
 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

لبئًه ثبضًبء انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعي 

0299/0202 

رلى  و

 انجهىش

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      االء دًذاٌ دطيٍ يذًذ 5301 9

      االء َؿر انذيٍ زغهىل عجذانذًيذ َؿر 5302 0

      ادالو عبدل عجذانًذطٍ ضبنًبٌ 5303 3

      ادًذ انطيذ ادًذ يذًذ رضىاٌ  5304 4

      ادًذ يذًىد انطيذ يذًذ 5305 5

      ادًذ هػبو فىزي يذًذ عًبرح 5306 6

      ذ انفبراضراء اثىطبنت يذً 5307 7

      اضراء انعسة يغبوري عطب غبَى  5308 8

      اضراء ريضبٌ ضيذادًذ 5309 9

      اضراء ضيبء ادًذ عجذانعسيس عيطىي 5310 92

      اضراء عجذانذًيذ يذًىد يىضف ؾمر 5311 99

      اضراء عجذانهطيف عجذانعسيس عجذانهطيف دطٍ 5312 90

      دًبد اضراء عيذ دًىد 5313 93

      اضراء يخزبر ضعيذ يؿطفي كهىة  5314 94

      اضراء يؿطفي عجذانهخ يذًذ 5315 95

      اضالو يذًذ يؿطفي كًبل 5316 96

      اضًبء ادًذ وفبء عجذانذهيى 5317 97

      اضًبء اضبيخ رفعذ فهًي غعالٌ 5318 98

      اضًبء انطيذ عجذانردًٍ يذًذ انجذاوي 5319 99

      اضًبء ضعذ عجذانهخ يذًذ دطُيٍ 5320 02

      اضًبء ضيذ ادًذ يذًذ ضيذ ادًذ يؿطفي 5321 09

      اضًبء عبير عجذانىهبة يذًذ دضىلي 5322 00

      اضًبء عجذانمبدر عجذانطًيع انطجبعي 5323 03

      اؾبنخ دًذي يذًذ اضًبعيم 5324 04

      انجبجىري ايبَي جًيم اثىانفضم 5325 05

 انًخزؽ                                      انًراجع                               يذير غئىٌ انطالة



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

 لبئًه ثبضًبء انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعي

0299/0202 

رلى  و

 انجهىش

      ــىاالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ايم رضب عطيخ ججر 5326 06

      ايم يذًذ يذًذ االعؿر 5327 07

      ايُيخ يذًذ عجذانهخ يذًذ 5328 08

      ايُيخ َبجي ثذوي عيذ 5329 09

      اييرح انطيذ اثراهيى عجذانعبطي 5330 32

      اييرح دطُي دطٍ دطُي 5331 39

      اييرح ضبيي يذًذ دجبزي 5332 30

      اييرح عبثذيٍ ضعذ عجذانطًيع 5333 33

      اييرح يذًذ زغهىل يىضي يذًذ 5334 34

      اييرح يخزبر يذًذ يذًذ يذًذ ثذيري 5335 35

      اييرح ونيذ عجذانذًيذ ؾبثر يرعي 5336 36

      ايخ جًبل ادًذ فؤاد لطت 5337 37

      ايخ خبنذيذي انذيٍ عجذانهخ ادًذ 5338 38

      ايخ ؾبثر يذًىد يذًذ فىدح 5339 39

      ايخ عبطف ادًذ يغبوري  5340 42

      ايخ عجذانرؤف ؾجذي غهجي 5341 49

      ايخ عرثي دبيذ عجذانذًيذ  5342 40

      ايخ عؿبو انطيذ عجذانذًيذ انطيذ انؿبفىري 5343 43

      ايخ لُبوي ؾبثر انػبل 5344 44

      خ يذًذ رفعذ عجذانًجيذاي 5345 45

      ايخ يذًذ ضعيذ انطيذ يجبهذ 5346 46

      ايخ يذًذ عهي غبكر انجذراوي 5347 47

      ايخ يُؿىر ضبنى يُؿىر يزىني 5348 48

      ايخ هػبو فهًي يذًذ انخىني 5349 49

      ايخ يبضر فىزي انطيذانذضىلي ضعذ 5350 52

 انًراجع                               يذير غئىٌ انطالة                       انًخزؽ               



