذًذ اثٕ انًؼبطٗ َٕارح 19

 64.80 644.9 يذًذ جؼفر يذًذ ػهٙ 13

 42.14 688.9 انطٛذ انٕصبل ػهٗ ادًذ 18

 61.94 693.09 ادًذ يذًذ ػبدل ادًذ ػًر 11

 42.66 636 يذًذ صالح يذًذ دثب 220

 42.48 686.09 فٔادًذ ضًٛر ػجذ انرؤ 226

 69.66 624 شبٍْٛ جٙيذًذ صفٕد ػجذ انُ 224

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت جًٛغ انًٕاد انزرايص ثكر يذًذ يذًذ 44

 راضت يجًًٕػخ ْٛطزٕنٕجٙ ادًذ طبرق يذًذ دٕاش 41

 راضت يجًًٕػخ ْٛطزٕنٕجٙ أيٍٛ زاٚذ يصطفٗ ػجذ انؼسٚس 12

 راضت يجًًٕػخ ْٛطزٕنٕجٙ شؼجبٌ ػجذ انهطٛف ػجذ انًمصٕد 10

 راضت يجًًٕػخ ْٛطزٕنٕجٙ اضالو اضبيخ يذًٕد  16

 راضت يجًًٕػخ ْٛطزٕنٕجٙ ػجذ انؼسٚس ػبطف  ضهًٛبٌ 14

راضت يجًًٕػخ ْٛطزٕنٕجٙ + يجًٕػخ  اثراْٛى يصطفٗ جبثر انجًبل 222
 فطٕٛنٕجٙ

راضت يجًًٕػخ ْٛطزٕنٕجٙ + يجًٕػخ  ادًذ ػبدل يذًذ انشبفؼٗ 222
 فطٕٛنٕجٙ + يجًٕػخ رشرٚخ

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت جًٛغ انًٕاد  ادًذ انطٛذ انٕرداَٗ 14

   جرادخ ػبيخيهخص انُزٛجخ : 

 28 انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   ػذد انطالة 2

 23 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 4 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 4 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 % 92 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل                يراجؼخ انكهٛخ 

 

    ، ٚؼزًذ                                            

 ػًٛذ انكهٛخ                  

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202 اثرٚمدٔر   أيراض يزٕطُخ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل ـــــــــــــــىاالضـــ 

   ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت ثبطُخ ػبيخ اّٚ ػجذ انًُؼى ػجذ انجهٛم ػجٛذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت جًٛغ انًٕاد ػذا االدصبء ٔانهغخ يرٔح ثرٔد شفٛك 

 يهخص انُزٛجخ : 

 0 زمـــــــــــذيٛـــٍ  ػذد انطالة انً 2

 2 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 2 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 % 2 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل         يراجؼخ انكهٛخ        

 

    ، ٚؼزًذ                                               

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر   أيراض جهذٚخ ٔرُبضهٛخ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 61.38 698.2 االء ايٍٛ ادًذ يُصٕر 064

