
 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا

 

 ةيئاهنلا تارابتخالا لودج
  ـه ١٤ ٤١   يعماجلا ماعلا نم لوألا يساردلا لصفلل

 لافطأ ضKر :مسقلا    ةيبرتلا :ةيلكلا
 

  )١٠( ىلإ )٨( نم ىلوألا :ةرتفلا                  ـه١٤ ٤١   / ٤ / ٢٥ :خيراتلا                              دحألا :مويلا                               
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر تابلاطلا ددع ةبعشلا همقر ررقملا مسا

 رازجلا ةلاه .د رازجلا ةلاه .د ط ٣٠٩ ٢٧ ١ ٢١٤١١٠٥-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيوغللا تاراهملاو ميهافملا

 سدنهم ءاسيم .د سدنهم ءاسيم .د ط٣٠٩ ١٥ ٢ ٢١٤١١٠٥-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيوغللا تاراهملاو ميهافملا

 رازجلا ةلاه .د رازجلا ةلاه .د ط ٣٠٩ ١١ ٣ ٢١٤١١٠٥-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيوغللا تاراهملاو ميهافملا

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 
 
 
  )٢.٣٠( ىلإ )١٢.٣٠( نم ةثلاثلا :ةرتفلا                 ـه١٤ ٤١ / ٤ / ٢٥ :خيراتلا                                    دحألا :مويلا              

 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر تابلاطلا ددع ةبعشلا همقر ررقملا مسا

 بيبح ءاميش .أ بيبح ءاميش .أ ط ٣١٠ ١١ ٢ ٢٣٣٣١٢-٢ ةلوفطلا تالكشم
 يضاق ةشئاع.أ بيبح ءاميش .أ ط ٣١٠ ١٨ ٤ ٢٣٣٣١٢-٢ ةلوفطلا تالكشم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 

 
 )١٠( ىلإ )٨( نم ىلوألا :ةرتفلا                              ـه١٤ ٤١ / ٤ / ٢٦ :خيراتلا                     نينثالا :مويلا                
 

 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر تابلاطلا ددع ةبعشلا همقر ررقملا مسا

 ينايحللا ةحبس .د ينايحللا ةحبس .د ي ٢٠١ ٢٦ ١ ٢١٤١١٠٣-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيملعلا تاراهملاو ميهافملا
 يبيتعلا ةراس .د ينايحللا ةحبس .د ي ٢٠١ ١٤ ٢ ٢١٤١١٠٣-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيملعلا تاراهملاو ميهافملا
 يبيتعلا ةراس .د يبيتعلا ةراس .د ي ٢٠١ ١٣ ٣ ٢١٤١١٠٣-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيملعلا تاراهملاو ميهافملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا

 
 
 
 

  )١٠( ىلإ )٨( نم ىلوألا :ةرتفلا                       ـ ه١٤ ٤١  / ٤ /  ٢٧ :خيراتلا                      ءoالثلا :مويلا                

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 يدوماعلا ةريمأ .ا يوانسك داq .د ي ٢٠٧ ٣٦ ٠ ١٠٣١٤٨٣-٢ ةيلوألا تافاعسإلاو لفطلا ةحص
 يضاق ةشئاع.أ ليلجلا دبع ةبه .ا ي ٢٠٨ ٤١ ١ ١٠٣١٤٨٣-٢ ةيلوألا تافاعسإلاو لفطلا ةحص
 يلجوخ ةيحتف .د يلجوخ ةيحتف .د ي ٢٠٩ ٢٦ ٢ ١٠٣١٤٨٣-٢ ةيلوألا تافاعسإلاو لفطلا ةحص
 ينايحللا ةحبس.د ينايحللا ةحبس.د ي ٢١٠ ٢١ ٣ ١٠٣١٤٨٣-٢ ةيلوألا تافاعسإلاو لفطلا ةحص
 روشاع ءافو .د يوادعس ةينه .د ي ٢١١ ٣٨ ٤ ١٠٣١٤٨٣-٢ ةيلوألا تافاعسإلاو لفطلا ةحص

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 
 
 
 )١٠( ىلإ )٨( نم ىلوألا :ةرتفلا         ـه١٤ ٤١   /  ٤  / ٢٨   :خيراتلا                      ءاعبرألا :مويلا                         
  

