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 قسم اآلثار

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/فؾجؽٟ ِقّو إدٌث١ُ٘ 31/5/2114 ثٌعّجةٌ ثٌّو١ٔز دّو٠ٕز ١ًٕو ـٟ عٌٚ أٌّر ِقّو عٍٟ : هًثّز آع٠ٌز ِعّج٠ًز أفّو ؽجٌٟ ٍوٟ ثٌنٌٟٛ 1

 ّو ه٠ًٚٔه/ ِقّٛه أف

َ دفٕوق ١ِٕج ٘اجُٚ  11٘ـ /13هًثّز ٌّؾّٛعز ثٌّمض١ٕجس ثإلّال١ِز فضٝ ٔٙج٠ز ثٌمٌْ  أفّو ف١ْٓ ِقّو ٚ٘ذٗ 2

 دجٌٌَٙ : هًثّز أع٠ٌز ـ١ٕز

 أ.ه/فؾجؽٟ إدٌث١ُ٘ ِقّو 22/4/2115

 أ.ه/ فؾجؽٟ إدٌث١ُ٘ ِقّو 31/11/2114 ر : هًثّز آعج٠ًز ـ١ٕزثٌَمجًؾ ثٌٕذجص١ز عٍٝ ثٌعّجةٌ ٚثٌضقؿ ثٌضطذ١م١ز ثٌفج١ّٟز دجٌمجٌ٘ أّجِٗ ًؽخ أفّو ثٌٌْٚؽٟ 3

 أ.ه/أ٠ّٓ فْٓ ثٌوٖ٘جْ 26/6/2115 د١ٛس ث٢ٌٙٗ ثٌى١ٔٛز ـٟ ٌِٚ ثٌمو٠ّز أ١ٌِر ًٝٛثْ دوٚٞ ث١ٌٖل 4

 ٠ٌٕؿ ِقّوأ.ه/ عجهي  31/12/2114 ؽجِع ث١ٌْو ثٌذوٚٞ ـٟ ِو٠ٕز ٟٕطج : هًثّز ِعّج٠ًز ٚعجةم١ز أ١ٌِر عذو ثٌّقْٓ ٌطفٟ ِقّو 5

 أ.ه/ ؼجهر أفّو ًٕوٞ

 ثٌٍّـ ـٟ ٌِٚ ثٌمو٠ّز فضٝ ٔٙج٠ز ثٌوٌٚز ثٌقو٠غز إدٌث١ُ٘ عذو ثٌٌفّٓ عذو ثٌعجي إدٌث١ُ٘ 6

 

 أ.ه/عجهي أفّو ٠ٍٓ ثٌعجدو٠ٓ 31/12/2114

 أ.ه/ فؾجؽٟ إدٌث١ُ٘ ِقّو 31/8/2115 جٌ٘رثٌضأع١ٌثس ث١ٌّْق١ز ٚثإلّال١ِز عٍٝ ثٌّعجدو ث١ٌٙٛه٠ز ـٟ ِٕطمز آعجً ّٕجي ثٌم إدٌث١ُ٘ ِقّو إدٌث١ُ٘ ؽذٌ 2

ثٌن٠ ثٌّعضٌَٟ ثألٔوٌْٟ عٍٝ ثٌضقؿ ٚثٌّْىٛوجس ـٟ ثألٔوٌِ ِٕي دوث٠ز عٌٚ ثٌطٛثةؿ  مو٠ؾز ثٌذىٌٞ صٛـ١ك عذو ثٌع٠ََ 8

 فضٟ ٔٙج٠ز عٌٚ دٕٟ ٌٔٚ ـٟ ؼٌٔجٟز

 أ.ه/ؽّجي عذو ثٌعجٟٟ م١ٌ هللا 31/12/2114

 ه/ؼجهر أفّو ًٕوٞ

ثٌضااااااااج٠ًل ث١ٌْجّااااااااٟ ٚثٌقٞااااااااجًٞ ٌّو٠ٕااااااااز ًٕاااااااا١و ـااااااااٟ ثٌعٚااااااااٌ ثإلّااااااااالِٟ  ه ثًٌَلجؽ١ٙجْ ِقّو ِقّٛ 1

 َ ( 1516ـ641٘ـ/123ـ21)

 أ.ه/ِقّو أفّو ألدٛ ثٌفًٞ 31/12/2114

ثٌٕقااجُ ـااٟ ِٚااٌ ثٌمو٠ّااز ِٕااي دوث٠ااز عٚااٌ ثٌوٌٚااز ثٌمو٠ّااز ٚفضااٝ ٔٙج٠ااز عٚااٌ ثٌوٌٚااز  ًدجح فّوٞ عٍٟ ث١ٌْو 11

 ثٌقو٠غز

 ثٍق عٛٛأ.ه/ ِقّٛه عذو ثٌٌ 31/8/2115

 أ.ه/ِٙج ِقّو ث١ٌْو أفّو

 ه/ِقّو إّّجع١ً ثٌٖجـعٟ

ثٌٕمٛٓ ثٌىضجد١ز عٍٝ ثٌضقؿ ثٌف١ٕز ـٟ عٚاٌ ثٌنالـاز ثأل٠ِٛاز دجألٔاوٌِ : هًثّاز أع٠ٌاز  ّىٌ ِقّو عذو ثٌق١ٍُ عط١ٗ 11

 َ (1131ـ  128٘ـ / 421ـ  316ـ١ٕز )

 أ.ه/ؽّجي عذو ثٌعجٟٟ م١ٌ هللا 31/2/2115

ثٌٍْطجْ عذو ثٌق١ّاو ٚهًٖٚ ـاٟ ِٛثؽٙاز ثألّٟاجو ثألًٚد١از ـاٟ ثإلِذٌث٠ًٟٛاز ثٌعغّج١ٔاز  ٌو٠ًِٕٟقّو ع١ْٝ أفّو ث 12

1862/1111  َ 

 ه/ ـٍٛٞ ث١ٌْو ثٌٌّٚٞ 21/11/2114
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 عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 
 
 
 

 161٘اـ / 648ـ  358ثٌضقؿ ثٌنٖذ١ز ـٟ ثٌع٠ٌٚٓ ثٌفجّٟٟ ٚثأل٠ٛدٟ دّو٠ٕاز ثٌماجٌ٘ر  ِقّو لطخ ِقّو أدٛ ثٌعال لطخ 13

 ٠ًز ـ١ٕزَ : هًثّز آعج 1251ـ

 أ.ه/ًِٞجْ ٙالؿ ثٌو٠ٓ أدٛ ٠ٍو 31/2/2115

 أ.ه/صف١ور ِقّو عذو ثٌؾٛثه

 أ.ه / ِّوٚؿ ٔجٙؿ ثٌٌّٚٞ 31/1/2115 ٌِثُّ ثالفضفجي دجٌَٚثػ ـٟ ثٌفٓ ث١ٌٛٔجٟٔ ِقّو ًٔٛ ثٌو٠ٓ ـٍٛٞ ٠ج١ّٓ 14

 ه/أٙفجء ١ٌّّ أدٛ ث٠َ١ٌو ه٠ًٚٔ

 123ـ ١ّ648ز عٍٝ ثٌٕمٛه ـاٟ ِٚاٌ ٚثٌٖاجَ ـاٟ ثٌعٚاٌ ثٌٍّّاٛوٟ أعٌ ثٌضؽ١ٌثس ث١ٌْج ًٔٛث عذو ث١ٌّّٙٓ أفّو ٟجٓ 15

 َ : هًثّز أع٠ٌز ـ١ٕز1512َ ـ 1251٘ـ /

 أ.ه/صف١ور ِقّو عذو ثٌؾٛثه 22/4/2115

 ه/ًِٞجْ ٙالؿ ثٌو٠ٓ أدٛ ٠ٍو

ـ  661/٘اـ 132ـا41ثٌوًٚ ث١ٌْجّٟ ٌٍمذجةً ثٌعٌد١ز دنٌثّجْ ـٟ ل١جَ ثٌوٌٚز ثٌعذجّا١ز ) ٠ّٛؿ ًثٕو ًٕوثْ ثٌّط١ٌٞ 16

251 ) َ 

 أ.ه/ِقّو أفّو أدٛ ثٌفًٞ  31/11/2114

 أ.ه/أفّو عذو ثٌْالَ أفّو ٔجٙؿ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ُ ّعو ٙجٌـه/إدٌث١٘أ. 31/1/2115 ًٚٓ ٕٙجعز ثٌفنجً ـٟ ٌِٚ مالي ثٌعٌٚ ثٌٌٚثٟٔ ثٌّضأمٌ ٌٍٟٚ٘ج أ١ٌِ ـّٟٙ فَّٖ ث١ٌٌّْٞ 1

 OLDثٌٍؽاز ثٌّٚا٠ٌز ثٌمو٠ّاز ٚعاللضٙاج دجٌٍؽاجس ثٌْاج١ِز ِاع ثٌضطذ١اك عٍاٝ ٙا١ؽز ثي  ًثِٟ ١ٌّّ ـٌػ ١ِٕج 2

PERFECTIVE  ـاااٟ ثٌٍؽاااز ثٌّٚااا٠ٌز ثٌمو٠ّاااز ِاااج ٠مجدٍٙاااج ـاااٟ ثٌعٌد١اااز ٚثٌعذ٠ٌاااز

 ٚث٢ًث١ِز

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌق١ٍُ ًٔٛ ثٌو٠ٓ 31/2/2115

 أ.ه/عذو ثٌق١ّو ّعو عَح

ِنطٟٛاجس عٍاُ ثٌٕذاجس ثٌّٚااًٛر : هًثّاز أع٠ٌاز ـ١ٕاز ـااٟ ٝاٛء ِنطٟٛاجس هثً ثٌىضااخ  عذو ثٌٌثٍق فْٓ عذو ثٌٌثٍقًِٞجْ  3

 ث٠ٌٌّٚز ِٚضقؿ ثٌفٓ ثإلّالِٟ

 أ.ه/ؽّجي عذو ثٌعجٟٟ م١ٌ هللا 31/2/2115

 / فؾجؽٝ ثدٌث١ُ٘ ِقّوه1ث 22/4/2115 ٌِثوَ ثٌعٌّثْ ثالّالِٝ دّٕطمز ثٌؾذً ثالمٌٞ دٍذ١ج ـضـ هللا ِقّو ثفّو ثدٛ عَٖ 4

ـااااٟ عٚااااٌ ثالّااااٌر ثعّااااجي ثٌٌمااااجَ دجٌعّااااجةٌ ثالّااااال١ِز ثٌو١ٕ٠ااااز دجٌٛؽااااٗ ثٌذقااااٌٞ  ِْعو عذو ثٌٌف١ُ ع١و ِقّو ٌٕؾ 5

 َ(هًثّز ثع٠ٌٗ ـ١ٕٗ 1152 -1815٘ـ/  1322- 1221ثٌع٠ٍٛٗ)

 ه/ عجهي ٠ٌٕؿ عال1َث 22/4/2115

 ه/ صف١وٖ ِقّو عذو ثٌؾٛثه1ث
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 قسم االجتماع

 ثٌّجؽْض١ٌ : ـ أٚالً 

 

 عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عذو ثٌّٕعُ عذو ثٌقٟ عذو ثٌؾٛثه 31/2/2115 ثٌّٕٛ ثٌقٌٞٞ ٚثٌٍْٛن ثإلؽٌثِٟ : هًثّز فجٌز ٌّو٠ٕز ث٠ٌِْٛ إ٠ّجْ ٌٔٚ ِقّو عذو ثٌٌفّٓ 

وثِز : هًثّااز فجٌااز ٌّو٠ٕااز ثٌقااجِٛي ـااٟ هًٚ ثٌّااوْ ٙااؽ١ٌر ثٌقؾااُ ـااٟ ثٌض١ّٕااز ثٌّْااض ـٌفجس ًؽخ ِقّو إّّجع١ً 

 ِقجـظز وفٌ ث١ٌٖل

 أ.ه/عذو ثٌٙجهٞ ِقّو ٚثٌٟ 31/3/2115

 ه/ٚؽوٞ ٕف١ك عذو ثٌٍط١ؿ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٌٖااعذ١ز ًة٠ااز ِْااضمذ١ٍز : هًثّااز ِٕظّااجس ثٌّؾضّااع ثٌّااؤٟ ٚهًٚ٘ااج ـااٟ ثٌّٖااجًوز ث إِٓز ِقّو عذو ثٌمجهً ثٌؽٕوًٚ 1

 ١ِوث١ٔز عٍٝ ِو٠ٕز ٌِٚثصٗ د١ٍذ١ج

 أ.ه/فْٓ إدٌث١ُ٘ ع١و 31/2/2115

 ه/ًث١ٔج ثٌى١الٟٔ

ثالصٚجي ثٌغمجـٟ ٚص١ّٕز عمجـز  ثٌو٠ّمٌث١ٟز ـٟ ثٌّؾضّاع ثٌّٚاٌٞ : هًثّاز فجٌاز عٍاٝ  ًثٝٝ ـضٛؿ عٍٟ ثٌذ٠ٌوٞ 2

 ع١ٕز ِٓ ثٌّذضعغ١ٓ دؾجِعز ٟٕطج

 ِقّو ٠جٌّ ثٌنٛثؽٗأ.ه/  31/11/2114

 أ.ه/ إ٠ّجْ عَ ثٌعٌح

ثٌضقااو٠جس ثٌضااٟ صٛثؽااٗ ِىجصااخ صْاا٠ٛز ثٌّٕجٍعااجس ثألًّااز ـااٟ أهثء هًٚ٘ااج ثٌااٛ ١فٟ :  ١ّٕجء عٍٟ ِقّو ث١ٌْو عذو ثٌٌفّٓ  3

 هًثّز صطذ١م١ز عٍٝ ِقىّز ثألٌّر دّو٠ٕز ٟٕطج

 أ.ه/ ِقّو ٠جٌّ ثٌنٛثؽٗ 31/3/2115

 هأ.ه/عذو ثٌّٕعُ عذو ثٌقٟ عذو ثٌؾٛث

هًٚ ِؤّْااجس ثٌّؾضّااع ثٌّااؤٟ ـااٟ ثٌض١ّٕااز ثٌذٖاا٠ٌز : هًثّااز ثّااضطالع١ز ـااٟ ِو٠ٕااز  ـجّٟز ِقّو عٌّ  4

 ٌِٚثصٗ ث١ٌٍذ١ز

 أ.ه/ِقّو ٠جٌّ ثٌنٛثؽٗ 31/5/2115

 أ.ه/ عذو ثٌّٕعُ عذو ثٌقٟ عذو ثٌؾٛثه 31/12/2114 ثٌضط٠ٌٛ ثٌضٕظ١ّٟ ِٚعج١٠ٌ ثٌؾٛهر ـٟ ثٌضأ١ِٓ ثٌٚقٟ : هًثّز ِمجًٔز د١ٓ صٕظ١ّ١ٓ ِقّٛه ّعو عذو ثٌق١ٍُ ؽّعٗ 5

 أ.ه/ ٚف١و ١ّو أفّو مٍؿ
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 قسم التاريخ

 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ     
 

 

           

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌضاااااااج٠ًل ث١ٌْجّاااااااٟ ٚثٌقٞاااااااجًٞ ٌّو٠ٕاااااااز ًٕااااااا١و ـاااااااٟ ثٌعٚاااااااٌ ثإلّاااااااالِٟ  ؽ١ٙجْ ِقّو ِقّٛه ثًٌَلج 1

 َ ( 1516ـ641٘ـ/123ـ21)