 64.2 640.1 انذٍٚ انذجشٗ  ٛٙاّٚ ادًذ يذ 061

 64.14 692.9 ػهٗ أيٛرح يذًذ ػجذ انغُٙ 042

 61.2 692.1 االء رايٗ ٕٚضف ػبير 042

 61.84 694.2 ثُبٌ يذًذ جًبل ػجذ انؼبطٗ دٔٚذار 046

 42.96 634.4 ػهٗ ججرٚم اثراْٛى ثطًخ 044

 64.8 644.69 نجُٗ ضؼـــــذ شٕلٗ ضاليّ 049

 42.43 683.89 رغرٚذ َجٛم يصطفٗ ادًذ انطٛذ 048

 63.38 662.2 َفٍٛ ادًذ انطٛذ َبصر 044

 42.4 680.3 رفؼذ اثراْٛى ػجذ انجبلٗ ضبرح 041

 42.32 684.9 يصطفٗ ػجذ انفزبح انجُذٖ ضبرح 092

 63.44 660 يذًذ اثٕ شُت دانٛب ضبيٗ  092

 64.80 644.9 شًٛبء يذًذ يذًٕد ادًذ شبٍْٛ 090

 64.93 648.2 غهٕلراَٛب يذًذ انطٛذ ز 096

 40.44 649.3 ضهًٗ جًبل فزٕح يذًذ  094

 44.44 424 شرٍٚ َجٛم ػبطف ػٕٚضّ 099

 61.94 693.6 ْذٚر دًذٖ ضٛذ ادًذ ادًذ 093

 .42.0 631.3 رلّٛ ػجذ انردًٍ ضهًٛبٌ 098

ػجذ اهلل يذًذ ػجذ انطالو ادًذ  094
 خهف

618.6 44.24 

 .42.0 631.6 َذٖ ػجذ انؼسٚس اثراْٛى اضًبػٛم 091

 42.60 682.1 اضالو صجذٗ ػجذ انذهٛى ضؼذ 032

 61.23 690.9 ػال اثراْٛى يذًٕد انؼرثٗ 032

 64.83 644.1 رثبة جالل ػجذ انذهٛى شرٚف 030

 .40.0 684.2 زلسٔق يبرُٚب صالح ادًذ 036

 .40.0 684.0 اثراْٛى رشذاٌ ضكر يٙ 034

 42.0 682.4 رٔٚذا جٓبد انذٍٚ دطٍ ضًٛر  039

 42.44 638.3 يذٗ ػجبش َٕٚص يٛبدح 033



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 40.20 681.2 َٓٗ يذًذ ػًبد دطُٗ انجؼفرأٖ 038

 42.28 682.3 رافذ يصطفٗ ػٛذ ػبئشخ 034

 61.41 691 ٛفَٛرفبَب اًٍٚ ػجذ انذٗ ػجذ انهط 031

 42.48 638.49 اُٚبش يذًذ ػجذ انطًٛغ ثُٓطب٘  082

 64.80 644.9 اضًبء جًبل ػهٗ جبثر َٕٚص 082

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ اضًبء ضؼذ رشبد ادًذ شؼجبٌ 040

 راضت يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ ايُٛخ ضبيٗ يذًـــــــــذ ضبنى 043

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  جــــــــــــــــــــــــــذال ٕٚ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 64 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 64 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 60 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 0 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %14.2 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

 

   ،  ٚؼزًذ                                                

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202 اثرٚمدٔر   خأيراض صذرٚ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 64.44 624 ْذٚر ادًذ يذًذ رشبد 232

 64 640 انطٛذ يذًذ انطٛذ يصطفٗ 232

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت يجًٕػخ رشرٚخ اّٚ يذًذ ػجذِ ثذر انذٍٚ 291

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ــــــــــــــــــــــذال ٕٚجــــ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 6 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 6 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 0 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 % 33.33 انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح  انُطجخ  8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 ،ٚؼزًذ                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر   جرحجرادخ أَف ٔأرٌ ٔدُ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 68.00 669 يذًذ اثٕ ثكر يذًٕد انطرضٙ 0

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 يجًٕػخ ٔراثخ -يجًٕػخ رشرٚخراضت  ػجذ انردًٍ فبٚس ػجذ انًُؼى 2

 ٔراثخًٕػخ راضت يج ادًذ يذًذ ػًر ػجذ انْٕبة 6

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت جًٛغ انًٕاد  يذًذ ضؼذ دطٍ دُفٗ 4

 

   جرادخ ػبيخيهخص انُزٛجخ : 

 4 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 6 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 2 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 0 ذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ  ػ 3

 % 66.66 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

  ،ٚؼزًذ                                                 

   ػًٛذ انكهٛخ

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 سء أٔل  ضبػبد يؼزًذح َزٛجخ  انًبجطزٛر ج

 0202 اثرٚمدٔر   أيراض ثبطُخ ػبيخ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 
 63.33 662 ادًذ يذًذ ضبيٗ ػهٙ 280

 69.29 629.9 اّٚ يخزبر ثطَٕٛٗ َذا 284

 68.64 663.9 ضًٌٕٛ انمُص ثطرش اثراْٛى 242

 68 666 ٛالد فكرٖ خهٛفّضذر ي 240

 64.46 626.9 يذًذ يجذٖ اثراْٛى انشٕٛر 244

 69.9 621.9 َجٕٚخ يذًذ يذًذ انفمٗ 249

 68.29 666.9 يُخ اهلل يجذٖ ػجذ انؼسٚس درٔٚش 212

 64.29 640.9 ادًذ  رجت يذًذ اثٕ طبنت 212

 64.29 640.9 ثالل يذًذ اثراْٛى 210

 66.32 620.9 يذًٕد ضبيخ ػهٗ انُبدٖ 219

 64.66 649 ٚبضًٍٛ اشرف ػجذ انرؤٔف ػجذ انردًٍ 213

 63.00 603 اضًبء ٚذٗ ادًذ فرج 218

 64.80 644.9 يذًذ ضًٛر ادًذ فرج   022

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت جًٛغ انًٕاد ػذا يجًٕػخ االدصبء ايٛرح رٚبض يذًذ صجرِ 284