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

لبئًه ثبضًبء انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعي 

0299/0202 

رلى  و

 انجهىش

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      ًرحيذًذ ض ايخعجذانًجيذ 5351 59

      ايًبٌ اثراهيى عجذانذبفض عهي  يذًذ 5352 50

      ايًبٌ انطىخي ادًذ يذًذ اثى انذهت 5353 53

      ايًبٌ انطىخي عجذانجبضط عىاد 5354 54

      ايًبٌ ايًٍ انطيذ ركي 5355 55

      ايًبٌ ضبيي فزذي انطيذ 5356 56

      ايًبٌ ضعيذ ادًذ عيذ ريبَخ 5357 57

      ايًبٌ عجذانًطهت انطيذ خهيم داغر 5358 58

      ايًبٌ يجذي يذي اثراهيى غُيى 5359 59

      ايًبٌ َبؾر يغرثي دطٍ 5360 62

      ثبضى يذًذ جًبل يذًذ 5361 69

      ثذر يذًذ انطيذ يذًذ عجذانمبدر يىضي 5362 60

      ثطًخ رافذ عهي يذًذ 5363 63

      ذانهخ يص يذًذ ايبوثطًخ عج 5364 64

      ثطُذ جالل يذًىد عطب عهي 5365 65

      ثطُذ يذًذ انطيذ ادًذ َؿير 5366 66

      رمي دًذاٌ ؾذيك دبيذ ضبنى 5367 67

      جُخ يذًذ ادًذعجذانهخ 5368 68

      جهبد دبيذ يؿطفي ضيذ يؿطفي 5369 69

      دُبٌ يذًذ انطىخي عهي انطيذ 5370 72

      خهىد يؿطفي ججبني جبد انرة 5371 79

      دعبء انطيذ دطٍ يذًذ 5372 70

      دعبء عجذانًرضي يذًذ عهي انجرديطي  5373 73

      دعبء عيذ يذًىد يُؿىر اثراهيى  5374 74

      دَيب عهي ثذر يذًذ عهي 5375 75

 يذير غئىٌ انطالة                              انًخزؽ                                      انًراجع 



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

لبئًه ثبضًبء انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعي 

0299/0202 

رلى  و

 انجهىش

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      دَيب فىزي فبروق انطيذ 5376 76

      انجذيديُب ضعذ يذًذ  5377 77

      ردبة ادًذ يىضي يذًذ ضاليخ 5378 78

      ردًخ ادًذ انطيذ عهي 5379 79

      ردًخ رضب يذًذ عجذانذًيذ لُذيم 5380 82

      رغب دًبدح عطيخ ادًذ غعجبٌ  5381 89

      رغب يجذي عجذانذهيى يذًذ 5382 80

      ؾالح يذًذ يذًذ عجذانهخ يرضى 5383 83

      دطُييٍ يذًذ دطُيٍح رضى 5384 84

      رضىي عًبد يذًذ يذًذ  5385 85

      رَب ريضبٌ عجذانطزبر يذًىد عًراٌ 5386 86

      رواٌ ادًذ ادًذ انطيذ 5387 87

      رواٌ ضبنى عهي ضبنى فرج 5388 88

      رواٌ ؾالح ضعيذ دطيُي 5389 89

      روضخ رضب غعجبٌ يغبوري 5390 92

      زوزو فكري فهًي يذًذ دَذش 5391 99

      زيُت اَىر ادًذ عجذانفزبح 5392 90

      زيُت ايًٍ ادًذ عجذانًجيذ 5393 93

      زيُت يذًذ عجذانهخ واني 5394 94

      زيُت يذًذ عجذح يذًىد االؾفر 5395 95

      ضبرح اغرف جىدح يذًذ انػذبد 5396 96

      ضبرح ثكر يذًذ عجذانعهيى 5397 97

      ضبرح ثكري يذًذ رىفيك عجذانعظيى 5398 98

      ضبرح غُيى يذًذ غُيى انػرلبوي 5399 99

      ضبرح يذًذ عجذانعبطي يذًذ 5400 922

 انًخزؽ                                      انًراجع                               يذير غئىٌ انطالة
 