 أ.ه/ِقّو أفّو ألدٛ ثٌفًٞ 31/12/2114

إٌاٝ 1111ِقّو ـؤثه ٌّثػ ثٌو٠ٓ دجٕج ٚهًٖٚ ـٟ ثٌّؾضّع ثٌٌّٚٞ ـٟ ثٌفضاٌر ِآ  ٠ٍٕخ ِْعو ث١ٌْو عذو ثٌؽفجً 2

 : هًثّز صج٠ًن١ز 1154

 ه/ـٍٛٞ ث١ٌْو ثٌٌّٚٞ 31/5/2115

ٌ ِٕااي ثٌفااضـ ثإلّاالِٟ فضااٝ ل١ااجَ ثٌاوًٚ ثٌفىااٌٞ ٚثٌعٍّااٟ ٌٍعٍّاجء ثٌّٖااجًـز ـااٟ ِٚا ّع١ور أفّو ٠ّٛؿ ع١جه 3

ـ  642٘اـ / 358ـا21ثٌوٌٚاز ثٌفج١ّٟاز ) ـاٟ ثٌٖاجَ ـ ثٌعاٌثق ـ ٕاذٗ ثٌؾ٠َاٌر ٌعٌد١از 

161 ) َ 

 أ.ه/ِقّو ِقّو أدٛ ثٌفًٞ 31/1/2115

 أ.َ.ه/أفُ عذو ثٌْالَ ٔجٙؿ

 ِقّو ؽجهه/ ث١ٌْو  31/8/2115 ًِٚج ٚداله ث١ٌٛٔجْ ـٟ ثٌعٌٚ ث١ٕ١ٌٍْٙضٟ ّّجؿ ِٚطفٝ ١ٍُّ ثٌّعطٌ 4

 ه/ ٚؽ١ٗ عٍٟ أدٛ فَّٖ 2115/ 26/2 َ  1126َ ـ  1155هًٚ ٌٕوز ثٌّمجٌْٚٛ ثٌعٌح ـٟ ٌِٚ  ّٕجء ٍؼٍٛي عذو ثٌّمٚٛه ًٌّٚ 5

ثٌْاااٍطجْ عذاااو ثٌق١ّاااو ٚهًٖٚ ـاااٟ ِٛثؽٙاااز ثألّٟاااجو ثألًٚد١اااز ـاااٟ ثإلِذٌث٠ًٟٛاااز  ِقّو ع١ْٝ أفّو ثٌو٠ًٕٟ 6

 َ  1862/1111ثٌعغّج١ٔز 

 ث١ٌْو ثٌٌّٚٞ ه/ ـٍٛٞ 21/11/2114

 أ.ه/أّجِٗ ٍوٟ دوً 31/2/2115 َ ( 1214ـ  634ثٌذ١َٔط١ْٛ ـٟ ثٌعجٌُ ثإلّالِٟ ) ِقّٛه ث١ٌْو ِٚطفٝ ثٌذجٍ 2

 ه/ثأل١ِٓ أدٛ ّعوٖ

 ّٛه ثٌٕٖجًأ.ه/ِقّو ِق 31/1/2115 َ ( 1512ـ 641٘ـ /123ـ 21ثٌضج٠ًل ث١ٌْجّٟ ٚثٌقٞجًٞ إلل١ٍُ ثٌذق١ٌر  ِٚطفٝ عذو ثٌٍط١ؿ أدٛ ث٠َ١ٌو عٚفًٛ 8

 ه/أفّو عذو ثٌْالَ ٔجٙؿ

 ه/ثأل١ِٓ أدٛ ّعوٖ

٘ااـ 132ـاا41ثٌااوًٚ ث١ٌْجّااٟ ٌٍمذجةااً ثٌعٌد١ااز دنٌثّااجْ ـااٟ ل١ااجَ ثٌوٌٚااز ثٌعذجّاا١ز ) ٠ّٛؿ ًثٕو ًٕوثْ ثٌّط١ٌٞ 1

 َ ( 251ـ  661/

 أ.ه/ِقّو أفّو أدٛ ثٌفًٞ  31/11/2114

 أ.ه/أفّو عذو ثٌْالَ أفّو ٔجٙؿ
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  -:ج١ٔج ثٌووضًٛثٖ ع         
 

 
 قسم الجغرافيا

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 

 -عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ :         
 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ث١ٌْو ألدٛ ثٌعََ هثٚٚه 31/12/2114 َ ( 1155ـ  842٘ـ/ 442ـ 232ٟذمز ثٌعجِز ـٟ داله ثٌٖجَ ـٟ ثٌعٌٚ ثٌعذجّٟ  ٠ًٙجْ ٔؾوٞ ِقٌُٚ ِقّو إدٌث١ُ٘ 1

 ه/أفّو ثٌْالَ ٔجٙؿ

 أ.ه/ث١ٌْو ِقّو ؽجه 31/2/2115 َ ( 284ق .َ / 31َ ثٌعٌٕٚٞ ـٟ ٌِٚ صقش فىُ ثٌٌِٚجْ )ثٌض١١ّ ِقّو ِقّٛه ِقّو عٍٟ 2

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٝااٛع١ز ـااٟ ثّااضنوثَ ٔظااُ ثٌّعٍِٛااجس ثٌؾؽٌثـ١ااز ـااٟ صٚاا١ُّ ٚإٔضااجػ ثٌنااٌثة٠ ثٌّٛ عالء ثٌو٠ٓ ِقّو صٛـ١ك ؼٌثح 1

 ثٌضنط٠١ ثٌعٌّثٟٔ : هًثّز وجًصٛؽٌثـ١ز صطذ١م١ز ٌّٕطمز ٌٕق ثٌع٠ٕٛجس

 أ.ه/ِقّو ٍوٟ فجِو ثٌْو٠ّٟ 31/2/2115

 أ.ه/عالء ثٌو٠ٓ فْٓ ثٌٌٕٙٞ

 أ.ه/ِقّو ٍوٟ ثٌْو٠ّٟ 21/11/214 ثٌقوٚه ثٌذق٠ٌز ثٌٌٖل١ز ٌٌّٚ ـ هًثّز ـٟ ثٌؾؽٌثـ١ج ث١ٌْج١ّز ع١و ٔجؽٟ ثٌٌـجعٟ ٍٕذٟ 2

 أ.ه/ِقّو ٍوٟ فجِو ثٌْو٠ّٟ 22/4/2115 ِقجـظز أّٛصٓ : هًثّز ـٟ ؽؽٌثـ١ز ث١ٌْجفز و أفّو ِقّو ِقّٛهِقّ 3

 ثإلٌٕثؾ ثٌّٕـصج٠ًل  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صطذ١م١ااز ـااٟ ٕااذىجس ثٌٕمااً ٚأعٌ٘ااج ـااٟ ثٌّٛثلااع ثٌٚاإجع١ز دٌّوااَ ٟٕطااج : هًثّااز  أفّو أدٛ ٠ٍو لطخ فذ١خ 1

ٚٔظاُ ثٌّعٍِٛاجس ثٌؾؽٌثـ١از  RSثٌؾؽٌثـ١ج ثاللضٚجه٠ز دجّضنوثَ ثالّضٖعجً عآ دعاو 

GIS 

 أ.ه/ِقّو ٍوٟ ثٌْو٠ّٟ 31/1/2115

ِؤٌٕثس ثٌض١ّٕز ثٌذٖا٠ٌز دٌّواَٞ ّإّٛه ٚثٌّقٍاز ثٌىذاٌٜ : هًثّاز ـاٟ ثٌؾؽٌثـ١اج  فْٕٟ عذو ثٌعجٟٟ ِقّو عْىٌ 2

 ثٌضطذ١م١ز

 ِقّٛه عذو هللاأ.ه/عالء ١ّو  31/12/2114
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 قسم علم النفس
 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 

 -عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ :           
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صذاج٠ٓ ثّاضٌثص١ؾ١جس ِٛثؽٙااز ثٌٞاؽٟٛ ٚعاللضٙاج دااذعٜ ثٌّضؽ١اٌثس ثٌٕفْا١ز ث٢مااٌٜ  إٌٔؾ ّجٌُ ثٌقٌثًٞ إدٌث١ُ٘ 1

 ٌوٜ َٔالء ثٌْؾْٛ د١ٍذ١ج

 ١جهعأ.ه/أفّو عذو ثٌفضجؿ  31/1/2115

ـعج١ٌز وً ِٓ ثٌضؽي٠ز ثٌٌؽع١ز ثٌق٠ٛ١ز ٚأٍّٛح ثٌضٕف١ي ـٟ ثٌاضقىُ ثإلًثهٞ ٌععاٌثٛ  د١ّْز عذو هللا إّّجع١ً ثٌْعؤٟ 2

 ثالْٔقجد١ز ٌٍّومٓ

 أ.ه/أفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه 31/3/2115

ٚثؽ١ز ٚثٌٌٝاج ثًٌٚٛر ثٌّوًوز ٠ٌٌٖه ثٌق١جٖ وّضؽ١ٌ ٠١ّٚ د١ٓ أّج١ٌخ ثٌّعجٍِز ثٌَ ًدجح ١ٌّّ ِقّو ع٠ٌؿ 3

 عٓ ثٌق١جٖ ٌو٠ّٙج

 أ.ه/ أفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه 22/4/2115

ثٌٌٝج عٓ ثٌق١جر وّضؽ١اٌ ّٚا٠١ ـاٟ ثٌعاللاز دا١ٓ ِٙاجًثس فاً ثٌّٖاىالس ٚثٌّٖاجعٌ  ـ٠ٍٛز ِٚطفٝ فْٓ ًثٕو 4

 ثٌٛؽوث١ٔز ثٌّٚجفذز

 أ.ه/ أفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه 31/12/2114

 أ.ه/أفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه 31/1/2115 ؽ١ٌثس ثٌٕف١ْز ثٌّٖىٍز إلهًثن مذٌثس ثٌٕؾجؿ ٚثٌفًٖ ٌوٜ ثٌطالحدعٜ ثٌّض ِقّو عذو ثٌّمٚٛه ِقّو ع٠ٌٖٗ 5

 أ.ه/عذو ثٌْالَ أفّوٞ ث١ٌٖل 31/5/2115 صذج٠ٓ ثألـىجً ثٌالعمال١ٔز ثٌفجًلز د١ٓ ـتجس ثٌّو١ِٕٓ ٚأعٌ صعو٠ٍٙج ـٟ صمذً ثٌعالػ ٔظ١ٌر ـضٛؿ عٍٟ ِقّو ٌِعٟ 6

 أ.ه/ أفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه 22/4/2115 ثٌضٛثـك ثٌَٚثؽٟ ٚعاللضٗ دّفَٙٛ ثٌيثس ٚثإلهًثن ثٌّضذجهي د١ٓ ثٌَٚؽ١ٓ ثٌوؤ٘و٠ٌ عٍٟ فْٓ  2

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌٕفْاٟ ِٚمجًٔضاٗ داجٌعالػ ثٌعماجل١ٌٞ ٌنفاٜ ِوٜ ـجع١ٍاز صى١ٕىاجس ثٌاوـجو ثٌؾّاجعٟ  دجّّز عذو ثٌؽٕٟ ِقّٛه ثٌْٕطٟ 1

 دعٜ ثالٝطٌثدجس ثٌٕٛع١ز ٌٍّنجٚؾ ث١ٌٌّٝز

 أ.ه/ أفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه 22/4/2115

ـجع١ٍاااز دٌٔاااجِؼ ثٌاااضقىُ ثإلًثهٞ ٚإعاااجهر ثٌذٕاااجء ثٌّعٌـاااٟ ـاااٟ مفاااٜ فاااور ثٌمٍاااك  ؽ١ٙجْ ٙالؿ عذو ثٌعجٟٟ ٍٟقٗ 2

 ثٌضعٍُ ِٚٚجفذجصٗ ثٌف١ٌْٛٛؽ١ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ىٚٞ ٙعٛدجس

 أ.ه/أفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه 31/8/2115
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 قسم الفلسفة

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

  
 - : ثانياً الدكتوراه

 

 
 

دٌٔااجِؼ ّااٍٛوٟ ِعٌـااٟ ٌضعااو٠ً دعااٜ ثالٝااطٌثدجس ثٌْااٍٛو١ز ٚثٌّعٌـ١ااز ٌٌّٝااٝ  ًثٔوث ِقّو أفّو ثٌٌٖلجٚٞ 3

 ثٌّٛٛثُ ثٌمٌٙٞ : هًثّز فجٌز

 أ.ه/أفّو ث١ٌْو إّّجع١ً 26/2/2115

 أ.ه/إ٠ٙجح ث١ٌْو ًِٞجْ

 ه/ ِقّو ث١ٌْو ًِٕٚٛ

ثٌٚااًٛر ثٌّوًوااز ٌعٍِااز وّضؽ١ااٌ ّٚاا٠١ داا١ٓ دعااٜ ثٌّضؽ١ااٌثس ثٌٕفْاا١ز ٚثالّااضؾجدز  ع١ْٝ عذو هللا ٠جًث أفّو 4

 ز ٚأّج١ٌخ ثٌضعجًِ ِعٙج ـٟ د١تز ثٌعًّثٌٕف١ْز ٌعٍِ

 أ.ه/مجٌو إدٌث١ُ٘ ثٌفنٌثٟٔ 31/8/2115

 أ.ه/أفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ ٌّجٌزعٕٛثْ ثٌ ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ٠جٌّ عذو ثٌّٕٚؿ لٕٖٚٛ 31/1/2115 ثٌّفَٙٛ ثٌْٕٛٞ ٌقمٛق ثإلْٔجْ ـ ٍّٛثْ  ٌٌٍِٛ أٚو١ٓ ّٔٛىؽجً  إوٌثَ ٍٟعش أفّو دوٚٞ 1

 أ.ه/ ِقّو ـضقٟ عذو ثٌٙجهٞ 31/1/2115 ِفَٙٛ ثٌطذم١ز ٚصطًٖٛ عٕو ـالّفز ث١ٌٛٔجْ وٌَ عذو ثٌمجهً إدٌث١ُ٘ ثٌقٛثٟ 2

 ه/ِقّو ّع١و ـٌؿأ.