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 يدوماعلا ةريمأ .ا يدوماعلا ةريمأ .ا ٣١٢ ط ١٩ ١ ٢١٤١١٠٢-٢ ةركبملا ةلوفطلا ىلإ لخدملا
 رفظ ةيمس.د يدوماعلا ةريمأ .ا ٣١٢ ط ٢٤ ٢ ٢١٤١١٠٢-٢ ةركبملا ةلوفطلا ىلإ لخدملا
 بيبح ءاميش .ا بيبح ءاميش .ا ٣١٣ ط ١٨ ٣ ٢١٤١١٠٢-٢ ةركبملا ةلوفطلا ىلإ لخدملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 
 
 
 )١٢.١٥( ىلإ )١٠.١٥( نم ةيناثلا :ةرتفلا              ـه١٤ ٤١   /  ٤  / ٢٨ :خيراتلا                      ءاعبرألا :مويلا                              
  

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 يبيتعلا ةراس .د رفظ ةيمس .د ٣٠٤ ط ١٦ ١ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت
 يبيتعلا ةراس .د رفظ ةيمس .د ٣٠٤ ط ١٨ ٢ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت
 عينصلا مسلب .د عينصلا مسلب .د ٣١٠ ط ١٩ ٤ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت

 رفظ ةيمس .د رفظ ةيمس .د ٣٠٤ ط ١٠ ٥ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت

 دباع ءايلع.ا عينصلا مسلب .د ٣١٠ ط ٢٠ ٨ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت

 عينصلا مسلب .د عينصلا مسلب .د ٣١٠ ط ١٢ ٩ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت

 يدوماعلا ةريمأ .ا ينايحللا ةحبس .د ٣١١ ط ١٢ ١١ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت
 ينايحللا ةحبس .د ينايحللا ةحبس .د ٣١١ ط ١٢ ١٢ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت

 ينايحللا ةحبس .د ينايحللا ةحبس .د ٣١١ ط ١٦ ١٣ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت

 رفظ ةيمس .د رفظ ةيمس .د ٣٠٤ ط ١٢ ١٤ ٢٣٣٤١٦-٢ لفطلل يسفن ميوقتو داشرإو هيجوت
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 

 

 
 )١٠( ىلإ )٨( نم ىلوألا :ةرتفلا                           ـه١٤ ٤١ / ٤ / ٢٩ :خيراتلا                                    سيمخلا :مويلا              
  

 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر تابلاطلا ددع ةبعشلا همقر ررقملا مسا

 يدوماعلا ةريما.ا حلاصلا ةنيثب .ا ٣١٠ ط ١٩ ١ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع
 حلاصلا ةنيثب .ا حلاصلا ةنيثب .ا ٣١٠ ط ٢٠ ٢ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع
 بيبح ءاميش .ا ليلجلادبع ةبه .ا ٣٠٩ ط ٢٣ ٣ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع

 بيبح ءاميش .ا ليلجلادبع ةبه .ا ٣٠٩ ط ١٩ ٤ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع

 يضاق ةشئاع .ا يضاق ةشئاع .ا ٣٠٤ ط ١٧ ٥ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع

 دباع ءايلع.أ ليلجلادبع ةبه .ا ٣٠٩ ط ١٦ ٦ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع
 يضاق ةشئاع .ا يضاق ةشئاع .ا ٣٠٤ ط ١٢ ٩ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع

 دباع ءايلع.أ ليلجلادبع ةبه .ا ٣٠٩ ط ١٩ ١٠ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع
 ينايحللا ةحبس.د يضاق ةشئاع .ا ٣٠٤ ط ١٣ ١١ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع

 ينايحللا ةحبس.د يضاق ةشئاع .ا ٣٠٤ ط ١٥ ١٢ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع

 ليلجلادبع ةبه .ا ليلجلادبع ةبه .ا ٣٠٩ ط ١٢ ١٣ ٢٣٣٤١٧-٢ يداع ريغ لفط سفن ملع

 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 
 
  )٤.٤٥( ىلإ )٢.٤٥( نم  ةعبارلا :ةرتفلا                           ـه١٤ ٤١ / ٤ / ٢٩ :خيراتلا                                    سيمخلا :مويلا              

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 يبيتعلا ةراس .د يبيتعلا ةراس .د ٢٠٨ ي ١٢ ١ ٢٣٣١٠٧-٢ )١( لفطلا ةيجولويب