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

لبئًه ثبضًبء انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعي 

0299/0202 
رلى  و

 شانجهى

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      ضبرح َبؾر يذًذ انعُبَي 5401 929

      ضبرح هػبو ضعيذ رفبعي 5402 920

      ضبنى عىادضبنًخ عؿبو انطيذ دطٍ  5403 923

924 
      ضجىد يرواٌ يؿطفي يىضف 5404

      ضهًي ادًذ يذًذ ثكري 5405 925

      ضهًي عرفخ ضعذ انذيٍ فرج 5406 926

      ضهًي يذًذ اييٍ عجذح عجذانهخ 5407 927

      ضًبح عهي يذًذ انذهى 5408 928

      ضًر خبنذ ضيذ عهي 5409 929

      نذيٍ يذًذ ادًذ يؿطفيضُذش ضعذ ا 5410 992

999 
      ضهيهخ عجذانهخ  يذًذ دطُيٍ زغهىل 5411

      ضهيهخ عجذانهخ ضبنى يرضي 5412 990

      انطيذ زعجم انطيذ ادًذ ضبنى 5413 993

      غروق انطيذ يىضف  يؿطفي 5414 994

      غروق ؾالح ؾجري يؿيهذي دطٍ 5415 995

      اهيى يذًذ ادًذغروق يذًذ اثر 5416 996

      غريٍ رثيع ضهيًبٌ عهي ضبنى 5417 997

      غريٍ يذًذ يىضي يذًذ 5418 998

      غيًبء اثراهيى اثراهيى عجذانجىاد 5419 999

      انػيًبء ادًذ عجذانردًٍ عجذانفزبح ضبنى 5420 902

      غيًبء اغرف عجذانفزبح اثى ديت 5421 909

      اغرف يذًذ عفيفي عجذانعبطيغيًبء  5422 900

      غيًبء انطيذ ؾالح انطيذ 5423 903

904 
      غيًبء غريف عهي غريف ضبنى 5424

905 
      غيًبء عالء ضعذ انذيٍ اثىثكر 5425

 انًخزؽ                                      انًراجع                               يذير غئىٌ انطالة



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

 ًه ثبضًبء انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعيلبئ

0299/0202 

رلى  و

 انجهىش
      االضى

      غيًبء يذًىدفهًي يذًذ 5426 906

      ؾبثريٍ ضبيخ دطٍ عالو 5427 907

      ؾفب يىضف عجذانهخ يىضف 5428 908

      ؾالح يذًىد فزذي يذًذ 5429 909

      عبئػخ طبرق ضيذ يجبهذ 5430 932

      عجذانردًٍ يذروش انطيذ دطٍ َؿر 5431 939

      عجذانردًٍ هبَي عجذانردًٍ عجذانًؤيٍ 5432 930

      عجذانهخ رجت طهعذ  يذًىد 5433 933

      عجذانهخ يذًذ يطٍ يذًذ 5434 934

      عجذانهطيف يذًذ عجذانخبنك يُؿىر 5435 935

      جير عجذح عطب ضيذ غهبةع 5436 936

      عسح ادًذ كًبل يغبزي 5437 937

      عسح عهي رغذي يرغذ 5438 938

      عال اثراهيى ضيذ ادًذ اثراهيى  5439 939

      عهي وجيخ عجذانهخ يذًذ 5440 942

      عهيبء عبدل عجذانىهبة هالني 5441 949

      غبدح اغرف يذًذ عًريخ 5442 940

      غبدح كرو عجذانًذطٍ ثيىيي غىثخ 5443 943

      فبطًخ انطيذ عسد دطبَيٍ 5444 944

      فبطًخ انطىخي  ادًذ عجذانمبدر 5445 945

      فبطًخ دبيذ يذًذ عهي 5446 946

      فبطًخ خبنذ عجذانًعجىد اييٍ انجُسوري 5447 947

      فبطًخ ضبيي يذًذ يذي 5448 948

      فبطًخ طخ عهي عهي زايذ 5449 949

      فبطًخ يذفىظ يذًذ عجذانعبل 5450 952

 انًخزؽ                                      انًراجع                               يذير غئىٌ انطالة