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ٠ٍٓ ثٌو٠ٓ ِٚطفٝ ثٌنط١خ 22/4/2115 ثإلعٕٝ ع٠ٌٖز ٚأعٌٖ عٍٝ عمجةوُ٘ثٌضمو٠ِ عٕو ث١ٌٖعز  مجٌو إدٌث١ُ٘ ِقّو إدٌث١ُ٘ 1

 أ.ه/ّٙجَ ِقّٛه ث٠ٌٕٟٛٙ 31/3/2115 ز ثألِّ ٚثٌضطًٛ ثٌّعجٌٙٔظ٠ٌز ثٌذٌ٘جْ ثٌّٕطم١ ٚثةً ٍوٟ ث١ٌْو عذو ثٌٌفّٓ 2

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ ٍٟذٗ عذو ثٌنجٌك

 ه/أفّو ث١ٌْو م١ٍفز
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 قسم اللغة االنجليزية
 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 
 - ثانياً الدكتوراه :

 ال يوجد                         
 

 
 
 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو ّع١و ٔؾُ 21/11/2114 ٚثٌٚٛصٟ ٌٚعٛدجس ص١ّْز ثًٌٚٛ ـٟ ٌِٝٝ ثٌقذْزهًثّز  ٌٍضٕجٚي ثٌوالٌٟ  أّّجء عذو ثٌق١ّو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞ 1

 أ.ه/ّع١و ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞ

 ه/ ٍّٜٛ أًٔٛ أفّو

ثٌٛعٟ ثٌذٌثؽّجصٟ ٚثفضّجالصٗ ٌوٜ ِضعٍّٟ ثٌٍؽز ثإلٔؾ٠َ١ٍز فٍمز عج١ٔاز ) صق١ٍاً عذاٌ  ث١ٌْور وّجي ـؤثه ِذٌٚن 2

 ثٌغمجـجس ـٟ ٔطجق ثٌفًٚ ثٌوًثّٟ (

 ه/عٛٛ فجِو ثٌى١الٟٔ 31/2/2115

 ه/ّٚجَ فجِو ث١ٌٍّؾٟ

ـجع١ٍااز ِمااًٌ ثٌضٌؽّااز ٌض١ّٕااز ِٙااجًثس ثٌضٌؽّااز ٌااوٜ ثٌطااالح ثٌّعٍّاا١ٓ : دٌٔااجِؼ  ثدضْجَ فْٓ فْٓ ل١ٞخ 3

 صو٠ًذٟ ِمضٌؿ

 أ.ه/ِقّو ّع١و ٔؾُ 31/2/2115

 ه/عٛٛ فجِو ثٌى١الٟٔ

 ه/ّٚجَ فٍّٟ ث١ٌٍّؾٟ

ّوًّز ثٌضج٠ًن١ز ثٌقو٠غز ـٟ أعّجي وً ِٓ ث١ّفٓ ؽ٠ٌٓ داالس ٌٚا٠ِٛ ِاٛٔضٌٍٚ : ثٌ ١ّٕجء عذو ثٌق١ّو عذو ثٌق١ّو دًٚ 4

 هًثّز ِمجًٔز

 أ.ه/ّع١و ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞ 31/5/2115

 أ.ه/ ِقّو ّع١و ٔؾُ 31/11/2114 ث١ٌّٕٞز ـٟ ٌِْف١جس  ِنضجًر ٌٛؽ١ٓ أ١ًٔٚ ِجؽو ٔذ١ً ّعو عٍٟ 5

 أ.ه/ّعو ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞ
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 قسم اللغة العربية
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 : ـعج١ٔج ثٌووضًٛثٖ 
 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثألٌفج  ثٌوثٌز عٍٝ ثٌمٌح ٚثٌذعو ثٌّىج١١ٔٓ ـٟ ثٌماٌآْ ثٌىا٠ٌُ : هًثّاز ـاٟ ثٌْاّجس  فْٓ إدٌث١ُ٘ ِقّو عٍٟ ثٌفمٟ 1

 ٚثٌفٌٚق ثٌوال١ٌز

 أ.ه/عذو ثٌى٠ٌُ ِقّو ؽذً 31/3/2115

 ه/أِجٟٔ وّجي ؼ٠ٌخ 31/1/2115 ل١ٞز ثٌضو١ٌِ ـٟ ّٕٓ ثدٓ ِجؽٗ : هًثّز صق١ٍ١ٍز ٟجًق ًّالْ ِقّٛ ًّالْ 2

 أ.ه/ ِقّو ؽالء إه٠ًِ 31/8/2115 لٚز ٠عمٛح ع١ٍٗ ثٌْالَ : هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ثٌمٌآْ ٚثٌضًٛثٖ ِقّو ِقّٛه عذو ثٌفضجؿ ف١ٕٔ 3

 خه/أِجٟٔ وّجي ؼ٠ٌ

هًثّااز ٚصقم١ااك ِاآ وضااجح ثالدضٙااجػ ـااٟ ٕااٌؿ ثٌّٕٙااجػ ِاآ أٚي ثٌىضااجح فضااٟ أٚي  ٘جٟٔ عذو ثٌفضجؿ ٠ّٛؿ ثٌعٍٛح 4

 وضجح ٙالر ثٌؾّجعز ٌإلِجَ صمٟ ثٌو٠ٓ عٍٟ دٓ ثٌىجـٟ ثٌْذىٟ ثٌٖجـعٟ

 أ.ه/ِقّو عطج أفّو ٠ّٛؿ 31/2/2115

 ه/فْٓ عذو ثٌعجي عذجُ 31/2/2115 غجٟٔ ثٌٙؾٌٞ : هًثّز صق١ٍ١ٍزمطخ ثٌْٕجء فضٝ ٔٙج٠ز ثٌمٌْ ثٌ ٕ٘جء ِقّو عذو ثٌّؾ١و ثٌٞذع 5

 أ.ه/فْٓ عذو ثٌعجي عذجُ 31/1/2115 ثٌيثس ٚث٢مٌ ـٟ ثٌٖعٌ ثٌعيًٞ ) هًثّز صق١ٍ١ٍز ( ٚالء إدٌث١ُ٘ عذو ثٌّقْٓ إدٌث١ُ٘ أفّو 6

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/فْٓ عذو ثٌعجي عذجُ 31/1/2115 ٕعٌ ثألٔٚجً ـٟ ٙوً ثإلّالَ : هًثّز صق١ٍ١ٍز  و عذو ثٌٍط١ؿ ِقّو دٍضجؽٟأفّ 1

 ه/ف١ْٓ عذو ثٌعجي عذجُ 31/8/2115 ثٌّْضٌٖلْٛ ثالٔؾ١ٍَ ٚثٌٖعٌ ثٌؾجٍٟ٘ ص١ْ١ٌ عذو ثٌؽٕٟ أدٛ ث٠َ١ٌو ٌِثه 2

ٌوال١ٌااز ـااٟ ِٚاإفجس ثألِغااجي ٚثٌعذااجًثس ثٌْااجةور ـااٟ ثٌماا١ٌٔٓ ثٌمٞااج٠ج ثٌٚااٌـ١ز ٚث عج٠ور عذو ثٌعجي ثٌوّٛلٟ ثٌعؾّٟ 3

 ثٌغضجٌظ ٚثٌٌثدع : هًثّز صق١ٍ١ٍز

 أ.ه/عذو ثٌى٠ٌُ ِقّو ؽذً 21/11/2114

 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌق١ّو ثٌْمج

 ه/ ثفّو ثفّو ثٌٞجٔٝ-ث 22/4/2115 ثالد١ٕٗ ثٌٌٚـ١ٗ ـٝ ٕعٌ ثدٝ ٔٛثُ ٚعاللضٙج دجٌوالٌٗ هًثّز صق١ٍ١ٍز عّجه ّجِٟ عذو ثٌمجهً عذو ثٌع٠ََ 4

 ه/ِٚطفٟ ـضقٝ ثدٛ ٕجًح1ث



                                                                                         

 11 

 

 لُْ ثٌٍؽز ثٌف١ٌْٔز
 ثٌّجؽْض١ٌ : ـ ٚالً أ
 

  

 عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                          

 

ثألٙااٛي ثٌّمااوًر ـااٟ ثٌضٌثو١ااخ ثٌّٛث٠ٍااز ـااٟ ثٌىضااجح ٌْاا١ذ٠ٛز : هًثّااز ـااٟ ٝااٛء  ِقّو ًٝج عٛٛ ِقفٛ  5

 ثٌّٕٛ ثٌضق١ٍ٠ٛٝ 

 أ.ه/عذو ثٌى٠ٌُ ِقّو فْٓ ؽذً 21/11/2114

٘اـ ( : صقم١اك  584جػ ثٌاو٠ٓ ثٌؾٕاو٠ٟٙ )س ِؽجٟٔ ثٌّمجِجس ـٟ ِعجٟٔ ثٌّمجِجس ٌض ِقّو ِٚطفٝ ِقّو ثٌٕقجُ 6

 ٚهًثّز

 أ.ه/فْٓ عذو ثٌعجي عذجُ 31/12/2114

ثٌضفى١ٌ ثٌٕقٛٞ عٕو دٓ عٚفًٛ ثثإلٕذ١ٍٟ ـٟ ٝٛء وضجد١از )ٕاٌؿ ثٌؾّاً ثٌىذ١اٌ (  ٔجه٠ز ِقّو عذو ثٌؽٕٟ ١ٍّّجْ 2

 ٚ )ثٌّمٌح (

 أ.ه/عذو ثٌى٠ٌُ ِقّو فْٓ 31/12/2114

ج ثٌضٌو١ااخ ثٌٕقااٜٛ ـااٝ صفْاا١ٌ ثٌٍذااجح ـااٟ عٍااَٛ ثٌىضااجح الداآ عااجهي ثٌوِٖاامٟ لٞااج٠ ٖ٘جَ ٙالؿ ث١ٌْو دىٌ 8

 ثٌقٕذٍٟ ثٌْذع ثٌطٛثي ّٔٛىؽج

 ه/ ثفّو ثفّو ثٌٞج1ٟٔث 22/4/2115

 ه/ ٙذقٟ ثدٌث١ُ٘ ثٌفم1ٝث

ثٌوالٌٗ ث١ٌْجل١ٗ الٌفاج  ثٌماٌثْ ثٌىا٠ٌُ ـاٟ ِٚإفجس ثٌٛؽاٖٛ ٚثٌٕظاجةٌ ـاٟ ثٌما١١ٌٔٓ  ١ٌٚو ٔجؽـ ثدٌث١ُ٘ ١ّو ثفّو 1

 ثٌنجِِ ٚثٌْجهُ ثٌٙؾ١٠ٌٓ هًثّز صق١ٍ١ٍز ِٚٛثٍٔٗ

 ه/ عذو ثٌى٠ٌُ ِقّو ؽذ1ًث 22/4/2115

 ه/ٙذقٟ إدٌث١ُ٘ ثٌفمٟ 31/11/2114 ثٌّعج١٠ٌ ث١ٌٕٚز ـٟ ثًٌْٛ ثٌّى١ز ٚثٌّو١ٔز " ثٌْٕجء ٚثألعٌثؾ ّٔٛىؽجً " ٠ٌْٞ ث١ٌْو إدٌث١ُ٘ ٔٛـً 11

 ه/أِجٟٔ وّجي ؼ٠ٌخ

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ٔو٠ز إدٌث١ُ٘ عجًؾ 26/2/2115 ال ِجًص١ٓ ًّٚٛي ثإلّالَ ٚـمجً ٌىضجدٗ ف١جر ِقّو : صٌؽّز ٚصع١ٍك آالء عٍٟ ِقّو أفّو فؾجٍٞ 1

 ه/١ٔٗ إدٌث١ُ٘ عجًؾ 31/3/2115 ٗثٌعؾجةذٟ ـٟ فىج٠جس ص١ٛـ١ً ؽٛص١١ إ٠ٕجُ عذو ثٌعَٞ عذو ثٌق١ّو ١ّو أفّو 2

ٌؽااز ثٌااٌـٜ وااأهثر ٌٍضعذ١ااٌ عاآ ثٌضّااٌه ٝااو ثٌٛثلااع ـااٟ وااجٌٛؽ١ال ألٌذ١ااٌ  عذو هللا ـضقٟ عذو هللا ثٌعطجً 3

 وجِٟ ٚؽٍْز ٠ٌّز ٌؾجْ دٛي ّجًصٌ

 أ.ه/ أفّو ِقّو فجِو ـّٟٙ 31/12/2114
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  ثٌّىضذجس ٚثٌٛعجةكلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 : ـعج١ٔج ثٌووضًٛثٖ           
 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ٕعذجْ عذو ثٌع٠ََ م١ٍفز 31/3/2115 ِىضذجس ٌِثوَ ثٌٖذجح دّقجـظز ثٌؽٌد١ز : هًثّز ٌٍّٛثًه ثٌّجه٠ز ٚثٌذ٠ٌٖز ٚثإلـجهر أّجِٗ ِقّو دىضٛس 1

 ه/أفّو عذجهٖ ثٌعٌدٟ

 أ.ه/ٕعذجْ عذو ثٌع٠ََ م١ٍفز 31/5/2115 موِجس ثٌّعٍِٛجس ثٌٌل١ّز ـٟ ثٌّىضذجس ثألوجه١ّ٠ز ثٌى٠ٛض١ز : هًثّز ١ِوث١ٔز  ٠و عذو هللا ثٌّط١ٌِٞقّو ٍ 2

 ه/٘ذٗ ٙالؿ ثٌو٠ٓ ثًٌّٕٛٞ

 أ.ه/ ٕعذجْ عذو ثٌع٠ََ م١ٍفز 22/4/2115 ِىضذجس ثٌمٕٛثس ثٌّضنٚٚز ث٠ٌٌّٚز ٚهًٚ٘ج ـٟ هعُ ثٌذٌثِؼ ثٌٌّة١ز ِقّو ِؾوٞ عذو ثٌفضجؿ إّّجع١ً 3

 ه/عٌٚس ٠ّٛؿ ثٌؽٍذجْ

 أ.ه/ٕعذجْ عذو ثٌع٠ََ م١ٍفز 31/2/2115 ثٌٌٝج ثٌٛ ١فٟ ٌوٜ إِٔجء ثٌّىضذجس ـٟ ِقجـظز ثٌؽٌد١ز : هًثّز ١ِوث١ٔز ٌِٖٚ ثٌٌّثعٟ ِٚطفٝ ثٌعٌٖٞ 4

 ه/٘ذٗ ـضقٟ ه١ٔج

 أ.ه/ ٕعذجْ عذو ثٌع٠ََ م١ٍفز 31/12/2114 ثٌّعٍِٛجس ـٟ ١ٌذ١ج : هًثّز صق١ٍ١ٍزص٠ٌٖعجس ثٌىضخ ٚثٌّىضذجس ٚ ٔٛثي عذو هللا ثٌعؾ١ٍٟ ٠ّْٟٛ 5

 ه/أفّو ًفخ ٕج١٘ٓ

ص١ّٕااز ثٌّااٛثًه ثٌذٖاا٠ٌز ٌٍعااج١ٍِٓ دجٌّىضذااجس ثٌّوًّاا١ز ثٌغج٠ٛٔااز دّو٠ٕااز ٟٕطااج دّقجـظااز  ٕ٘و عذو ثٌٌفّٓ ٍو٠ٌج أدٛ ثٌن١ٌ 6

 ثٌؽٌد١ز : هًثّز ١ِوث١ٔز ٚصنط٠١

 ذو ثٌع٠ََ م١ٍفزأ.ه/ٕعذجْ ع 31/2/2115

 ه/١ٌِـش ـؤثه ؽٌؽِ

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ٕعذجْ عذو ثٌع٠ََ م١ٍفز 31/12/2114 وضخ ثألٟفجي ـٟ ١ٌذ١ج : هثًّز دذ٠ٌٖٔٛ١ٍز ّجٌّز عٍٟ ِْعٛه عذٛه 1

 أ.ه/ عٌٚس ٠ّٛؿ ثٌؽٍذجْ
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 أ.ه/ٕعذجْ عذو ثٌع٠ََ م١ٍفز 31/2/2115 ثالّضنوثَ ث١ٌْب ٌإلٔضٌٔش : هًثّز ١ِوث١ٔز عٍٝ ٟالح ٌِفٍز ث١ٌٍْجِٔ دؾجِعز ٟٕطج ّؿ ّعوٖٙفجء ف١ْٓ ٠ٛ 2

 ه/عٌٚس ٠ّٛؿ ثٌؽٍذجْ

 ذجْ عذو ثٌع٠ََ م١ٍفزأ.ه/ ٕع 26/2/2115 ثالّضنوثَ ث١ٌْب ٌّىضذجس ؽجِعز ثٌَث٠ٚز د١ٍذ١ج هًثّز ٚٙف١ٝ صق١ٍ١ٍز عذو ثٌق١ّو ِٚطفٝ ّجُ ث١١ٌٌّٕ 3