 يبيتعلا ةراس .د يبيتعلا ةراس .د ٢٠٨ ي ١٤ ٢ ٢٣٣١٠٧-٢ )١( لفطلا ةيجولويب

 عينصلا مسلب .د يبيتعلا ةراس .د ٢٠٨ ي ١٤ ٣ ٢٣٣١٠٧-٢ )١( لفطلا ةيجولويب

 يضاق ليده .ا يبيتعلا ةراس .د ٢٠٩ ي ١٣ ٤ ٢٣٣١٠٧-٢ )١( لفطلا ةيجولويب

 سدنهم ءاسيم .د سدنهم ءاسيم .د ٢١٠ ي ٩ ٥ ٢٣٣١٠٧-٢ )١( لفطلا ةيجولويب

 يضاق ليده .ا يبيتعلا ةراس .د ٢٠٩ ي ١١ ٦ ٢٣٣١٠٧-٢ )١( لفطلا ةيجولويب

 سدنهم ءاسيم .د سدنهم ءاسيم .د ٢١٠ ي ١٦ ٧ ٢٣٣١٠٧-٢ )١( لفطلا ةيجولويب

 يضاق ليده .ا يبيتعلا ةراس .د ٢٠٩ ي ١٠ ٩ ٢٣٣١٠٧-٢ )١( لفطلا ةيجولويب

 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 
 
 )١٠( ىلإ )٨( نم ىلوألا :ةرتفلا                              ـه١٤ ٤١ / ٥ / ٤ :خيراتلا                     نينثالا :مويلا                        
 

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 حلاصلا ةنيثب .ا بيبح ءاميش.ا ٣٠١ ط ٢١ ١ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع
 حلاصلا ةنيثب .ا بيبح ءاميش.ا ٣٠١ ط ٢١ ٢ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع
 يلذهلا ءارسا .أ بيبح ءاميش.ا ٣٠١ ط ٢٢ ٣ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع
 يضاق ةشئاع .ا يضاق ةشئاع .ا ٣٠٢ ط ١٥ ٥ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع
 يلذهلا ءارسا .أ بيبح ءاميش.ا ٣٠١ ط ١٧ ٦ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع
 يضاق ةشئاع .ا يضاق ةشئاع .ا ٣٠٢ ط ١١ ٧ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع
 بيبح ءاميش.ا بيبح ءاميش.ا ٣٠١ ط ١٦ ٨ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع
 يدوماعلا ةريما .ا يضاق ةشئاع .ا ٣٠٢ ط ١٨ ٩ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع
 يدوماعلا ةريما .ا يضاق ةشئاع .ا ٣٠٢ ط ١٣ ١٠ ٢١٤١١٠١-٢ ةلوفطلا سفن ملع

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا

 
 
 
 

  )١٢.١٥( ىلإ )١٠.١٥( نم ةيناثلا :ةرتفلا                                 ـه١٤ ٤١  / ٥ /  ٥ :خيراتلا                      ءoالثلا :مويلا                

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 يرقشق ةريمس .د يرقشق ةريمس .د ٣٠٨ ط ١٨ ١ ٢١٤١١٠٤-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيكرحلا ةيبرتلا
 دباع ءايلع .ا رفظ ةيمس .د ٣١١ ط ٢٠ ٢ ٢١٤١١٠٤-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيكرحلا ةيبرتلا
 رفظ ةيمس .د رفظ ةيمس .د ٣١١ ط ١٦ ٣ ٢١٤١١٠٤-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيكرحلا ةيبرتلا
 روشاع ءافو .د روشاع ءافو .د ٣١٠ ط ١٠ ٤ ٢١٤١١٠٤-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيكرحلا ةيبرتلا
 روشاع ءافو .د روشاع ءافو .د ٣١٠ ط ١١ ٥ ٢١٤١١٠٤-٣ ةركبملا ةلوفطلا يف ةيكرحلا ةيبرتلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 
 
  )٢.٣٠( ىلإ )١٢.٣٠( نم ةثلاثلا :ةرتفلا                   ـه١٤ ٤١  / ٥ /  ٥ :خيراتلا                      ءoالثلا :مويلا                        