 راضت فبريبكٕنٕجٙ ثٛبٌ ادًذ ريضبٌ  283

يجًٕػخ  -راضت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ ثطًخ ػجذ انُجٗ انطٛذ انغرٚت 288
 فبريبكٕنٕجٙ

 ثبثٕنٕجٙراضت يجًٕػخ  ثطًخ ْشبو ػجذانًُؼى يذًذ ػشًبٔ٘ 284

 راضت فبريبكٕنٕجٙ ضبرح يذًذ يٕضٗ يذًذ 281

 راضت يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ ضهًٗ يصطفٗ يذًذ ػشٛش 242

 د ػذا يجًٕػخ االدصبءراضت جًٛغ انًٕا َريٍٛ يذًذ ضؼذ خبنذ 243

 راضت جًٛغ انًٕاد ػذا يجًٕػخ االدصبء ٔالء ػجذاهلل انطٛذ ػجذاهلل لُذٚم 248

 فبريبكٕنٕجٙ -راضت يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ ردًّ ػجذ انُبصر ػجذ انطالو يذًذ 244

 راضت فبريبكٕنٕجٙ ادًذ ػهٙ ػًر ػهٙ 216

 ٕػخ ثبثٕنٕجٙيجً -راضت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ ٘دًذ َٛبزيذًذ َجٛم أ 214

 راضت يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ َؼٛى يذًذ انطٛذ ْٔجخ 211

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 غبئت جًٛغ انًٕاد ادًذ خبنذ ػهٕ٘ ادًذ 280

 غبئت جًٛغ انًٕاد جٌٕ ػبدل دُبَٗ ٕٚضف 246

 ػذا االدصبء غبئت جًٛغ انًٕاد أيم ايبو ػجذ انهطٛف انطٛذ 241

 فبريبكٕنٕجٙ -غبئت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ يذًذ فٕز٘ ػجذ انمبدر انرفبػٙ 214

 انجبطُخ انؼبيخيهخص انُزٛجخ : 

 01 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 09 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 4 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 26 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 20 ـــــــــــٍ  ػذد انطالة انراضجٛـــ 3

 % 90 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

   ،ٚؼزًذ                                                

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 ؼزًذح َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد ي

 0202 اثرٚمدٔر   طت ٔجرادخ انؼٌٕٛ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 
 61.89 698.89 االء فزذٙ ػجذانطالو ػجذاهلل 80

 44.40 611.89 ْذٚرانجطَٕٛٗ يذًذ دبيذ 84

 61.04 696.9 اضراء اثراْٛى ٕٚضف ػبير 89

 63.04 603.9 يذًذ اضًبػٛم ادًذ يزٕنٙ 83

 40.93 646 جًبل انطٛذ رشبد ادًذ ثركبد 88

 69.46 660.9 ٙانخًٛط ئثراْٛىدبزو ادًذ  42

 68.22 664 اًٚبٌ يإيٍ ػجذانجٕاد انجًم 42

 42.88 638 فبرٍ ضؼٛذ فإاد دًبو 46

 64.46 626.9 اًٚبٌ شذبرّ ػجذانفزبح دطٍ 44

 69.44 621 ػجذانطًٛغ انطٕٚم َٓبل ضبيٙ 43

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت ثصرٚبد ٙاًٚبٌ ػجذانذهٛى يذًذ انذجٛج 93
 راضت ثصرٚبد اًٚبٌ ػرثٗ صبثر اثٕيذًٕد 98

 ثبطُخ -راضت ثصرٚبد  اًٚبٌ ربير رشبد انطٛذ 94

 راضت ثصرٚبد اًٚبٌ ضؼذ انطٛذ فرج 91

 راضت ثصرٚبد اٚخ ػصبو يذًذ ضهًٛبٌ 32

 راضت ثصرٚبد باهللادًذ يُٛر يذًذ ػط 32

 راضت ثصرٚبد ادًذ ػجذانذًٛذ ادًذ شبٍْٛ 30

 راضت ثصرٚبد انذضٕلٗ ريضبٌ انؼبصٙ ايبَٙ 34

 راضت ثصرٚبد دػبء دطبو انذٍٚ ػجذانًُؼى 39

 راضت ثصرٚبد ٙػًرٔ ػجذانذًٛذانججبن 38
 راضت ثصرٚبد يرٚى َبصر نذظٗ ضاليخ 34

 رٚبدراضت ثص َبردٍٚ ضهًٛبٌ ػرٚبٌ ػسٚس 31

 راضت ثصرٚبد شؼجبٌ ػصبو ػجذانؼسٚس اضبيخ 82
 راضت ثصرٚبد خاًٚبٌ ػجبش رٕفٛك جًؼ 82
 راضت ثصرٚبد يذًذ ػهِٕٛ انؼبٚذٖ ػهٕٛح 86
 راضت ثصرٚبد ٙاًٚبٌ يصطفٗ يذًذ انفم 84
 راضت ثصرٚبد حيذًذ يذًذ ضؼبد رايٙ 42
 راضت ثصرٚبد ٙانشرثُٛ ئثراْٛىرضب  ضًٛخ 44