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

لبئًه ثبضًبء انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعي 

0299/0202 

 

لى ر و

 انجهىش

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      فبطًخ يذًذ يهذي يذذ 5451 959

      فبطًخ يطعذ انطيذ فىزي يذثىني 5452 950

      فذاء دطٍ عجذانطًيع يذًذ  5453 953

      كريى يذًذ يذًىد عجذانذًيذ غبهيٍ 5454 954

      طفي انؿيبدنطفي عجذانفزبح ن 5455 955

      نًيبء ضبيي ادًذ ضهيًبٌ انطيطي 5456 956

      يبرريُب ييُباغيعب دُب 5457 957

      يبيكم جرجص اثراهيى َجيت جرجص 5458 958

      يذًذ دطُي يذًذ يذًذ غُيًي 5459 959

      يذًذ ضعذ يذًذ اثراهجيى انػبفعي 5460 962

      ًذيذًذ ضعيذ يذًذ اد 5461 969

      يذًذ ضيذ عهي دطٍ عهي 5462 960

      يذًذ طبرق انطيذ عهي فؤدح 5463 963

      يذًذ عجذانهطيف يؿطفي يذًذي 5464 964

      يذًذ كرو دبيذ ادًذ 5465 965

      يذًىد دًبل عجذانًُعى خًيص 5466 966

      يذًىد رافذ يذًىد عجذانًمؿىد 5467 967

      وح ادًذ اثراهيى عجذانعبطيير 5468 968

      يروح اغرف ؾبثر زهى 5469 969

      يروح ثكر عطيخ عجذانذًيذ 5470 972

      يروح ضبيي عجذانطًيع انجىهري عهي 5471 979

      يروح يذًذ ادهى يذًذ انطجبعي 5472 970

   س ع ش يريى انطيذ ؾبنخ ضيذ 5473 973

      اثراهيى ركرييريى زهير دطٍ  5474 974

      يريى عهي يذًىد عهي عفيفي 5475 975

 انًخزؽ                                      انًراجع                               يذير غئىٌ انطالة



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

 انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعيبضًبءلبئًه ث

 0299/0202 

 

 

رلى  م

 انجهىش

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      يريى يذًذ دهًي انطيذ يزىني 5476 976

      يريى يذًذ عجذانًُعى ضعيذ ضرور  5477 977

      يريى وديذ يغبوري دضىلي ادًذ دراج 5478 978

      يؿطفي جًبل ردبة دطٍ 5479 979

      نؿبوييُبر فزذي يذًذ يىضف ا 5480 982

      يُبر يذًذ عجذانردًٍ روييم 5481 99

      يُبل اثىدوح اثىانمبضى اثى دوح 5482 980

      يُخ انهخ عجذانفزبح ادًذ دطٍ يذًذ 5483 983

      يُخ انهخ يبضر طخ يذًىد  5484 984

      يُي اثراهيى ادًذ ادًذ ثيىيي 5485 985

      بوييُي هبَي ريضبٌ انعمج 5486 986

      يهب عثًبٌ عجذانُجي يذًذ عثًبٌ 5487 987

      يىدح يذًذ ضعيذ يزىني درويع 5488 988

      يي عبطف يذًذ يذًىد 5489 989

      َجيخ خبنذ اضًبعيم يذًىد يُؿىر 5490 992

      َجىي يًذوح انذيرداظ انطيذ 5491 999

      َذا اغرف عجذانفزبح عفيفي 5492 990

      َذا جًبل يذًذ يذًذ عفيفي عجبج 5493 993

      َذا يذًىد اضًبعيم يذًذ 5494 994

      َذا يذًىدفرج يذًذ 5495 995

      َذي رافذ عجذانًُعى اثراهيى ؾبنخ 5496 996

      َذا عبطف عجذانًجيذ انطيذ عجذانهطيف 5497 997

      َذي عهي عهي عجذانطًيع 5498 998

      َذي عيذ ادًذ يذًىد 5499 999

      َذي يذًذ عهي انًؿري 5500 022



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
 

 