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 يلجوخ ةيحتف .د يلجوخ ةيحتف .د ٣٠٨ ط ٨ ١ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 يلجوخ ةيحتف .د يلجوخ ةيحتف .د ٣٠٨ ط ٦ ٢ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 يناميلا ىنم .ا يناميلا ىنم .ا ٣١١ ط ١٠ ٣ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 يناميلا ىنم .ا يناميلا ىنم .ا ٣١١ ط ٩ ٤ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 يراصنألا ريبع .د يراصنألا ريبع .د ٣٠٩ ط ٦ ٥ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 يراصنألا ريبع .د يراصنألا ريبع .د ٣٠٩ ط ١٠ ٦ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 يراصنألا ريبع .د يراصنألا ريبع .د ٣٠٩ ط ١٠ ٧ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 نالحد ةينسح.ا يراصنألا ريبع .د ٣٠٩ ط ٩ ٨ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 نالحد ةينسح.ا يراصنألا ريبع .د ٣٠٩ ط ٩ ٩ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 يراصنألا ريبع .د يراصنألا ريبع .د ٣٠٩ ط ١٠ ١٠ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت
 يراصنألا ريبع .د يراصنألا ريبع .د ٣٠٩ ط ١١ ١١ ١٠٣١٢١٣-٢ لفطلا ةيذغت

 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 

 
  )١٠( ىلإ )٨( نم ىلوألا :ةرتفلا                        ـه١٤ ٤١  / ٥ /  ٦ :خيراتلا                       ءاعبرألا :مويلا                         

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 نالحد ةينسح .ا نالحد ةينسح .ا ٣٠٧ ط ١٠ ١ ٢-٢٣٣٣١٠ ةيوبرتلا باعلألا
 رازجلا ةلاه .د رازجلا ةلاه .د ٣٠٩ ط ١٩ ٢ ٢-٢٣٣٣١٠ ةيوبرتلا باعلألا
 عينصلا مسلب .د عينصلا مسلب .د ٣٠٩ ط ٢٠ ٣ ٢-٢٣٣٣١٠ ةيوبرتلا باعلألا
 رازجلا ةلاه .د رازجلا ةلاه .د ٣٠٩ ط ١٣ ٦ ٢-٢٣٣٣١٠ ةيوبرتلا باعلألا
 عينصلا مسلب .د عينصلا مسلب .د ٣٠٩ ط ١٢ ٧ ٢-٢٣٣٣١٠ ةيوبرتلا باعلألا
 نالحد ةينسح .ا نالحد ةينسح .ا ٣٠٧ ط ١٨ ٨ ٢-٢٣٣٣١٠ ةيوبرتلا باعلألا

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 

 
  )٤.٤٥( ىلإ )٢.٤٥( نم  ةعبارلا :ةرتفلا                                  ـه١٤ ٤١  / ٥ /  ٦ :خيراتلا                       ءاعبرألا :مويلا       

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 سدنهم ءاسيم .د سدنهم ءاسيم .د  ٣١٠ ط ١٥ ١ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا
 سدنهم ءاسيم .د سدنهم ءاسيم .د  ٣١٠ ط ١٥ ٢ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا
 يلذهلا ءارسا .ا يلذهلا ءارسا .ا  ٣٠٧ ط ١٤ ٥ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا
 يلذهلا ءارسا .ا يلذهلا ءارسا .ا  ٣٠٧ ط ١٤ ٦ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا
 يضاق ليده.أ ليلجلادبع ةبه .ا  ٣١٢ ط ١٥ ٧ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا
 روشاع ءافو .د روشاع ءافو .د  ٣١١ ط ١١ ٩ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا
 روشاع ءافو .د روشاع ءافو .د  ٣١١ ط ٧ ١٠ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا
 روشاع ءافو .د روشاع ءافو .د  ٣١١ ط ١٠ ١١ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا
 يضاق ليده.أ ليلجلادبع ةبه .ا  ٣١٢ ط ١٦ ١٥ ٢٣٣٣٤٠-٢  ةيعامتجالا ةئشنتلا

 
 
 
 



 

                    
 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  ميلعتلا ةرازو

 ىرقلا مأ ةعماج
 تابلاطلل ةيعماجلا تاساردلا ةدامع

  تارابتخالا ريسل ةمئادلا ةنجللا
 
 
 
  )١٢.١٥( ىلإ )١٠.١٥( نم ةيناثلا :ةرتفلا                            ـه١٤ ٤١ / ٥ / ٧ :خيراتلا                                    سيمخلا :مويلا            

 ةبعشلا همقر ررقملا مسا
 ددع

 تابلاطلا
 رابتخالا ىلع ةبقارملا ررقملا سردم ةعاقلا مقر

 ةرودنغ لاهتبا .ا ةرودنغ لاهتبا .ا ٣٠٥ ط ١١ ١ ٢-٢٣٣٣١٠٨ )٢( لفطلا ةيجولويب
 رفظ ةيمس.د ةرودنغ لاهتبا .ا ٣٠٥ ط ١١ ٢ ٢-٢٣٣٣١٠٨ )٢( لفطلا ةيجولويب

 