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 ة غبئجٌٕثبنثب: طال

 غبئت جًٛغ انًٕاد ادًذ ػجذانفزبح يذًذ ضهٛى 36
 غبئت جًٛغ انًٕاد ريٛطبء كبيم رٕفٛك يُصٕر 33
 غبئت جًٛغ انًٕاد ادًذ جًبل دبيذ ػفٛفٗ 81

 

 :  رخصص انريذ يهخص انُزٛجخ

 62 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 01 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 0 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 22 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 21 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

%64.44 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8  

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

   ،ٚؼزًذ                                                

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر   أيراض انُطبء ٔانزٕنٛذ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 68.14 ..642 اضًبء يذًذ يذًذ اثٕ شؼرح 1

 64.18 692.89 يراو ػبطف يذًٕد ػجذانجٕاد 23

 68.44 642 ادًذ يًذٔح ادًذ ػًراٌ 24

 42.22 632 ضًر يذًٕد ػهٕاٌ انشَٕٙ 00

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ ًٚبٌ صالح ػجذ انذًٛذ يٕضٗا 22

 راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ ايبَٗ جًبل يذًٕد دًبدح 22

 جرادخ -راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ يذًذ ػجذانفزبح ػٛذ اضبيخ 20

 راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ دطُبء ضًٛر اثٕ يطهى 26

 يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ -راضت يجًًٕػخ رشرٚخ  رٚٓبو ضؼذ يذًذ انطذًٛٗ 24

 راضت جرادخ ضًر انطٛذ يذًذ ػجذ انؼسٚس 29

 راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ ذَّٓبل ػجذ انٓبدٖ فزذٗ انططٛ 28

 راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ َجٕاٌ ضبيٗ يذًذ خهٛفّ 24

 راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ اٚخ جًبل يذًذ ْهجّ 02

 راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ رٚى ٚطرٖ ػطّٛ انًطُٛٗ 02

 راضت يجًًٕػخ يبٚكرٔثٕٛنٕجٙ يذًذ يًذٔح شفٛك ػطكر 06

 ٌٕثبنثب: طالة غبئج

  ال ٕٚجذ 

   انُطبء ٔانزٕنٛذيهخص انُزٛجخ : 

 29 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 29 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 4 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 22 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 % 03.33 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

   ، ٚؼزًذ                                                

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر   جرادخ انؼظبو صرخص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 63.92 604.30 يصطفٗ يذًذ ادًذ انُشررٙ 9

 66.44 622 يذًذ أدًذ ريس٘ دًبدح 8

 66.43 624.89 يذًذ اًٍٚ دهٛى زْرح 4

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت يجًٕػخ انفطٕٛنٕجٙ ُجٙاضالو ػجذ انجهٛم ػجذان 3

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 4 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 4 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 6 ـٍ  ػذد انطالة انُــــــبجذٛـــــــ 9

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %89 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

    ، ٚؼزًذ                                               

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 بجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح َزٛجخ  انً

 0202 اثرٚمدٔر   طت أضرح رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 60.66 012 ْذٖ يجذٖ ػجذانفزبح اثٕدطٍٛ 78

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ـــــــــــــــــــــــــذال ٕٚجـ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 2 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 2 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 2 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %222 جخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح  انُط 8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

  ،ٚؼزًذ                                                 

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202 اثرٚمدٔر   طت األطفبل رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 64.92 643.30 ادًذ يخزبر يذًذ كبيم 08