 أ.ه/ عٌٚس ٠ّٛؿ ثٌؽٍذجْ

ثٌٛعٟ ثٌّعٍِٛجصٟ ـٟ ثٌّؾضّاع ثألواجه٠ّٟ دؾجِعاز ثٌؾذاً ثٌؽٌداٟ د١ٍذ١اج : هًثّاز ٌٍٛثلاع  ـىٌٞ ِفضجؿ أدٛ ًم١٘ 4

 ٚصنط٠١ ٌٍّْضمذً

 أ.ه/ ِقّو ـضقٟ عذو ثٌٙجهٞ 31/5/2115

 ه/عٌٚس ٠ّٛؿ ثٌؽٍذجْ

 أ.ه/ِقّو ؼضقٟ عذو ثٌٙجهٞ 31/1/2115 ثٌّعٍِٛجص١ز دجٌّؾضّع ثٌؾجِعٟ هًثّز ١ِوث١ٔز عٍٝ ِؾضّع ؽجِعز عٌّ ثٌّنضجًثٌغمجـز  ِٕٝ ـًٞ هللا ثٌّْٕٟٛ ـ١ًٞ 5

 أ.ه/ عٌٚس ٠ّٛؿ ثٌؽٍذجْ

 ش ِقّو لجُّأ.ه/فّٖ 31/11/2114 ثٌّمِٛجس ثٌّعٍِٛض١ز ٌإلهثًر ثإلٌىض١ٌٔٚز د١ٍذ١ج : هًثّز صق١ٍ١ٍز ٌمطجو ثألفٛثي ثٌّو١ٔز ِٕٝ ١ٍِٛه ٠ّٛؿ ؼ٠ٌذز 6

 أ.ه/ عٌٚس ٠ّٛؿ ثٌؽٍذجْ
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 و١ٍز ثٌضؾجًر
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 لُْ ثإلفٚجء ٚث٠ٌٌجٝز ٚثٌضأ١ِٓ

 

 أ٢ًٚ ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 

 جً ثٌووضًٛثٖ : ـعج١ٔ
 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ٌِعٟ ِقّٛه عذو ثٌٌثٍق 31/11/2114 ً ث١ٌَِٕز ؼ١ٌ ٌْجوٕز : هًثّز صطذ١م١زثصىجًِ ثٌّٖضٌن وأٍّٛح عالػ ثٌْالّ  عذو ثٌٌف١ُ عٛٛ عذو ثٌنجٌك د١ْٟٛٔ 1

 2أ.ه/ ٌٔٚ إدٌث١ُ٘ ًٕٛثْ

 أ.ه/عذو ثٌٌةؾ عذو ثٌٌفّٓ 31/11/2114 صمو٠ٌ ِعٍّجس ثٌض٠ٍٛع ثٌّنض٠ٍ دجّضنوثَ ثٌع١ٕجس ثٌٌّثلذز ٌِٚر عذو ثٌق١ّو ث١ٌْو ِقّو ثٌٕجهٞ 2

 ه/ه٠ٕج ف١ْٓ عذو ثٌٙجهٞ

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز   ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ١ٌّٙ ِقّو ـّٟٙ فؾجٍٞ 31/5/2115 ثٌم١ُ ثٌٖجىر ـٟ ّٔجىػ ثٌْالًّ ث١ٌَِٕز ثألفجه٠ز ٚثٌّضعوهر ٚؽوٞ ِقّو وجًِ عذو ثٌٕذٟ 1

 أ.ه/ ٌِعٟ ِقّو ِقّٛه

أ.ه/عذااااو ثٌااااٌةٚؾ عذااااو ثٌااااٌفّٓ عذااااو 

 ثٌٛثفو
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 لُْ إهثًر ثألعّجي
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

1 

 
أعااٌ صطذ١ااك ِٕظّااجس ثألعّااجي ثٌّٚاا٠ٌز ٌّفٙااَٛ ثٌضْاا٠ٛك ثٌااوثمٍٟ عٍااٝ ؽااٛهر  آ٠ز ِقّو عذو ثٌّمٚٛه 

 أهثةٙج : هًثّز صطذ١م١ز عٍٝ لطجو ثٌّمجٚالس

 ْأ.ه/ـجًٚق عذو ثٌفضجؿ ًٝٛث 31/11/2114

 ه/ث١ٌْو ٙذقٟ ِقّو

ثٌضأع١ٌثس ثٌضذجه١ٌز ١ٌٌْٛز ّٛق ثألُّٙ ٚهًٚر ثألعّجي "هًثّز صطذ١م١از عٍاٝ  أفّو فْٓ ث١ٌْو ثٌؾ١جً 2

 ّٛق ثألًٚثق ثٌّج١ٌز ثٌٌّٚٞ "

 أ.ه/ثٌْع١و ِقّو ٌذوٖ 22/4/2115

 ه/عٚجَ ثٌو٠ٓ ِقّو ثٌؾذجٌٟ

 أ.ه/ـجًٚق عذو ثٌفضجؿ ًٝٛثْ 31/12/211 ثٌٌّوَ ثٌضٕجـْٟ ٌعفَثح ث١ٌْج١ّز ث٠ٌٌّٚزأعٌ ثٌٕٖجٟ ثٌض٠ْٛمٟ عٍٝ هعُ  أ١ِٕز ٍِٚـ ـّٟٙ ثٌؾٕوٞ 3

صأع١ٌ ١ّجّجس ص٠ٍٛع ثألًدجؿ عٍٝ ل١ّاز ثٌٖاٌوز : هًثّاز صطذ١م١از عٍاٝ ّاٛق  عٌّٚ ِقّو ِقّو عذو ثٌٕذٟ 4

 ثألًٚثق ثٌّج١ٌز

 أ.ه/ ثٌْع١و ِقّو ٌذوٖ 21/11/2114

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز جٌخثُّ ثٌط َ

أعااٌ ثٌؾ١ٕااجس ثٌضٕظ١ّ١ااز عٍااٝ لااوًثس ثٌٌّةّٚاا١ٓ ثالدضىج٠ًااز : هًثّااز صطذ١م١ااز  ِقّو ٌذوٖٕج١ْ٘ضج ثٌْع١و  1

 عٍٝ ثٌذٕٛن ثٌضؾج٠ًز ٌِٚ

 أ.ه/عجهي عذو ثٌّٕعُ ثٌّْوٞ 31/1/2115

عٍٝ صم١١ُ ثٌٌّثؽع ثٌناجًؽٟ ألمطاجً ثٌٌّثؽعاز :  أعٌ ِٚوً ثٌٌّثؽعز ثٌوثم١ٍز عذو ثٌق١ّو ثٌع١ْٛٞ ِقّٛه ثٌفٍِ 2

 هًثّز صؾ٠ٌذ١ز

 أ.ه/ ِقّو ّجِٟ ًثٟٝ 22/4/2115

 أ.ه/عجًؾ عذو هللا عذو ثٌى٠ٌُ
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 ٚثٌّج١ٌز ثٌعجِز لُْ ثاللضٚجه
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌعٌّٛاااز ثٌّج١ٌاااز ٚأعٌ٘اااج عٍاااٝ إهثًر ثالفض١اااجٟٟ ثٌٕماااوٞ ثألؽٕذاااٟ : هًثّاااز  ِجٚٞأهُ٘ ِقّو ث١ٌْو ِقّو فْٓ ثٌذٌ 1

 صطذ١م١ز عٍٝ ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز

 أ.ه/ ِقّو ٔج ُ فٕفٟ 21/11/2114

 أ.ه/ِٚطفٝ ث١ٌْو ثٌٖعٌثٚٞ

 ه/إٌٔؾ ٌطفٟ ث١ٌْو

ٟ ثٌااوٚي ثٌٕج١ِااز : أعااٌ ثٌعٌّٛااز عٍااٝ ّٔاا٠ ثإلٔضااجػ ِٚااوٜ ثّااض١عجح ثٌعّجٌااز ـاا ؽجه إ٠ّجْ عذو ثٌٌف١ُ عذجُ 2

 هًثّز صطذ١م١ز عٍٝ ثإللضٚجه ثٌٌّٚٞ

 أ.ه/ِقّو ٔج ُ فٕفٟ 21/11/2114

 ه/٠ٌْٞ ف١ْٓ ٟجفْٛ

 ه/ًِٞجْ ث١ٌْو ِعٓ

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

لضٚااجهٞ : هًثّااز صطذ١م١ااز عٍااٝ ثٌعاللااز داا١ٓ ثالّااضمٌثً ث١ٌْجّااٟ ٚثٌّٕااٛ ثال ـجًٚق ـضقٟ ث١ٌْو ثٌؾَثً 1

 ثاللضٚجه ثٌٌّٚٞ

 أ.ه/ِقّو ٔج ُ فٕفٟ 21/11/2114

هًٚ ع١ٍّااز ٔمااً ثٌضىٌٕٛٛؽ١ااج ـااٟ ّااو ثٌفؾااٛر ثٌضىٌٕٛٛؽ١ااز ٚأفااوثط ثٌض١ّٕااز  ِقّو ِقّو ث١ٌْو ًثٟٝ 2

 ثاللضٚجه٠ز ـٟ ٌِٚ

 أ.ه/ِقّو ٔج ُ فٕفٟ 31/1/2115

 أ.ه/ِٚطفٝ ثٌْو ثٌٖعٌثٚٞ

 ه/عجهي ِقّٛه ثٌق٠ٌٛٞ

ّٔٛػ ِمضٌؿ ٌّقاوهثس ثٌّٕاٛ ثاللضٚاجهٞ : هًثّاز ِمجًٔاز ِاع ثٌضطذ١اك عٍاٝ  ِٚطفٝ فْٕٟ ث١ٌْو ِضٌٟٛ فْٓ 3

 ثاللضٚجه ثٌٌّٚٞ

 أ.ه/ِقّو ٔج ُ فٕفٟ 31/1/2115

 أ.ه/ِٚطفٝ ث١ٌْو ثٌٖعٌثٚٞ

 ه/ًِٞجْ ث١ٌْو ِعٓ
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 لُْ ثٌّقجّذز
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                              
 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 

1 
أعٌ ثّضنوثَ مطا٠ ثٌّىجـا س ثٌضٖاؾ١ع١ز ثٌّعضّاور عٍاٝ أهٚثس فماٛق ثٌٍّى١از  أفّو عٍٟ عٛٛ عذو ثٌؽٕٟ ٕ٘وٞ

ٌٍّااوًد١ٓ ثٌضٕف١ااي١٠ٓ عٍااٝ ِؤٕااٌثس ثلثء ثٌّااجٌٟ ٌٍٖااٌوجس : هًثّااز ٔظ٠ٌااز 

 ٚصطذ١م١ز

 أ.ه/ ِقّو ّع١و ف١ٕوٞ 31/1/2115

 أ.ه/عّجه ثٌو٠ٓ عٍٛٞ عْجؾ

 أ.ه/ؽٛهٖ عذو ثٌٌةؾ  ٍؼٍٛي 21/11/2114 ثٌضىجًِ د١ٓ ٔظجَ ثٌضىٍفز عٍٝ أّجُ ثٌٕٖجٟ ثٌّٛؽٗ دجٌٛلش ٚٔظ٠ٌز ثٌم١ٛه ِقّو عذو ثٌمٜٛ ٍٕضٛس٠ًٙجَ ِقّٛه  2

 أ.ه/عجًؾ عذو هللا عذو ثٌى٠ٌُ

ِٕٙجػ ِقجّذٟ ٌضطذ١ك ـٍْفز ثإلٔضجػ ثٌنجٌ٘ ـٟ ِٕٖ س ثٌنوِجس : هًثّاز  ّّجؿ د١ْٟٛٔ م١ًٍ إدٌث١ُ٘ فذ١خ 3

 جٌزف

 أ.ه/ صٙجٟٔ ِقّٛه ثٌٕٖجً 31/11/2114

 أ.ه/ٙالؿ ثٌٙجهٞ ع٠ٛٞز

ّٔااٛىػ ِمضااٌؿ ٌم١ااجُ ثٌضىٍفااز ٚثٌعجةااو ِاآ دااٌثِؼ ؽااٛهر ثٌضعٍاا١ُ ثٌعااجٌٟ ِااع  ِقّو أفّو أفّو ٌٕؾ  4

 هًثّز صطذ١م١ز عٍٝ ٌِٖٚو ثٌضق١ْٓ ثٌّْضٌّ ٚثٌضأ١ً٘ ٚثالعضّجه

 أ.ه/ ١ٌّّ ٠ًجٛ ٘الي 21/6/2115

صأع١ٌ ثإلـٚجؿ ثٌّقجّذٟ ٌضؾَةز ثٌم١ّز ثإلّا١ّز ألّاُٙ ثٌٖاٌوجس ثٌّْاجّ٘ز  ثٌٙجهٞ ِقٌٍٚ ِقّو ِٚطفٝ عذو 5

 عٍٝ ثألهثء ثٌّجٌٟ ٌٌٍٖوجس : هًثّز ٔظ٠ٌز ٚصطذ١م١ز

 أ.ه/ٍو٠ٌج ِقّو ثٌٚجهق 31/1/2115

 أ.ه/عجًؾ عذو هللا عذو ثٌى٠ٌُ

 ه/إدٌث١ُ٘ ث١ٌْو ِقّو عذ١و

هًٚ ث١ٌْجّااجس ثٌّجّااذ١ز إعااوثه ثٌضمااج٠ًٌ ثٌّج١ٌااز ـااٟ صم١اا١ُ ِنااجٌٟ ثٌّٕٖااأر  وِقّو ٔجٌٙ ِقّو عذو ثٌق١ٍُ عذو ثٌّؾ١ 6

 دٛثّطز ِْضنوِٟ ثٌّعٍِٛجس ثٌّقجّذ١ز : هًثّز ٔظ٠ٌز ١ِٚوث١ٔز

 أ.ه/ِقّو ِقّٛه أفّو ٙجدٌ 31/1/2115

 أ.ه/ِقّو ّع١و ِقّو ؽ١ٕوٞ
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 و١ٍز ثٌضٌد١ز
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 لُْ أٙٛي ثٌضٌد١ز
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ن٠ٛشأ.ه/١ٌّّ عذو ثٌٛ٘جح ثٌ 31/12/2114 ثالعضّجه ثٌضٌدٛٞ دّوثًُ ثٌضع١ٍُ ثألّجّٟ دّقجـظز ثٌؽٌد١ز : هًثّز صم١ّ٠ٛز ثٌذىٌٞ ِقّو ثٌذىٌٞ ١ٍُّ 1

 أ.ه/١ٌِٕ عذو هللا فٌدٟ

ثٌضنط٠١ ٌضطا٠ٌٛ ثٌّوًّاز ثٌغج٠ٛٔاز ثٌٚإجع١ز ثٌّٚا٠ٌز ـاٟ ٝاٛء عاًٛر ثٌّعٍِٛاجس  ِقّو ِقّو ًؽخ ِٚطفٝ  2

 ٚثالصٚجالس

 أ.ه/فْٓ إدٌث١ُ٘ عذو ثٌعجي 31/12/2114

 أ.ه/١ٌِٕ عذو هللا فٌدٟ

 ثإلٌٕثؾ ـّٕصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّاااز صق١ٍ١ٍاااز ٌٍنطاااز ثالّاااضٌثص١ؾ١ز ٌٍضعٍااا١ُ ثٌضطذ١ماااٟ دوٌٚاااز ثٌى٠ٛاااش ـاااٟ ٝاااٛء  ـ١ًٚ ـٙو ِٖٛؿ ث١ٌٌٕوٞ 1