 انًخزؽ                                      انًراجع                               يذير غئىٌ انطالة

 

 

انطال ة انفرلخ االوني عبو نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعي لبئًه ثبضًبء

0299/0202 
رلى  و

 ىشانجه

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      َذي يذًىد عجذانػبفي يذًىد عهي 5501 029

      َذي ونيذ رغذي دطيٍ خبنذ 5502 020

      َرييٍ عبدل يذًذ عجذانًُعى عجذانًمؿىد 5503 023

      َرييٍ كبيم يىضف غرف انذيٍ 5504 024

      ؤاد َؿرَرييٍ يالن ف 5505 025

      َطًخ ضاليخ عجذانًطهت  عجذانخبنك 5506 026

      َههخ اَىر ضهيًبٌ عجذانهطيف ضبنى 5507 027

      َهي دطبو عجذانرديى اثراهيى انجىؼ 5508 028

      َىرا انطيذ انعرثي رىفيك عجذانذهيى 5509 029

      َىرا ضبيي عجذانرديى خهيفخ 5510 092

      ىرا ؾجذي انطيذ انجرثريَ 5511 099

      َىرا فكري عجذانذًيذ ادًذ 5512 090

      َىرانهذي عجذانًُعى يذًذ ادًذ 5513 093

      َىرهبٌ رغيذ جبثر عهي ضبنى انجذوي 5514 094

      َىهبٌ عجذانُعيى اثراهيى عهي انذجيجي 5515 095

      َيرح غفيك انطىخي عجذانذًيذ عهي 5516 096

      هبجر خبنذ فريذ عجذانعسيس انُجبر 5517 097

      هبجر يذًذ يرزوق عجذانردًٍ 5518 098

      هبجر يُؿىر ادًذ يُؿىر ادًذ  5519 099

      هبجرعهي اضًبعيم عهي 5520 002

      هبنخ ضبيي يذًذ عىاد ضيذ رضالٌ 5521 009

      هجخ ثالل ادًذ اييٍ 5522 000

      هذير يذًذ ادًذعجبش انجيُيذي 5523 003

      هيبو ثغذادي يذًذ ثغذادي 5524 004

      وضبو جًبل عجذانذًيذ يذًىد دطٍ 5525 005



 
 كهيخ انزرثيخ

 ئىٌ انطال ةغ
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 كهيخ انزرثيخ
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نغخ اَجهيسيخ يطزجذ انعبو انجبيعي انطال ة انفرلخ االوني عبو لبئًه ثبضًبء

0299/0202 

رلى  و

 انجهىش

      االضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

      وفبء َجيت يذًذ يذًذ 5526 006

      يبرا انطيذ عجذانذًيذ انطيذ 5527 007

      يبضًيٍ جًبل عجذانغُي انهيثي 5528 008

      عجذانذًيذ عجذانغفبر ادًذ يبضًيٍ عجذانفزبح 5529 009

      يبضًيُب عؿبو يذًذ عجذانًُعى 5530 032

      يًُخ ؾبثر يذًذ ثيىيي انمبنع 5531 039

      يًُي يذًذ غجم عجذانًُعى طخ اثىعرة 5532 030

      يىضف ؾالح عىاد اثراهيى انرفبعي 5533 033

      غيًبء ضيذ يعروف عجذانهطيف اثى ضؤح 5534 034

035 5535       

036 5536       

037 5537       

038 5538       

039 5539       

042 5540       

049 5541       

040 5542       

043        

044        

045        

046        

047        

048        

049        

052        
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