 42.94 684.09 شًٛبء َجٛت ادًذ انُؼًبَٗ 01

 61.42 694.89 يذًذ فزذٗ ضؼذ ػٛطٗ 62

 61.42 694.30 ضًر ضبيٗ ئثراْٛى ػفٛفٗ 60

 42.03 682.68 أثٕ انخٛر يٕرِ يجذٖ َجٛت 66

 64.09 644.09 ئثراْٛى انطٛذ يذًٕد لبضى 64

 42.66 636 ٔالء طهؼذ َجّٛ لًخ 69

 42.14 634.9 ْبجر يخزبر ػجذانؼبطٗ يصطفٗ 68

 68.49 668.20 ٔدٛذ طبرق يذًذ انشبفؼٗ 64

 44.29 613.9 أضًبء انطٛذ ػهٗ اثٕانُصر 42

 40.06 ...642 اضراء ػجبش يذًذ انطٛفٗ 42

 42.20 632.20 اضراء ٚطرٖ ئثراْٛى انكٛالَٗ 40

 40.26 681.09 فبطًّ ضًٛر يذًذ انصبٖٔ 44

 42.24 632.68 ايبَٗ ضًٛر شؼجبٌ 49

 42.29 631.9 ايٛرِ ضؼٛذ ػجذ انردٛى انكفرأٖ 43

 42.44 634 ثطًّ يذًذ شٕلٗ شبٍْٛ 44

 42.20 632.09 ايٛرِ ػفٛفٗ فرج ػهٗ 41

 69.01 628.30 ٛذ انطٛذ دطٍُٛادًذ ضؼ 92

 42.8 689.68 اٚبد ادًذ ػجذانؼسٚس جبة اهلل 92

 61.64 694.9 اُٚبش ػجذانًذطٍ يذًذ لطت 90

 63.29 604.9 انفمٗ ئثراْٛىدطٍ  فبطًخ 94

 68.64 663.9 ٔالءاضبيّ ػجذانًذطٍ ػثًبٌ 99

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ-فطٕٛنٕجٙراضت يجًٕػخ  يُبراثراْٛى ئثراْٛى ضالو 04

 يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ-راضت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ يذًذ اشرف فزذٗ اثٕضٕٚف 62

 يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ-راضت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ َٓٗ ادًذ فرج انصؼٛذٖ 63

 راضت يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ يُّ اهلل ئثراْٛى انسٚر 61

 راضت يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ ػهٛبء ػجذانذًٛذ فرج 46

 راضت يجًٕػخ ثبثٕنٕجٙ اُٚبش رثٛغ يذًذ دطبٍَٛ 48



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

يجًٕػخ -غبئت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ ػجٛر يذًذ رضب يذًذاثٕيطهى 96
 نغخ اَجهٛسٚخ -ادصبء-ثبثٕنٕجٙ

  رخصص األطفبل يهخص انُزٛجخ :

 01 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 04 رٍٚ  ػذد انطالة انذبضــــــــــــ 0

 2  انغبئجٛــــــــــــــــٍػذد انطالة  6

 00 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 3 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %84.98 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 َزرٔل  يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكٕ

 

   ،ٚؼزًذ                                                

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202 اثرٚمدٔر   األشؼخ انزشخٛصٛخ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 61.23 692.9 نهخ ػجالٌْجخ ػجذ انردًٍ ػجذ ا 224

 69.14 606.9 ضبرح ريضبٌ ػجذِ ضُذرٚطٙ 202

 63.26 604.09 اضًبء يذًذ ػهٙ صمر 203

 66.22 014 َطرٍٚ يذًذ اثراْٛى دطٍ 208

 63.89 662.89 يذًٕد  يذًذ اثراْٛى جٕدح 204

 69.22 623 ضهًٗ َجٛم ػجذ انطًٛغ 262

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 ركُٕنٕجٛب انفذصراضت   ٘يذًذ  ادًذ رشذ 221

 يجًٕػخ َظبئر يشؼخ -راضت ركُٕنٕجٛب انفذص ايُٛخ يذًذ ضٛذ ادًذ 222

 فٛسٚبء اشؼبػٛخ -راضت ركُٕنٕجٛب انفذص االء يذًذ ػجذ انطًٛغ انمطبٌ 222

 فٛسٚبء اشؼبػٛخ -راضت ركُٕنٕجٛب انفذص ًٍٚ ػجذ انرؤف طهجخأدانٛب  220

 فٛسٚبء اشؼبػٛخ -ركُٕنٕجٛب انفذص راضت رَب خبنذ اثراْٛى صمر 226

 فٛسٚبء اشؼبػٛخ -راضت ركُٕنٕجٛب انفذص رٔضخ اًٍٚ ػجذ انذًٛذ انُذهخ  224

 راضت ركُٕنٕجٛب انفذص ٙ َجٕ٘ ػجذ انذهٛى يُٛخ دطُأ 229

 فٛسٚبء اشؼبػٛخ -راضت ركُٕنٕجٛب انفذص دًذ ضبيٗ ػجذ انردٛىأيم أ 223

يجًٕػخ  -فٛسٚبء اشؼبػٛخ -كُٕنٕجٛب انفذصراضت ر ٙ رثٛغدًذ غجبشأيُٗ  228
 َظبئر يشؼخ