 ِضطٍذجس ثٌض١ّٕز ثٌذ٠ٌٖز ثٌّْضوثِز

 أ.ه/١ٌّّ عذو ثٌٛ٘جح ثٌن٠ٛش 31/11/2114

 أ.ه/١ٌِٕ عذو هللا فٌدٟ

هثًر أعّااجي ثٌّٖااٌٚعجس ثٌٚااؽ١ٌر ـااٟ ٝااٛء دعااٜ ثٌضنطاا٠١ ثالّااضٌثص١ؾٟ ٌضعٍاا١ُ إ ٔجؽٟ ٌٔٚ هللا أًٔٛ ِقّٛه 2

 ثالصؾج٘جس ثٌّعجٌٙر

 أ.ه/١ٌّّ عذو ثٌٛ٘جح ثٌن٠ٛش 21/11/2114

 أ.ه/ ١ٌِٕ عذو هللا فٌدٟ
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 هثًر صع١ّ١ٍزثإلّمجًٔز ٚثٌضٌد١ز ثٌلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صًٚٛ ِمضاٌؿ إلهثًر ثٌفٚاً دجٌقٍماز ثألٌٚاٝ ِآ ثٌضعٍا١ُ ثألّجّاٟ ـاٟ ٝاٛء ِعاج١٠ٌ  ١و ٍٕذٟأفّو ِقّو ثٌْ 1

 ثٌؾٛهر ثٌٖجٍِز

 أ.ه/١ٌِٕ عذو هللا فٌدٟ 31/12/2114

هًثّز ِمجًٔز ٌٕظُ إعوثه ِعٍُ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ـٟ وً ِآ ث١ٌجداجْ ٚصى١اج ٚإِىج١ٔاز  فٚز عذو هللا ِقّو ٔٚجً ثٌٌّٖٞ 2

 ـٟ هٌٚز ثٌى٠ٛش ثالّضفجهر ِٕٙج

 أ.ه/ٔذ١ٗ أدٛث٠َ١ٌو ِضٌٟٛ 21/11/2114

 ه/٠قٟ إّّجع١ً ٠ّٛؿ

صط٠ٌٛ ِؤّْجس ثٌضع١ٍُ ثٌؾجِعٟ دوٌٚز ثٌى٠ٛش ـاٟ ٝاٛء دعاٜ ثالصؾج٘اجس ثٌعج١ٌّاز  فّٛهٖ ٔجٌٙ ؽع١غ١ٓ ٠ٍجه ثٌعض١ذٟ 3

 ثٌّعجٌٙر

 أ.ه/ ٘وٜ ّعو ث١ٌْو 31/8/2115

ً ثٌم١اااجهر ثٌضق١ٍ٠ٛاااز ـاااٟ صقم١اااك ثإلداااوثو ثإلهثًٞ ٌّاااو٠ٌٞ ثٌّاااوثًُ ثّاااضنوثَ ِاااوم ًثِٟ ٔؾجؿ عذو ثٌٍط١ؿ عّجًٖ 4

 ثٌغج٠ٛٔز ـٟ ِقجـظز ثٌؽٌد١ز 

 ه/أ١ِّز فٍّٟ ِٚطفٝ 31/1/2115

 ه/ أ١ٌِر ِأِْٛ عٌـجس

ـٟ هٌٚاز ثٌى٠ٛاش ّٚاذً ثٌضؽٍاخ ثٌفعجي دجٌّوثًُ ثالدضوثة١ز ِعٛلجس ثالصٚجي ثٌضٌدٛٞ  ِذجًن ِقّو فّو ِْجِـ ثٌعؾّٟ 5

 ٛء مذٌثس دعٜ ثٌوٚيع١ٍٙج ـٟ ٝ

 أ.ه/أفّو عجدو ثٌطٕطجٚٞ 21/11/2114

 ه/٠قٟ إّّجع١ً ٠ّٛؿ

 أ.ه/ ٘وٜ ّعو ث١ٌْو 31/1/2115 ص٠ًّٛ ثٌذقظ ثٌعٍّٟ دجٌؾجِعجس : هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ٌِٚ ٚثّضٌث١ٌج ِقّٛه ّع١و ِقّو فْٓ ثٌعّٖجٚٞ 6

ثٌضعٍا١ُ ثٌؾاجِعٟ دؾ٠ًّٛٙاز ِٚاٌ  هًٚ ِؤّْجس ثٌّؾضّع ثٌّاؤٟ ـاٟ هعاُ ٚصطا٠ٌٛ ٔٙج أفّو أفّو ١ٍُّ 2

 ثٌعٌد١ز ـٟ ٝٛء صؾجًح دعٜ ثٌوٚي

 أ.ه/ـجًٚق ٕٛلٟ ثٌذٟٛ٘ 31/11/2114

 ه/٘وٜ ّعو ث١ٌْو

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

َ دوٌٚااز ثٌى٠ٛااش ـااٟ ٝااٛء مذااٌثس صٚااًٛ ِمضااٌؿ ٌضطاا٠ٌٛ ٔظااجَ ثٌضعٍاا١ُ ثٌغااجٔٛٞ ثٌعااج ٝجـٟ ث١ٌقجٟٔٔٛثػ ِوعخ ٠ًٍخ  1

 دعٜ ثٌوٚي ثٌّضموِز

 ه/٘وٜ ّعو ث١ٌْو 31/12/2114

 ه/أ١ِّز فٍّٝ ِٚطفٝ
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 لُْ ٠ًجٛ ثألٟفجي

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌٕاَٛ ٌاوٜ ثٌّىضتذا١ٓ ِآ ٟاالح ـعج١ٌز دٌٔجِؼ إًٕجهٞ ٌضنف١اؿ دعاٜ ثٝاطٌثدجس  آ٠جس أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ ِقّٛه ٕم١ٌ 1

 ثٌؾجِعز

 أ.ه/ـٛل١ز فْٓ عذو ثٌق١ّو ًٝٛثْ 31/12/2114

 أ.ه/١ّو أفّو ثٌذٙجٗ

 ه/ِٕجي ِقّو ًٝج فْجْ 21/6/2115 دٌٔجِؼ صٌد١ز فٌو١ز ِمضٌؿ ٌٍٛلج٠ز ِٓ ثإلٙجدجس ثٌذو١ٔز ألٟفجي ثٌٌٚٝز أ١ٌِر عذو ثٌمجهً عذو ثٌٌفّٓ عذو ثٌمجهً 2

 طجًه/أفّو إدٌث١ُ٘ ثٌع

 ه/ـجّٟز ّجِٟ ٔجؽٟ

ـجع١ٍااز دٌٔااجِؼ ِمضااٌؿ ٌعااالػ دعااٜ ِٖااىالس أٟفااجي ثٌطااالق ـااٟ ٌِفٍااز ٠ًااجٛ  إدٌث١ُ٘ ثٌىجـًٛٞو ِٟ ف١ْٓ ث١ٌْ 3

 ثألٟفجي

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌظجٌ٘ ثٌط١خ 31/1/2115

 ه/ـ٠ٍٛز ِقّٛه ثٌٕؾجفٟ

 ه/إ٠ٕجُ ـٌٚق ثٌعٌٖٞ

 أ.ه/ٚثٙؿ ع٠ََ ٚثٙؿ 31/12/2114 د١ز ٔقٛ ًعج٠ز ثٌق١ٛثْ ٌوٜ ٟفً ثٌٌٚٝزص١ّٕز ثالصؾج٘جس ثإل٠ؾج ٘جُٔ عط١ٗ عط١ٗ فْٓ فٌث٠ؼ 4

 ه/ـ٠ٍٛز ِقّٛه ثٌٕؾجفٟ

 ه/إ٠ٕجُ ـجًٚق ثٌعٌٖٞ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـااٟ ثٌااضعٍُ ـااٟ ٝااٛءء  دٌٔااجِؼ ِمضااٌؿ ٌااوعُ أّااٌر ثٌطفااً صٌد٠ٛااجً دجّااضنوثَ ثٌٍعااخ أفّو عٍٟ ٠ّٛؿـج٠َر  1

 ٚع١مز ثٌّعج١٠ٌ ثٌم١ِٛز ٠ٌٌجٛ ثألٟفجي ـٟ ٌِٚ 

 أ.ه/١ٌّّ عذو ثٌٛ٘جح ثٌن٠ٛش 31/2/2115

 ه/ًثٔوث ِٚطفٝ ثٌو٠خ
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 لُْ ثٌٚقز ثٌٕف١ْز
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 لُْ عٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٌ ثٌّوًّااٟ ـااٟ عاللضّٙااج دااذعٜ ثٌّضؽ١ااٌثس ثٌٖنٚاا١ز ٌااوٜ صال١ِااي ثٌعااوٚثْ ٚثٌضّٕاا أّّجء عذو ثٌّؾ١و أدٛ ع١و  1

 ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز : هًثّز صٖن١ٚ١ز ـجًلز

 أ.ه/١ّو أفّو ثٌذٙجٗ 31/5/2115

 

  

إٔضمااجٌٟ ٌض١ّٕااز ثٌّٙااجًثس ثالؽضّجع١ااز ٚأعااٌٖ ـااٟ صقْاا١ٓ ـعج١ٌااز دٌٔااجِؼ إًٕااجهٞ  ٠ٍٕخ ِقّو ـجًٚق فجِو ؽذٌ 2

 ٌفٍز ثالدضوثة١ز دط١تٟ ثٌضعٍُثٌٍْٛن ثٌٚفٟ ٌوٜ صال١ِي ثٌّ

 ُأ.ه/ إدٌث١ُ٘ ثٌٖجـعٟ إدٌث١٘ 21/6/2115

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـجع١ٍااز أّااٍٛٞ ثٌااضقىُ ثٌاايثصٟ ٚثٌضااو٠ًخ عٍااٝ إهثًر ثٌمٍااك ـااٟ صقْاا١ٓ ؽااٛهر ثٌق١ااجٖ  ٚالء أفّو عذو ثٌفضجؿ عذو ثٌٌفّٓ 1

 وٜ ع١ٕز ِٓ ٌِٝٝ ثٌٌدٛ ثٌٖعذٟثٌٚق١ز ٌ

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ ثٌٖجـعٟ إدٌث١ُ٘ 31/2/2115

 أ.ه/٠ٍٕخ ِقّٛه ٕم١ٌ

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـااٟ صقْاا١ٓ ِٙااجًثس ثٌمااٌثءر ٌااوٜ صال١ِااي  ـجع١ٍااز دٌٔااجِؼ لااجةُ عٍااٝ أّااج١ٌخ ثٌااضعٍُ أدٛ ثٌفضٛؿ ِقّو أدٛ ثٌعٌح إدٌث١ُ٘  1

 ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ىٚ ٙعٛدجس ثٌضعٍُ ـٟ ثٌمٌثءر

 أ.ه/ ف١ْٓ عذو ثٌع٠ََ ثٌو٠ًٕٟ 31/12/2114

 أ.ه/ِقّو ثٌوّٛلٟ عذو ثٌع٠ََ

 ه/ثدضْجَ فجِو ثٌْط١قز



                                                                                         

 24 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                                

 

 لُْ ثٌٍؽز ثٌعٌد١ز
 : ـ أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 ال ٠ٛؽو                             

 

 

 

 

ثّاضٌثص١ؾ١جس ِاج ًٚثء  صأع١ٌ ثٌضفجعً د١ٓ ثٌعٌّ ٚثٌؾِٕ ٚصٛؽٗ ثٌٙوؾ عٍٝ ثّضنوثَ ًٕج ثٌمطخ إدٌث١ُ٘ ثٌٌـجعٟ 2

 ثٌّعٌـز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثٌطالح ـٟ ٌِثفً صع١ّ١ٍز ِنضٍفز

 أ.ه/ِقّو ثٌوّٛلٟ ثٌٖجـعٟ 31/2/2115

ثٌم١ّز ثٌضٕذؤ٠ز ٌإلهًثن ٚثٌيثوٌر ثٌذ٠ٌٚز ٚثٌضا ًٍ ثٌذٚاٌٞ ثٌقٌواٟ دجٌعْاٌ ثٌىضاجدٟ  ٟٗ ٕعذجْ ّعو ف١ْٓ 3

 ٌوٜ ع١ٕز ِٓ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز

 ه/ِقّو ثٌوّٛلٟ عذو ثٌع٠ََ أ. 3/12/2114

ِج ًٚثء ثٌايثوٌر ٚأعاٌٖ عٍاٝ دعاٜ ع١ٍّاجس ثٌايثوٌر ٚهثـع١از ثإلٔؾاجٍ ٌاوٜ ع١ٕاز ِآ  عجهي ِقّٛه ثٌّوثؿ ِقّو ثٌٌٖلجٚٞ 4

صال١ِي ثٌقٍمز ثألٌٚٝ ِٓ ثٌضع١ٍُ ثألّجّٟ ِٕنفٜ ثٌضق١ًٚ ـٟ ٝٛء ثالّضٌثص١ؾ١جس 

 ثٌّفٍٞز ٌو٠ُٙ

 ثٌع٠ََأ.ه/ِقّو ثٌوّٛلٟ عذو  31/11/2114

 أ.ه/أدٛ ٠ٍو ّع١و ث٠ٌٖٛمٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌق١ّو ثٌْمج 2114/ 31/11 إعوثه ِعٍُ ـٟ ث٢هثح ثٌٍؽز ثٌعٌد١ز صجٌِ عذو ثٌٌفّٓ ثٌْذجعٟ ِقّو 1

 أ.ه/٠ٌٕؿ إدٌث١ُ٘ ثٌؾًّ
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 ّٕج٘ؼ ٌٟٚق صو٠ًِثٌلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثالّضمٚجةٟ ـٟ ص١ّٕز دعٜ ِٙاجًثس ثٌضفى١اٌ ثٌٕجلاو ٚثٌغمجـاز ثٌذ١ت١از  ـجع١ٍز ثٌضو٠ًِ ثٌذجٕج ِْعو ِٚطفٝ عٛٛ 1

 ـٟ ثٌؾؽٌثـ١ج ٌوٜ صال١ِي ثٌٚؿ ثٌغجٟٔ ثالعوثهٞ

 أ.ه/ِقّو أ١ِٓ عطٖٛ 31/8/2115

 ه/ّج١ِز ثٌّقّوٞ ـج٠و

أدعاجه  صًٚٛ ِمضٌؿ ٌّإٙؼ ثٌوًثّاجس ثالؽضّجع١از داجٌٌّفٍٝ ثإلعوثه٠از ٌض١ّٕاز دعاٜ أًِ ٕقجصٗ ث١ٌْو عٍٟ ثٌٖجىٌٟ 2

 ثٌضًٕٛ ثٌضج٠ًنٟ

 أ.ه/ عجٟؿ ِقّو دوٚٞ 31/1/2115

 أ.ه/ عذو ثٌٌةٚؾ ِقّو ثٌفمٟ

 ه/ أدٛ ثٌفضٛؿ ِقّو ث١ٌغٟ

ـجع١ٍااز دٌٔااجِؼ  ٌٍضٚاا١ُّ ثٌٕٙوّااٟ أٚصٛوااجه ـااٟ ص١ّٕااز دعااٜ ِٙااجًثس ثٌٌّااُ ثٌفٕااٟ  مجٌو ًد١ع عط١ٗ ِقّو  3