 راضت ركُٕنٕجٛب انفذص ردبة ػجذ انًذطٍ  انطٛذ ػجذ انخبنك 206

 راضت ركُٕنٕجٛب انفذص يرٚى صالح انذٍٚ ػهٗ ػجذ انًٕجٕد 204

 راضت ركُٕنٕجٛب انفذص َذٖ يخزبر ضؼٛذ  209

 ئر يشؼخراضت يجًٕػخ َظب ايبَٗ ػجذ انردًٍ اضًبػٛم  201

 راضت ركُٕنٕجٛب انفذص يُخ انهخ ػجبش  انسٚبد 262

 راضت ركُٕنٕجٛب انفذص يُبر زُٚٓى انطؼٛذ اثٕ انٛسٚذ  089

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 ركُٕنٕجٛب انفذصغبئت  اٚخ يذًذ يرزٔق 221

 -ركُٕنٕجٛب انفذص -فٛسٚبء اشؼبػٛخغبئت  يذًٕد ادًذ اثٕ انؼٍُٛ 202
 نغخ -ادصبء



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 ركُٕنٕجٛب انفذص -فٛسٚبء اشؼبػٛخغبئت   يصطفٗ  ادًذ كًبل انجطَٕٛٙ 200

   األشؼخ انزشخٛصٛخيهخص انُزٛجخ : 

 04 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 02 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 6 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 3 ــــٍ  ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــ 9

 29 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %04.3 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

  ،ٚؼزًذ                                                 

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 زٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذحَ

 0202 اثرٚمدٔر   انطت انشرػٙ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 44.41 424 اضراء َجٛم ػجذانؼسٚس ..

 40.29 684.9 اًٚبٌ ػهٗ يٕضٗ انشبػر ..

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

  ــــــــــــــذال ٕٚجــــــــــــ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 0 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 0 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 0 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %222 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 ،ٚؼزًذ                                                   

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 سء أٔل  ضبػبد يؼزًذح َزٛجخ  انًبجطزٛر ج

 0202 اثرٚمدٔر   انمهت ٔاألٔػٛخ انذيٕٚخ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 64.9 622.9 يذًٕد اضًبػٛم يذًٕد جبثر 264
 69.61 624.9 ػهٗ ضؼٛذ ٕٚضف يذًذ 269
 68.00 669 فبرٔق صجذٗ انًغرثٗ 263
 63.04 603.9 يذًذ ػٛذ ٙح نطفصال 264
 69.66 624 ٙيذًذ شٕلذ ػه ٙشٕل 242
 69.22 623 َص انفردأنٛهٗ شفٛك  242
 63.61 608.9 يذًذ ٘اضًبء ػبطف يذًذ 240
 42.28 632.9 ادًذ ضالو  ػًرٔ ػجذ اهلل 246
 68.44 668 ادًذ يذًذ جًٛم انطٛذ 249
 .69.0 629.9 يذًذ انجُذ٘ أدًذ صالح انذٍٚ 243
 64.00 624 يذًذ ٘غبز ٘يذًذ لذر 244
 61.00 696 ٘انطٛذ ػٛطٕ ٙيذًذ انذطُٛ 290
 63.93 601 يذًذ دطٍٛ ػجذ انفزبح 299
 64.61 649.9 ادًذ يطؼذ ضٛذ ادًذ 293
 64.22 628 ػجذ انًجٛذ يذًذ ػجذ انًجٛذ 298

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 طُخ ػبيخثبراضت  ػجذ انذًٛذ يذًٕد انطٛذ ٙػهٙ يرػ 261

 راضت ثبطُخ ػبيخ ضبرح يذًذ ػجذ انذبفظ 244

 ثبطُخ ػبيخ -راضت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ أيٛر إَٔر ػجذ انؼظٛى 292

 ادصبء -راضت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ أدًذ ضًٛر فإاد أدًذ 296

 راضت ثبطُخ ػبيخ ْجخ انهخ رضٕاٌ يذًٕد 294

 ثبطُخ ػبيخ -راضت يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ اضالو ضؼٛذ انغجبشٗ اثٕرٚخ 294

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت جًٛغ انًٕاد يذًذ ػجذ انردٛى انذضٕلٗ 268

 غبئت جًٛغ انًٕاد ػًرٔ ضؼذ ػجذِ ػجذ اهلل 248



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 غبئت جًٛغ انًٕاد ضٕزاٌ جًٛم دطٍ 241

 غبئت جًٛغ انًٕاد اضالو َجبح طّ ريضبٌ 292

   انمهت ٔاألٔػٛخ انذيٕٚخيهخص انُزٛجخ : 

 09 طالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ  ػذد ان 2

 02 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 4 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 29 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 3 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %82.4 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  يراجؼخ 

 

 .ٚؼزًذ                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202 اثرٚمدٔر   ػالج األٔراو ٔانطت انُٕٔ٘ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل ضــــــــــــــــــىاال 

   ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

ثٕٛنٕجٛب انؼالج  -فٛسٚبء اشؼبػٛخ  راضت زٚسٚذ دًذ٘ يذًذ انشٓبٔ٘ 086
 االشؼبػٙ

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 2 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 2 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 2 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 % 2 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  يراجؼخ

  

 ،ٚؼزًذ                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر  ٔانزأْٛم انطت انطجٛؼٙ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل ـــــــــــــــىاالضـــ 

 63.61 608.9 ٙايٛرح كًبل يذًذ رك 260
 40.29 684.9 ٙاضًبء ثكر انطٛذ ػه 266

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 0 طالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ  ػذد ان 2

 0 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 0 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 % 222 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 ٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  يراجؼخ انكه

   ,ٚؼزًذ                                                

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر   األيراض انؼصجٛخ ٔانطت انُفطٙ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل ــــــــــــــــىاالضــ 

 64.94 648.09 ايٛرح ػجذ انؼبطٗ صجرٖ انٓجٛرٖ 229
 64.23 ..640 ادًذ ػبدل ػجذ انردًٍ شرف انذٍٚ 228

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

يجًٕػخ  -راضت يجًٕػخ انزشرٚخ غبدح اًٍٚ اثٕضؼذح 223
 ثبثٕنٕجٙ -ثبطُخ -فبريبكٕنٕجٙ

 ئجٌٕثبنثب: طالة غب

 غبئت جًٛغ انًٕاد يذًذ ادًذ يكٗ اثراْٛى انجًم 224

 يهخص انُزٛجخ : 

 4 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 6 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 0 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 2 ـــــــــــــٍ  ػذد انطالة انراضجٛـ 3

 % 33.33 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

   ، ٚؼزًذ                                               

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 ًذح َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼز

 0202 اثرٚمدٔر  خ انجبثٕنٕجٛب االكهُٛكٛ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

   ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 ادصبء -يبٚكرٔ اكهُٛٛكٙ -راضت أضبضٛبد يبٚكرٔ ٙجٛالٌ يذًذ ػجذ انٕادذ انخٕن 234

 يبٚكرٔ اكهُٛٛكٙ -راضت أضبضٛبد يبٚكرٔ رطُٛى يصطفٗ اثراْٛى شبٍْٛ 239

 يبٚكرٔ اكهُٛٛكٙ -طفٛهٛبد -راضت أضبضٛبد يبٚكرٔ دػبء يذًذ انطؼٛذ ثركبد 233

 يبٚكرٔ اكهُٛٛكٙراضت  ايٛرح اثراْٛى انًصر٘ 238

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 جخ : يهخص انُزٛ

 4 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 4 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 2 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 4 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %2 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

  .ٚؼزًذ                                                 

 ػًٛذ انكهٛخ



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر  انًطبنك انجٕنٛخجرادخ  رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل ــــــــــــــــــىاالض 

   ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ دطٍ ٙضؼذ ػه ٙيذًذ ػه 063

 يجًٕػخ فطٕٛنٕجٙ ٙانهٛث خيذًذ يصطفٗ ػطٛ 068

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 زٛجخ : يهخص انُ

 0 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 0 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 2 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 0 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 % 2 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

 ،ٚؼزًذ                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر   انٓطزٕنٕجٙ رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل ــــــــــــىاالضــــــ 

 43.22 429 يذًذ يذًذ جبد ضذٗ 080

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 2 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 2 ة انذبضــــــــــــرٍٚ  ػذد انطال 0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 2 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 % 222 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 رئٛص انكَٕزرٔل          يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ             

 

  ،ٚؼزًذ                                                 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر انذبالد انذرجخ    رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 61.66 694 َئ يذًذ جًبل انذٍٚ َصبريٍُ ْب 022

 64 640 يذًذ طهؼذ يذًٕد اثٕ انُجب 029

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 جًٛغ انًٕادراضت  ػهٗ ػصبو رٕكم انذٚت 022