 زٚثإلهًثن ثٌذٌٚٞ ٌوٜ ٟالح ثٌّوًّز ثٌغج٠ٛٔز ثٌف١ٕز ثٌٕٚجع١

 أ.ه/ّعجه أفّو ٕج١٘ٓ 21/6/2115

 ه/ِقّو أفّو وّٛٔز

ثّضٌثص١ؾ١جس ص١ّٕاز ثٌّفاٌهثس ثٌٍؽ٠ٛاز ـاٟ صعٍا١ُ ثٌٍؽاز ثٌفٌْٔا١ز ٚـماجً ألّٔاجٟ ثٌضعٍا١ُ  ٚؽوٞ إدٌث١ُ٘ أدٛ ه١ًٕٔثِٟ  5

 ثٌّفٍٞز ٌوٜ ٕعذز ثٌٍؽز ثٌف١ٌْٔز

 أ.ه/عَٖ عذو ثٌٌثٍق عذو ًدٗ 31/8/2115

 ّٓأ.ه/عذو ثٌفضجؿ ّعو عذو ثٌٌف

أٖٔطز ٌؽ٠ٛز ٌضق١ْٓ صق١ًٚ ثٌٍؽز ثٌف١ٌْٔز ٌوٜ ٟاالح ثٌٌّفٍاز ثٌغج٠ٛٔاز ثأل٠ٌٍ٘از  ًٕج ِقّو عذو ثٌق١ٍُ عذو ثٌٙجهٞ 6

 ٚثصؾج٘جصُٙ ٔقٛ ثٌّجهر

 أ.ه/عَٖ عذو ثٌٌثٍق عذو ًدٗ 31/12/2114

 ه/ِّوٚؿ ٠ّٛؿ عذ١و

ثٌوثـع١از ٌإلٔؾاجٍ ـاٟ ٝاٛء ثٌذٕجة١از  صعو٠ً ثٌضٚاًٛثس ثٌذو٠ٍاز ٌّفاج١ُ٘ ثٌعٍاَٛ ٠ٍٚاجهر ٠ٍٕخ ِؾوٞ ِقّو ـٌػ 2

 ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز

 أ.ه/عٕجء ث١ٌٍّؾٟ عٛهٖ 21/11/2114

 ه/٠ًٙجَ ث١ٌْو أفّو ّجٌُ

أعٌ ثّضنوثَ ثٌنٌثة٠ ثٌي١ٕ٘از ـاٟ صعٍا١ُ عٍاُ ثٌإفِ ٌض١ّٕاز دعاٜ عاجهثس ثٌعماً ٌاوٜ  ٍّّٝ ِقّو أدٛ ث٠َ١ٌو فَّٖ 8

 ٟالح ثٌغج٠ٛٔز ثٌعجِز

 .ه/عفجؾ ّعو فّجهأ 21/6/2115

 ه/عذو ثٌٌفّٓ أ١ِٓ ًِٞجْ

ـجع١ٍز ثّضٌثص١ؾ١ز لجةّاز عٍاٝ صٛ ١اؿ ثٌٌة٠از ثٌف١ٕاز ٚثٌّّجًّاز ـاٟ ص١ّٕاز ثٌضايٚق  ٙفجء عذو ثٌٌفّٓ ِقّو فْٓ ثٌّال 1

 ثٌفٕٟ ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثٌّضّٛطز دوٌٚز ثٌى٠ٛش

 أ.ه/عذو ثٌٍّه ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ 31/8/2115

 ه/ أِجٟٔ ِقّو ٕجوٌ

ثٌغمجـااز ثٌٌل١ّااز وّااومً ٌضطاا٠ٌٛ ثٌؾااوثًثس ثٌضو٠ًْاا١ز ٚثالٔنااٌثٟ ـااٟ ثٌضااو٠ًِ ٌااوٜ  لجّّز إّّجع١ً أفّو إّّجع١ً فّجه 11

 ِعٍّٟ ثٌعٍَٛ ثٌضؾج٠ًز ـٟ ٝٛء ثٌٕظ٠ٌز ثالصٚج١ٌز

 أ.ه/دٌ٘جِٟ عذو ثٌق١ّو ٍؼٍٛي 31/11/2114

 ه/فٕجْ أدٛ ثٌّؾو ّٟجْ

عٍااٝ صال١ِااي ثٌٌّفٍااز ثالدضوثة١ااز ـااٟ ٝااٛء ثفض١جؽااجصُٙ ثٌمٌثة١ااز   ثٌمٚاا٘ ثٌّمااًٌر ِقّو ِجؽو ًٔٛ ثٌو٠ٓ م١جي 11

 ١ٌُِٚٛٙ ثٌوًث١ّز : هًثّز صق١ٍ١ٍز صم١ّ٠ٛز

 أ.ه/عذو ثٌق١ّو عذو هللا عذو ثٌق١ّو 21/6/2115

 أ.ه/ٔجه٠ز ِْعٛه أدٛ ّى١ٕز

٠ٌٚز ٌوٜ ص١ٍّيثس ص١ُّٚ دٌِؾ١ز صفجع١ٍز ـٟ ٝٛء ِعج١٠ٌ ثٌؾٛهر ٌض١ّٕز ثٌغمجـز ثٌذ ِٕجي ِقّو عٍٟ ثٌىقىٟ 12

 ثٌٚؿ ثألٚي ثالعوثهٞ

 ِقّو أ١ِٓ عطٖٛأ.ه/ 31/8/2115

 أ.ه/ِٚطفٝ عذو ثٌنجٌك ِقّو

 ه/ِقّو أفّو وّٛٔٗ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ز ثٌع١ٍّز ٌوٜ ثٌطالح ثٌّعٍّا١ٓ ٚفور ًل١ّز ِمضٌفز ـٟ ثٌضٌد١ز ثألِج١ٔز ٌض١ّٕز ثٌغمجـ أفّو عط١ٗ أفّو ّالَ 1

 دجٌٖعخ ثٌع١ٍّز دى١ٍز ثٌضٌد١ز

 أ.ه/عٕجء ١ٍِؾٟ عٛهٖ 31/8/2115

 أ.ه/أٌفش ع١و ٕم١ٌ

هًثّز ثعٕٛؽٌثـ١ز ٌىفج٠جس ثٌضو٠ًِ ثٌٌلّٟ ٌٍطالح ِعٍّٟ ثٌى١ّ١جء ـٟ ٝاٛء ِاومً  هعجء عذو ثٌٌفّٓ عذو ثٌع٠ََ  2

 ثٌضعٍُ ثٌٖذىٟ

 ـًٞ أ.ه/ ٔذ١ً عذو ثٌٛثفو 22/4/2115

 أ.ه/عذو ثٌٍّه ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ

 ه/ـجّٟز ِٚطفٝ ًٍق

صو٠ًخ ِعٍّٟ عٍَٛ ثٌٌّفٍاز ثالعوثه٠از عٍاٝ عٕجٙاٌ ثالّضمٚاجء ثٌٖاذىٟ ـاٟ ٝاٛء  ًثةو ف١ْٓ عذو ثٌى٠ٌُ ثٌَعج١ٔٓ  3

 ِذجها ثٌضو٠ًِ ثالّضٌثص١ؾٟ

 ٔذ١ً عذو ثٌٛثفو ـًٞأ.ه/ 31/12/2114

 أ.ه/عذو ثٌٍّه ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ

هًثّز ثٌعٛثًِ ثٌّؤعٌر ـٟ صق١ْٓ ِْضٜٛ ثٌفُٙ ثٌعٍّٟ ـاٟ صعٍا١ُ ثٌعٍاَٛ ِآ ماالي  فجـظ ثٌٌْؽجٟٔعَٖ ِقّٛه  4

دٌٔجِؼ صو٠ًِ دعٜ ثٌٌّٖٚعجس ثٌعج١ٌّز ٚثٌيوجءثس ثٌّضعاوهر ٌاوٜ صال١ِاي ثٌٌّفٍاز 

 ثالعوثه٠ز

 أ.ه/عٕجء ١ٍِؾٟ عٛهٖ 31/11/2114

 ه/فٕجْ فّوٜ أدٛ ٠ًٗ

ُ ثٌف٠َ١ااجء ـااٟ ٝااٛء ثٌمٞااج٠ج ثٌغمجـ١ااز ثالؽضّجع١ااز ٌااضعٍُ ثٌعٍااَٛ ٚعاللضااٗ إعااوثه ِعٍاا ع٠ََر ًؽخ م١ٍفز ِقّو 5

 دٌة٠ز ٌٍعجٌُ ـ هًثّز فجٌز

 أ.ه/ ٔذ١ً عذو ثٌٛثفو ـًٞ 21/11/2114

 أ.ه/ عذو ثٌٍّه ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ

 ه/ـجّٟز ِٚطفٝ ًٍق

ثء ثٌضو٠ًْاٟ ٚـجع١ٍاز ثٌايثس دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ لاجةُ عٍاٝ ثٌضما٠ُٛ ثٌقم١ماٟ ٌضقْا١ٓ ثأله ٚـجء ِجٌ٘ ثٌّٕٛـٟ ثٌَٔطجفٟ 6

 ٌّعٍّٟ ثٌعٍَٛ دجٌٌّفٍز ثإلعوثه٠ز

 أ.ه/٠ّٛؿ ثٌق١ْٕٟ ثإلِجَ 31/1/2115

 ه/عٕجء ١ٍِؾٟ عٛهٖأ.
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 و١ٍز ثٌضٌد١زث٠ٌٌج١ٝز
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 لُْ ثإلهثًر ث٠ٌٌج١ٝز
 -:  أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 

 

 ثٖ : ـعج١ٔجً ثٌووضًٛ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًٚ دٌثِؼ ثٌضو٠ًخ ٌٌّثوَ ص١ّٕاز لاوًثس أعٞاجء ١٘تاز ثٌضاو٠ًِ ـاٟ ص١ّٕاز ِٙاجًثس  أفّو ثٌّؽجًٚٞ ٕعذجْ عذو ثٌعجي 1

ثالصٚاجي ٚثٌضٛثٙااً ٌاوٜ أعٞااجء ١٘تااز ثٌضاو٠ًِ دى١ٍااجس ثٌضٌد١از ث٠ٌٌجٝاا١ز دؾجِعااجس 

ٌِٚ 

 أ.ه/ ٠ق١ٝ ـىٌٞ ِقٌُٚ 21/6/2115

 ه/عٌٚس ِقّو أدٛ ثٌْذـ

ً ثإلعاااالَ ث٠ٌٌجٝاااٟ ـاااٟ ٖٔاااٌ ثٌاااٌٚؿ ث٠ٌٌجٝااا١ز دااا١ٓ ًٚثدااا٠ ِٖاااؾعٟ ثألٔو٠اااز هٚ أفّو ؽ١ًّ ِقّو ٙجٌـ 2

 ثٌؾّج٠ٌ١٘ز "ثألٌٚضٌثُ ث٠ٌٌجٟٝ (

 أ.ه/ ٠ق١ٝ ـىٌٞ ِقٌُٚ 21/6/2115

 ه/ ١ٌِٔٓ أفّو و٠ٌّز

 ٠قٟ ـىٌٞ ِقٌُٚ أ.ه/ 31/5/2115 )ثالّضجهثس ث٠ٌٌج١ٝز ( ـٟ ٠ّٚ ثٌوٌضجمطز ص٠ْٛم١ز ٌٍّٕٖ س ث٠ٌٌج١ٝز  أفّو ِنضجً عذو ثٌٛ٘جح هدًٛ 3

 ه/عٌٚس ِقّو أدٛ ثٌْذـ

 أ.ه/ ٠ق١ٝ ـىٌٞ ِقٌُٚ 31/1/2115 أّج١ٌخ ِمضٌفز ٌض٠ٌٚؼ ثٌّٕضؼ ث٠ٌٌجٟٝ دجألٔو٠ز ث٠ٌٌج١ٝز إّالَ ١ٍّّجْ ث١ٌْو ثٌٌٖلجٚٞ 4

 ه/ ١ٌِٔٓ أفّو و٠ٌّز

 أ.ه/٠قٟ ـىٌٞ ِقٌُٚ 31/1/2115 ٟهًٚ ثٌمٕٛثس ث٠ٌٌج١ٝز ـٟ صٕجٚي ثٌقوط ث٠ٌٌجٟٝ ِٓ ِٕظًٛ ثٌّضٍم ًٜٝٛ ّع١و ِقّو ف١ْٓ 5

 ه/ٟٔٙ ١ٍّّجْ ثٌم١ٍٛدٟ

 أ,ه/٠ق١ٝ ـىٌٞ ِقٌُٚ 21/6/2115 أّج١ٌخ ص٠ْٛم١ز الّضغّجً ثٌٚجالس ث٠ٌٌج١ٝز دؾ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز ِقّو أفّو عٍٟ ثٌٙؼ 6

 ه/ ٟٔٙ ١ٍّّجْ ثٌم١ٍٛدٟ

 أ.ه/ عٌّٚ ِٚطفٝ وجًِ ثٌٖض١قٟ 21/6/2115 ٠ٌٌج١ٝز ثٌضٕجـ١ْز  دؾجِعز ٟٕطجثٕىج١ٌجس ِٖجًوز ثٌطالح ـٟ ثألٖٔطز ث ِقّو عذو ثٌٌف١ُ ِقّو ثٌم١ٌٚ 2

 ه/١ٌِٔٓ أفّو و٠ٌّز

 أ.ه/عٌّٚ ِٚطفٝ ثٌٖض١قٟ 31/5/2115 ثٌؾٛهر ثٌٖجٍِز وّومً ٌضط٠ٌٛ ثألهثء ثإلهثًٞ دجٌّٕٖ س ث٠ٌٌج١ٝز د٠ّٛ ثٌوٌضج ِٚطفٝ ث١ٌْو ِقّو ٠ّٛؿ 8

 ه/١ٌِٔٓ أفّو و٠ٌّز

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ٠ق١ٝ ـىٌٞ ِقٌُٚ 31/5/2115 صم٠ُٛ ثألهثء ثإلعالِٟ ـٟ ثٌذٌثِؼ ث٠ٌٌج١ٝز دجٌمٕٛثس ثٌفٞجة١ز ث٠ٌٌّٚز ِقّو ًِٕٚٛ ِقّو عط١ٗ 1
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 لُْ ثٌضو٠ًخ ث٠ٌٌجٟٝ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ: ـ

 

 ثإلٌٕثؾ ثٌّٕـصج٠ًل  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌضط٠ٌٛ أهثء دعٜ ثٌّىٛٔجس ثٌذو١ٔز ٚصجع١ٌٖ عٍٝ هلز ٌٝدز ثالًّاجي  ث١ٌّٖجء عٍٟ ِقّو أدٛ ه٘خ 1

 ـٟ وٌر ثٌٌْعز

 أ.ه/ِؾوٞ ف١ْٓ أدٛ ـ٠ٌنز 31/5/2115

 ه/أفّو فْٓ عَس

ِْااضٜٛ ثإلٔؾااجٍ ٌااوًٚر ثألعااجح ثٌّْااجّ٘ز ثٌْٕااذ١ز ٌٍضٕااٛو ثٌّٙااجًٞ ثٌٙؾااِٟٛ ـااٟ  أًِ ًٝج ِقّو عذو ثٌمجهً ٠ِٛٔ 2

 وأّجُ ٌضم١ٕٓ  دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌٕجٕتٟ ّالؿ ١ّؿ ثٌّذجًٍر 2112ثأل١ٌّٚذ١ز ٌٕوْ 

 أ.ه/ث١ٌْو ّجِٟ ٙالؿ ثٌو٠ٓ 31/2/2115

 ه/عذ١ٌ ِقّو عذو ثٌّٕعُ

 ثٌفضجؿ ثٌٌّْٟأ.ه/عّجه عذو  31/1/2115 ثٌّضؽ١ٌثس ثٌف١ٕز ٌعّج١ٌخ ثٌٙؾ١ِٛز ٚثٌوـجع١ز أ٠ّٓ ـٍٛٞ فْٓ عٍٟ ثٌؾَثً 3