 دبالد درجخراضت  اضالو ادًذ ػجذ انًذطٍ ػٕض راجخ 020

 دبالد درجخراضت  ادًذ اضًبػٛم ادًذ انطٛذ خضر 026

 دبالد درجخراضت  ادًذيذًٕد ادًذ يذًٕد  024

 دبالد درجخ ٔثبطُخ ػبيخراضت  ػًرٔ ػجذ انذكٛى ػجذ انغفبر يسرٔع 029

 دبالد درجخراضت  يذًٕد يذًذ انطٛذ انصؼٛذٖ 028

 دبالد درجخراضت  يُٛب يكرو ػجذ انًطٛخ اثراْٛى 024

 دبالد درجخراضت  ضبرِ جًبل يذًذ دشٛش 021

 دبالد درجخراضت  ىاضالو رشذٖ ػجذ انُجٗ اثراْٛ 022

 دبالد درجخراضت  ادًذ ٚبضــــــــــر اثراْٛى شؼجبٌ 020

 دبالد درجخ ٔفبريبراضت  يذًذ ادًذ ػجذ انًؼطٗ َصــــــــــــــر 026

 دبالد درجخراضت  يصطفٗ جالل يطبٔع دطٍ 024

  دبالد درجخ راضت  يذًذ ادًذ يذًذ اثراْٛى لبثٛم 023

 دبالد درجخراضت  يصطفٗ انفمٗ شًٛبء انطٛذ يذًٕد 028

 دبالد درجخ ٔفبريبراضت  ادًذ ريضبٌ انًذًذ٘ ثغبغٕ 024

 دبالد درجخ راضت  يذت كبيم نٕٚص كبيم 002

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر انذبالد انذرجخ    رخصص 

 دبالد درجخ راضت  ػالء ػجذ انًمصٕد خطبة 049

 ة غبئجٌٕثبنثب: طال

غبئت فبريب ٔدبالد درجخ ٔثبطُخ  يذًٕد اثراْٛى ضبنى انًراكجٗ 023
 ػبيخ

 غبئت دبالد درجخ ادًذ ْبشى ػطّٛ انذٚت 021

 يهخص انُزٛجخ : 

 02 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 21 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 0  ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ 6

 0 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 28 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %1.9 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

 

 ،ٚؼزًذ                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 َزٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202 اثرٚمدٔر انزخذٚر   رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل االضــــــــــــــــــى 

 69.22 623 يذًذ ػهٙ ضهًٛبٌ أثٕ انؼال 004

 64.22 646 ػجذ اهلل ضؼٛذ أدًذ 062

 ب: طالة راضجٌٕثبَٛ

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  اَص اًٍٚ دبيذ يذًٕد 002

 يجبدئ فٛسٚبء ٔ يجًٕػخ انزشرٚخراضت  ادًذ يذًذ ػجذ انجبضط يذًذ انشبفؼٗ 000

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  ادًذ يذًذ رضالٌ ادًذ رضالٌ 006

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  رَب ػجذ انْٕبة صذر انذٍٚ يذًذ خًٛص 004

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  ٖ يذًذ يذًذ انغُــــــــــــــبويٓـــــــــذ 009

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  يذًذ ػهٙ ػجذ انًجٛذ دأد  003

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  ْبجر َسّٚ يذًذ ػمٛهّ  008

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  يذًٕد ضؼٛذ يذًذ ادًذ 001

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  اضًبء يرضٗ ضؼذ غُٛى 062

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  ٖٔادًذ طبرق ادًذ انؼذ 060

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  يذًٕد يذًذ َجٛت يذًذ يذًٕد دطٍ  066

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  يذًٕد يذًذ ػجذ انذًٛذ انؼجذ  064

 يجبدئ فٛسٚبءراضت  يذًذ ػبطف ػجذ انطزبر لطت 069

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 29 د انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ  ػذ 2



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 29 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 0 ػذد انطالة انُــــــبجذٛــــــــٍ   9

 26 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %26.6 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 ؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  يراج 

 ،ٚؼزًذ                                                 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ     
 كهٛخ انطت        

 كُزرٔل انذراضبد انؼهٛب
 

 زٛجخ  انًبجطزٛر جسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح َ

 0202 اثرٚمدٔر انطٕارئ   رخصص 

 أٔال: طهجخ َبجذٌٕ

 يؼذل فصهٙ يجًٕع انجسء األٔل ــــــــــــىاالضــــــ 

   ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 ٔرلخ أٔنٙ ٔ ثبَٛخ ٔ ثبنثخ راضت  اثراْٛى ادًذ اثٕ انؼال يذًذ      234

 يجًٕػخ االدصبءراضت  ثٛزر يبجذ َبدٖ يٛخبئٛم 231

 ٔرلخ أٔنٙراضت  يذًذ ضؼٛذػهٗ يذًذ 282

 ٔرلخ ثبنثخراضت  ػجذ انردًٍ يذًذ يجذٖ دطٍ 282

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚجــــــــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛجخ : 

 4 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   2

 4 ػذد انطالة انذبضــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  6

 2 ُــــــبجذٛــــــــٍ  ػذد انطالة ان 9

 4 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   3

 %2 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُجـــــــــــبح   8

 

 يراجؼخ انكهٛخ               يراجؼخ انجبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل  

  ،ٚؼزًذ                                                 

 كهٛخػًٛذ ان