صااأع١ٌ ثّااضنوثَ أٔذٛدااز ثٌضاإفِ ) ثٌْاإًٛوً ( عٍااٝ صقْاا١ٓ ِضؽ١ااٌثس ثألهثء ثٌفٕااٟ  إدٌث١ُ٘ إدٌث١ُ٘ عذو ثٌٌثٍق ف١ْٓ 4

 ٚثٌّْضٜٛ ثٌٌلّٟ ٌْذجفٟ ثٌقٌر ثٌٕجٕت١ٓ

 أ.ه/إ٠ٙجح ١ّو إّّجع١ً 31/3/2115

 ه/أفّو ثٌّقّوٞ ثٌمجٟٝ

 ه/١ٌٚو ِقّو ِقّو هؼ١ُ

صأع١ٌ دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌض١ّٕز ثٌموًر ثٌع١ٍٞز ٌِٚٚٔز ثٌؾايو عٍاٝ ـجع١ٍاز ثٌٌِاٟ ٌاوٜ  ١ُ٘ إِجَإدٌث١ُ٘ ث١ٌْو إدٌث 5

 العذٟ ثٌؾٛهٚ

 أ.ه/إ٠ٙجح ٙذٌٞ ِقّو 31/1/2115

 ه/مجٌو ث١ٌْو ًٌِْٚ

هًثّز صق١ٍ١ٍز ٌذعٜ ثألهثءثس ثٌنطط١ز ثٌفجع١ز ٚعاللضٙاج دٕضاجةؼ ثٌّذج٠ًاجس ٌالعذاٟ  دٙجء ـىٌٞ ِقّو ًِٕٚٛ 6

 َ 2113َ ـٟ دطٌٛز وأُ ثٌعجٌُ ٌٍٖذجح وٌر ثٌمو

 أ.ه/٘جٟٔ ّع١و عذو ثٌّٕعُ 31/1/2115

 ه/ مجٌو ث١ٌْو ًٌّٚ

صااأعٟ ثٌضااو٠ًذجس ثٌذجٌْااض١ز عٍااٝ ِعااوي ّااٌعز ٚهلااز ثٌطعاآ ٌااوٜ ٌعذااٟ ّااالؿ ّاا١ؿ  فّجهٖ ًثٟٝ فّجهٖ أفّو  2

 ثٌّذجًٍر

 أ.ه/إ٠ٙجح ِقّو ـٍٛٞ ثٌذو٠ٛٞ 21/11/2114

 ٌٛ٘جحه/ عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ عذو ث

صاأع١ٌ دٌٔااجِؼ صاو٠ًذٟ ٌإلهًثوااجس ثٌقاِ فٌو١ااز عٍاٝ ِضؽ١ااٌثس ثألهثء ثٌفٕاٟ ٌْااذجفٟ  ًث١ٔج ّع١و ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ 8

 ثٌظٌٙ

 أ.ه/أفّو ِٚطفٝ ث٠ٌْٛفٟ 31/1/2115

 أ.ه/٠ٛ٘وث عٍٟ ِقّٛه ثٌْعؤٟ

 ه/١ّٕجء ٠ًجٛ ٍو٠ٌج ثٌّٕٖجٚٞ

ثٌّمضٌدااجس ثٌنطط١ااز ثٌٙؾ١ِٛااز عٍااٝ إٔؾااجٍ دعااٜ ثألهثءثس  صااأع١ٌ ثٌضااو٠ًخ دأّااٍٛح ٕجهٜ ٖ٘جَ ؽّجي ثٌو٠ٓ إدٌث١ُ٘ 1

 ثٌّٙج٠ًز ثٌٌّوذز ٌٕجٕتٟ وٌر ثٌموَ

 أ.ه/٘جٟٔ ّع١و عذو ثٌّٕعُ 31/5/2115

 ه/مجٌو ث١ٌْو ًٌّٚ

صااأع١ٌ ثّااضنوثَ ثٌضااو٠ًخ ثٌذ١ٍااِٛضٌٞ ٌضاا٠ٌٛ ثٌمااوًر ثالٔفؾج٠ًااز ـااٟ ٌِفٍااز ثالًصمااجء  ١ٙٙخ ف١ْٓ إدٌث١ُ٘ ثٌقجػ 11

 ثٌٛعخ ثٌعجٌٟ دط٠ٌمز ـّٛذٌٞ دوٌٚز ـٍْط١ٓ ثٌٌلّٟ ٌّضْجدمٟ

 أ.ه/عٍٝ ِقّٛه عذ١و 21/11/2114

 أ.ه/ـٛل١ز ثٌْع١و دٌؼٛط
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صأع١ٌ ثألفّجي ثٌضو٠ًذ١ز ـٟ وٌر ثٌموَ عٍٝ دعٜ هالالس ثٌٖٛثًه ثٌقٌر ٚصٌو١اَ إٔا٠َُ  و٠ٌُ ٚؽ١ٗ ِقّو ؼجُٔ 11

 ( CHثٌى١ٌٛٓ إّضٌثٍ ) 

 أ.ه/ ـضقٟ ِقّو ٔوث 31/3/2115

 ّع١و عذو ثٌّٕعُ أ.ه/٘جٟٔ

 مجٌو ث١ٌْو ًًٌّٚ

دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌض١ّٕز دعٜ ثٌموًثس ثٌضجـم١از ٌْاذجفٟ ثٌاوٌٚف١ٓ ٚصاأع١ٌٖ عٍاٝ دعاٜ  ِقّو إدٌث١ُ٘ عٍٟ ثٌٕقجُ 12

 ِضؽ١ٌثس ثألهثء ثٌفٕٟ

 أ.ه/ث١ٌْو ث١ٌْو ّعو 31/2/2115

 أ.ه/ِقّو إٌٔؾ عذو ثٌْضجً عٛٛ

 ه/٘ذٗ فٍّٟ ٌطفٟ ثٌؾًّ

ـجع١ٍز ثّاضنوثَ ثٌضاو٠ًخ ثٌّضذاج٠ٓ ٌضطا٠ٌٛ ثٌماٛر ثٌنجٙاز عٍاٝ ِْاضٜٛ أهثء ِٙاجًثر  ثٌقٟ ثٌط٠ًِٛقّو أفّو عذو  13

 ث١ٌٌِز ثٌنٍف١ز دجٌّٛثؽٙز ٌٕجٕتٟ ثٌّٚجًعز

 أ.ه/إ٠ٙجح ِقّو ـٍٛٞ ثٌذو٠ٛٞ 31/5/2115

 أ.ه/ٔذ١ً فْٕٟ ثًٌٖٛدؾٟ

 ه/ِقّٛه ث١ٌْو د١ِٟٛ

٠ذٟ دجّاضنوثَ ثٌضاو٠ًخ ثٌّضمطاع ٌاذعٜ ثٌماوًثس ثٌذو١ٔاز ٚثٌّٙج٠ًاز صأع١ٌ دٌٔجِؼ صاوً ِقّو ثٌذ١ْٟٛٔ ثٌّضٌٟٛ ثٌذطً 14

 مالي ثٌفضٌر ثالٔضمج١ٌز ٌٕجٕب ثٌىٌر ثٌطجةٌر

 أ.ه/ِقّٛه فّوٞ عذو ثٌى٠ٌُ 31/12/2114

 ه/إ٠ٕجُ عذو ثٌّٕعُ ٘جُٕ

ٌٚاوً صأع١ٌ دٌٔجِؼ صاو٠ًذٟ دجٌَعاجٔؿ ثٌّعوٌاز ـاٟ صقْا١ٓ ِْاضٜٛ ثألهثء ٌْاذجفٟ ث ِقّو ث١ٌْو ِقّو وجٌٕ 15

 ٌٍٕجٕت١ٓ

 أ.ه/إ٠ٙجح ث١ٌْو إّّجع١ً 31/1/2115

 ه/أفّو ثٌّقّوٞ ثٌمجٟٝ

 ه/ِقّو ـجًٚق ؼجٍٞ

صأع١ٌ ثّضنوثَ ثٌض١ٙتز ثٌمذ١ٍز دٕم٘ ثٌض٠ٌٚز عٍاٝ ثٌّْاضٜٛ ثٌٌلّاٟ ٌْاذجفٟ ثٌٚاوً  ِقّو ٠ًجٛ ٍو٠ٌج ثٌّٕٖجٚٞ 16

 ثٌٕجٕت١ٓ

 أ.ه/إ٠ٙجح ١ّو إّّجع١ً 21/6/2115

 أ.ه/ـضقٟ ِقّو ٔوث

 و ثٌّقّوٞ ثٌمجٟٝه/أفّ

صااأع١ٌ دٌٔااجِؼ صااو٠ًذٟ ٌضقّااً ثٌمااٛر ث١ٌّّااَر دجٌْااٌعز ٌٍااٌؽ١ٍٓ ـااٟ ِْااضٜٛ إٔؾااجٍ  ِٚطفٝ ِقّٛه عذو ثٌقٟ ثٌىَٕ 12

 ثٌٙؾَٛ ثٌذ٠١ْ ٌالعذٟ ّالؿ ١ّؿ ثٌّذجًٍر

 أ.ه/ث١ٌْو ّجِٟ ٙالؿ ثٌو٠ٓ 31/2/2115

 ه/ِقّٛه عذو ثٌٌف١ُ ٠ِ

 ٍنٌثة٠ ثٌنطط١ز ٌالعذٟ ثٌّْضٜٛ ثٌعجٌّٟ ـٟ ٠ًجٝز ثٌىجًثص١ٗ هًثّز صق١ٍ١ٍز ٌ ِٕٝ ث١ٌْو عذو ثٌٛ٘جح 18

 ) وِٛٛص١ٗ (

 أ.ه/ عّجه عذو ثٌفضجؿ ثٌٌّْٟ 26/2/2115

ـجع١ٍز دعٜ أّج١ٌخ ص١ّٕز ثٌمٛر ثٌع١ٍٞز عٍٝ ِْضٜٛ أهثء ِٙاجًر ثٌضٚا٠ٛخ داغالط  ِٕٝ ٙالؿ عذو ث١ٌِٔٛ ِقّو 11

 ٔمجٟ ٌٕجٕتجس وٌر ثٌٍْز

 ٞ عذو ثٌى٠ٌُأ.ه/ِقّٛه فّو 26/2/2115

 أ.ه/أفّو ّالِٗ ٙجدٌ ٕقجصٗ

 ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ ؽجه ثٌقك
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 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٌضق١ْٓ هلز ص٠ٛٚخ ث١ٌٌِاز ثٌقاٌر ٌٕجٕاتٟ دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ دجّضنوثَ ١ٍّٚز ِمضٌفز  أفّو ٕجهٞ ثٌٌّٕ ًٝٛثْ 1

 وٌر ثٌٍْز

 أ.ه/ِؾوٞ فْٕٟ أدٛ ـ٠ٌنز 31/3/2115

 أ.ه/أفّو ّالِٗ ٙجدٌ ٕقجصٗ

 ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ ؽجه ثٌقك

صأع١ٌ ثٌضو٠ًذجس ثٌٌّوذز ـٟ صط٠ٌٛ دعاٜ ثٌماوًثس ثٌذو١ٔاز ثٌنجٙاز ِٚؤٕاٌثس ثألهثء  ًث٠ٚز ِقّو عذو ثٌّٕعُ ِٚذجؿ 2

 ثٌّٙجًٞ ٌوٜ ٔجٕتٟ ثالّىٛثٓ

 أ.ه/ِقّو ٙجدٌ أفّو د٠ٌمع 31/3/2115

 ؼ١ُٕ أ.ه/٠جٌّ وّجي

 ه/أفّو فْٓ ف١ْٓ عَس

ثٌضو٠ًخ ثٌٌّوخ دجٌعًّ ثٌطٌـٟ ثألفاجهٞ ٚثٌغٕاجةٟ ٚثٌّناض٠ٍ  ٌض١ّٕاز  ثٌماٛر ثٌعٞا١ٍز  ١ٝجء ثٌو٠ٓ أفّو عٍٟ أدٛ ١ٝجء 3

 ثألّج١ّز ٌٕجٕتٟ وٌر ث١ٌوٚصأع١ٌ٘ج عٍٝ دعٜ ثٌّٙجًثس 

 أ.ه/ِؾوٞ فْٕٟ أدٛ ـ٠ٌنز 31/3/2115

 ه/عَٖ إدٌث١ُ٘ م١ًٍ

 فْخ هللاه/أفّو ِقّو ىوٟ 

صأع١ٌ دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌضطا٠ٌٍٛ ثٌماوًثس ثٌضٛثـم١از عٍاٝ ِْاضٜٛ أهثء دعاٜ ثٌّٙاجًثس  عذو هللا إدٌث١ُ٘ أفّو ّجٌُ 4

 ٌقٌُ ثٌٌِّٝ ثٌٕجٕت١ٓ ـٟ وٌر ثٌموَ

 أ.ه/ ِقّٛه فّوٞ عذو ثٌى٠ٌُ 21/6/2115

 أ.ه/٘جٟٔ ّع١و عذو ثٌّٕعُ

ثألهثءثس ثٌّٙج٠ًز ثٌٙؾ١ِٛز ثٌٌّوذز ٚأعٌٖ عٍٝ ـجع١ٍاز دعٜ دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌض١ّٕز  ِقّو أفّو فْٓ ؼجٍٞ 5

 ثٌٙؾَٛ ٌٕجٕتٟ وٌر ث١ٌو

 أ.ه/ِؾوٞ فْٕٟ أدٛ ـ٠ٌنز 31/3/2115

 ه/عَٖ إدٌث١ُ٘ م١ًٍ
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 ث٠ٌٌجٟٝ لُْ ثٌض٠ٌٚـ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ: ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٔجِؼ إ٠ماجعٟ دجّاضنوثَ ثٌضا٠ٌٚـ ثٌّاجةٟ ٌٍضنف١اؿ ِآ فاور ثٌٞاؽٟٛ ثٌٕفْا١ز ٌاوٜ دٌ ٠ٍٕخ ِْعٛه ِقّو ثٌذ١ٍطٟ 1

 ثٌٌّأر ثٌعجٍِز

 أ.ه/ ٠ًجٛ ٍو٠ٌج ثٌّٕٖجٚٞ 31/5/2115

 أ.ه/٘جٌز ِقّو عٌّ ثٌٚذٟ

 أ.ه/ٚـجء ِقّو وجًِ ثٌّجفٟ

ٌْاٍٛو١ز ٌطفاً ِاج لذاً صأع١ٌ دٌٔجِؼ فٌوجس صعذ٠ٌ١ز ص٠ٌٚق١ز ٌضعو٠ً دعٜ ثٌّظجٌ٘ ث ّٙجَ إدٌث١ُ٘ ١ّو أفّو ثٌفمٟ 2

 ثٌٌٚٝز

 أ.ه/ ٚـجء ِقّو وّجي ثٌّجفٟ 31/5/2115

 أ.ه/٘جٌز ِقّو عٌّ ثٌٚذٟ

صأع١ٌ عٌٛ ٠ًجٟٝ عٍٝ صعو٠ً دعٜ ثٌّظجٌ٘ ثٌْاٍٛو١ز ٌايٚٞ ثالفض١جؽاجس ثٌنجٙاز  ِقّو ِقّو عذو ثٌمٛٞ ثٌنٛثؽٗ 3

 ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضعٍُ

 أ.ه/ٍّٛٞ عذو ثٌٙجهٞ ٕى١خ 31/5/2115

 ٌّٕٖجٚٞأ.ه/٠ًجٛ ٍو٠ٌج ث

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ص٠ٌٚقٟ ـٟ عالػ دعٜ ث٢عجً ثٌٍْٛو١ز ثٌٕجصؾاز عآ ثّاضنوثَ ٟاالح  أفّو ١ّؿ ثإلّالَ عذو ثٌؽفجً  1

 ؽجِعز ٟٕطج ٕذىز ثٌّعٍِٛجس أعٕجء ٚلش ثٌفٌثغ

 ثْ ثٌٚذٟأ.ه/ ٘جٌز ِقّو عٌّ 31/5/2115

 ه/أِجٟٔ ِقّو ثٌٚفضٟ 21/6/2115 هًثّز صم١ّ٠ٛز ١ٌٍْجفز ثٌض٠ٌٚق١ز ثٌعالؽ١ز ـٟ ػ . َ .و أفّو عذو هللا ث١ٌْو ثٌىٕجٟٔ 2
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 لُْ عٍُ ثٌٕفِ ث٠ٌٌجٟٝ
 : ـ أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 ث٠ٌٌج١ٝز وٗعٍَٛ ثٌقٌلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 ال ٠ٛؽو                          
 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌٛؽوثٟٔ ٚعاللضٗ دّٙجًثس ثالصٚجي ٌوٜ ِعٍّٟ ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجٝا١ز ـاٟ ٌِفٍاز ثٌيوجء  آِجي ِٚطفٝ إدٌث١ُ٘ ١٘ذٗ 1

 ثٌضع١ٍُ ثألّجّٟ

 أ.ه/عَٖ ٕٛلٟ ث١ٌّّٟٛ 22/4/2115

 أ.ه/عَٖ ٕٛلٟ ث١ٌّّٟٛ 26/2/2115 ثٌغمز دجٌٕفِ ٚعاللضٙج دوثـع١ز ثإلٔؾجٍ ٌوٜ العذٟ ثٌىٌر ثٌطجةٌر ثٌّعجل١ٓ فٌو١جً  ـج٠َر أفّو د١ْٟٛٔ 2

 و ثٌّٕعُ ٘جُٕه/إ٠ٕجُ عذ

 أ.ه/ ٠ًجٛ ٍو٠ٌج ثٌّٕٖجٚٞ 21/6/2115 ثألّٔجٟ ثٌم١جه٠ز ٌٍّوًد١ٓ ٚعاللضٙج دوثـع١ز ثإلٔؾجٍ ث٠ٌٌجٟٝ ٌوٜ العذٟ وٌر ثٌٍْز ٠ج١ّّٓ ـٌػ ِقّو ـٌػ 3

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ع١ٍااز ِااو٠ٌٞ ثٌّٕٖاا س ث٠ٌٌجٝاا١ز ـااٟ ثصنااجى ثٌمااٌثً ) هًثّااز ١ِوث١ٔااز ٌإلّااضجهثس ـج ِقّو عذو ثٌْضجً ِٕوٖٚ ّعفجْ 1

 ث٠ٌٌج١ٝز ـٟ ِقجـظجس ثٌوٌضج

 أ.ه/ ٠ًجٛ ٍو٠ٌج ثٌّٕٖجٚٞ 22/4/2115

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ ثٌٌّجٌز عٕٛثْ ثُّ ثٌطجٌخ َ

ِعجٌؾز د١ِٛ١ىج١ٔى١ز  ٌضط٠ٌٛ ثالصاَثْ ثٌاو٠ٕج١ِىٟ ألـعاجي ثالًصماجء ـاٟ ِْاجدمز ثٌٛعاخ  ّجٌٟ ّجِٟ أفّو ث٠ٌٌٍٛ 1

 ثٌط٠ًٛ ٌوٜ ثٌّذضوة١ٓ

 أ.ه/ِقّو ؽجدٌ د٠ٌمع 31/12/2114

 أ.ه/فّوٞ إدٌث١ُ٘ ٠قٟ 
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 لُْ عٍَٛ ثٌٚقز ث٠ٌٌج١ٝز

 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

دٌٔجِؼ صأ١ٍٟ٘ ٌضق١ْٓ هًؽز صٖٖٛ ثٌضمعٌ ثٌمطٕٟ ٌعٟفجي ثٌّٚاجد١ٓ دجٌٖاًٍ ثٌّناٟ   أفّو مٌٞ ِقّو ث١ٌْو عٌّ 1

 ثٌضٖٕؾٟ

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّو ٚوٛن 21/6/2115

 ه/أًِ ِقّو ثٌذٌدٌٞ

١ٓ ٌٍض٠ٌّٕجس ثٌضأ١ٍ١٘ز الّضعجهر ثٌموًثس ثٌٛ ١ف١از ٌّفٚاً هًثّز ِمجًٔز د١ٓ دٌٔجِؾ أفّو ثٌّٙوٞ ِقّٛه ع٠ٛٞٗ 2

 ثٌٌوذز دعو إٙجدز ثٌٌدجٟ ث١ٌٍٚذٟ ثألِجِٟ

 أ.ه/ِقّو فْجَ ثٌو٠ٓ أفّو 31/8/2115

 ه/أفّو عٍٝ إدٌث١ُ٘ ثٌعطجً

ٌٕماً صم١١ُ ثٌّْضٜٛ ٌٚقٟ ٚثٌذؾؤٟ وّؤٌٕ ٌؾٛهر ثٌنوِجس ثٌٚاق١ز ٌطاالح و١ٍاز ث ٕجهٞ عذو ثٌع٠ََ ِقّو عذو ث١ٌَ 3

 ثٌذقٌٞ دجألوجه١ّ٠ز ثٌعٌد١ز ٌٍعٍَٛ ٚثٌضٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌٕمً ثٌذقٌٞ

 أ.ه/ِْعٛه وّجي ؼٌثدٗ 31/1/2115

صااأع١ٌ دٌٔااجِؼ ٠ًجٝااٟ ِٚااجفخ إلًٕااجه ؼاايثةٟ ـااٟ ه٘ااْٛ ثٌااوَ ٚدعااٜ ثالّااضؾجدجس  عذو هللا أفّو عذو هللا عف١فٟ 4

 ثٌٛ ١ف١ز ٌقجالس ثٌىذو ثٌوٕٟ٘

 جؿأ.ه/ـجّٟز ّعو عذو ثٌفض 21/6/2115

 أ.ه/٠ٌٕؿ ث١ٌْو عَس

ثٌغمجـز ثٌٚق١ز ٚثٌؽيثة١ز ٚث٠ٌٌج١ٝز ٌٍّاٌأر ـاٟ ث٠ٌٌاؿ ٚثٌقٞاٌ دّقجـظاز ثٌؽٌد١از :  ع١ٍجء دٌوجس ث١ٌْو ثٌمو٠ُ 5

 هًثّز ِمجًٔز

 أ.ه/ ِْعٛه وّجي ؼٌثدٗ 31/1/2115

 ه/ أّّجء ٟجٌ٘ ٔٛـً

ٛؽااجس ـااٛق ثٌٚااٛص١ز ٌّٚااجدٟ صااأع١ٌ دٌٔااجِؼ صااأ١ٍٟ٘  دجّااضنوثَ ؽٙااجٍ ثٌٖااو ٚثٌّ ِقّو أفّو ِقّو عٛؾ 6

 ثإلَٔالق ثٌؽٌٞٚـٟ ٌٍفمٌثس ثٌمط١ٕز

 أ.ه/ ِؾوٞ ِقّو ٚوٛن 31/5/2115

 أ.ه/ ِؾوٞ عذو ثٌع٠ََ ثٌّقالٚٞ

هًثّااز صق١ٍ١ٍااز إلٙااجدجس ثٌطااٌؾ ثٌْاافٍٟ ٚعاللضٙااج دجٌّْااضٜٛ ثٌذااؤٟ ٌااوٜ العذااٟ  ِقّو ؽّعٗ ِقّو ث١ٌٖل عٍٟ 2

 ٠ًجٝز ثٌٕٛٚٛوٛٔؽفٛ

 ّٛه ٚوٛنأ.ه/ِؾوٞ ِق 31/3/2115

 أ.ه/عّجه عذو ثٌفضجؿ ثٌٌّْٟ

ه٠ٕج١ِى١ز صطًٛ  دعٜ ثٌّضؽ١ٌثس ثًٌّٛـٛ ـ ٚ ١ف١ز ٌعٍٞز ثٌمٍخ ٚعاللضٙج دجألّاض١ً  ِقّو ٘جٟٔ ّٕو عٌـٗ 8

 و١ٌٛٓ ٌوٜ ثٌْذجف١ٓ

 أ.ه/ؽّجي عذو ثٌق١ٍُ ثٌؾًّ 31/12/2114

 أ.ه/ـضقٟ ِقّو ٔوث

 أ.ه/ ـضقٟ ِقّو ٔوث 22/4/2115 قٟ عٍٝ دعٜ ثٝطٌثدجس ثٌوًٚر ثٌو٠ِٛز ٌوٜ وذجً ثٌْٓصأع١ٌ دٌٔجِؼ ٠ًجٟٝ ص٠ٌٚ ِقّٛه ِٚطفٝ ع١ْٝ عٍٟ 1

 

 أ.ه/أفّو عٍٟ إدٌث١ُ٘ ٔٚجً 31/11/2114 هًثّز ١ِوث١ٔز ٌإلٙجدجس ثٌٖجةعز ٌوٜ ٌعذٟ ثٌّْض٠ٛجس ـٟ ثٌٕٛٚٛ وٛٔػ ـٛ ِٚطفٝ وْجح ِٚطفٝ فْخ هللا 11

 أ.ه/ ِْعٛه وّجي ؼٌثدٗ 31/8/2115 جٟٝ ٌضق١ْٓ ؽٛهر ثٌَٕٛ ٌوٜ دعٜ ثٌٌّث٘مجس دّقجـظز ثٌؽٌد١زدٌٔجِؼ ٙقٟ ٠ً ٔٙج ِقّو عط١ٗ عذو ثٌق١ّو 11

 ه/ٌِٖٚ ـجًٚق ؼجٍٞ

دٌٔجِؼ صأ١ٍٟ٘ ٌٍّْجّ٘ز ـٟ ٝذ٠ ثٌٕٖجٟ ثٌىٌٙدٟ ثٌّنٟ ٚصأع١ٌٖ عٍٝ ِعاوي صىاٌثً  ٚالء عذو ثٌّؤِٓ ِقّو عٍٟ 12

 يفوٚط ثٌٕٛدجس ثٌٌٚع١ز ٌٍّٚجد١ٓ دجٌٌٚو ثٌعجَ ثألٚ

 أ.ه/ عالء عٍٟ ِقّو عذو ثٌؽٕٟ 22/4/2115

 أ.ه/أفّو عٍٟ إدٌث١ُ٘ ثٌعطجً
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 ّٕج٘ؼ ٌٟٚق صو٠ًِلُْ ثٌ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

دٌٔاجِؼ صااأ١ٍٟ٘ الّااضعجهر ثٌمااوًثس ثٌٛ ١ف١ااز ٌّفٚااً ثٌٌوذااز ثٌّٚااجدز دجٌنٖااٛٔز دعااو  ٠جٌّ عذو ثٌٛ٘جح فجِو عؾ١َ 13

 فمٓ ثٌّفًٚ دجٌذالٍِج ثٌؽ١ٕز دجٌٚفجةـ ثٌو٠ِٛز

 أ.ه/ ِؾوٞ ِقّو ٚوٛن 31/3/2115

 ١ٌْو عذوٖه/٠جٌّ ث

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٌقّجِجس ثٌْذجفز ٟذمجً ٌٍّعج١٠ٌ ثٌو١ٌٚاز ٚعاللضٙاج دّعاوي صم٠ُٛ ثالٕضٌثٟجس ثٌٚق١ز  مجٌو ٠ّٛؿ عذو ثٌٌفّٓ ثٌٌٖلجٚٞ 1

 فوٚط ثإلٙجدجس ث٠ٌٌج١ٝز

 أ.ه/ِْعٛه وّجي ؼٌثدٗ 31/5/2114

 ِقّٛه ٚوٛنِؾوٞ أ.ه/

صااأع١ٌ دٌٔااجِؼ ٌٍٚااقز ث٠ٌٌجٝاا١ز عٍااٝ صقْاا١ٓ دعااٜ ثالفض١جؽااجس ثٌٚااق١ز ٌٍّااٌأر  ١ّٔٛج عذو ثٌٛ٘جح ثٌْذجعٟ ه١ٔج 2

 دٌّٖٚو ثٌفضجٖ ٚثٌٌّأر دٍٛثًر ثٌوٌٚز ٌٖتْٛ ث٠ٌٌجٝز

 أ.ه/ِْعٛه وّجي ؼٌثدٗ 21/6/2115

 

ٍثفااز ثألِج١ِااز ٌعظااُ ثٌمٚااذز ٌٍٛلج٠ااز ِاآ صااأع١ٌ دٌٔااجِؼ صااأ١ٍٟ٘ دااؤٟ عٍااٝ هًؽااز ثإل عٌّٚ ِقّو إدٌث١ُ٘ ف١ْٕٓ 3

 إٙجدز ثٌٌدجٟ ث١ٌٍٚذٟ ثألِجِٟ

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّٛه ٚوٛن 31/3/2115

 أ.ه/ِؾوٞ فْٕٟ أدٛ ـ٠ٌنز

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

وثَ أٍّٛح ثٌّٕيؽز ٌضٚق١ـ ثألمطجء ثٌف١ٕز ِوعُ دذعٜ ثألؽٙاَر ثٌٕمجٌاز صأع١ٌ ثّضن أٔؾجي ِقّو هّٛلٟ أدٛ ثٌٕؾج 1

 ـٟ أهثء ّذجفز ثٌَفؿ عٍٝ ثٌظٌٙ

 أ.ه/أًِ ثٌَؼذٟ ثٌْع١و ثٌْؾ١ٕٟ 21/6/2115

 ه/ِٕجي ؽ٠ٛوٖ أدٛ ثٌّؾو

ّجّا١ز ٌىاٌر صأع١ٌ ثّضنوثَ ثٌّٛجة٠ ثٌّضعوهر عٍٝ ِْضٜٛ ثألهثء ٌذعٜ ثٌّٙجًثس ثأل صجٌِ إدٌث١ُ٘ عذو ثٌق١ّو ٙجٌـ 2

 ث١ٌو ٌوٜ صال١ِي ثٌُٚ ٚثٌذىُ

 أ.ه/ِقّو ّعو ٍؼٍٛي 31/1/2115

 ه/٠ٍٕخ إّّجع١ً ِقّو

 أ.ه/ ِقّو إٌٔؾ عٛٛ 31/1/2115 صأع١ٌ ثّضنوثَ ثألٍّٛح ثٌّضذج٠ٓ ـٟ ؽٛثٔخ صعٍُ ّذجفز ثٌٚوً ٌوٜ ٔجٕتٟ ثٌْذجفز ّعو ـّٟٙ ِقّو ّعو أدٛ ٕذجٔٗ 3

 ه/أًِ فٍّٟ ثٌؾًّ

 ٞه/ِقّو ـجًٚق ؼجٍ

صأع١ٌ دٌٔجِؼ صع١ٍّٟ دجّضنوثَ ثّضجص١ؾ١ز ألٍّٛح ثٌٖجًِ ِضعوه ثٌّْض٠ٛجس ـاٟ صعٍاُ  ١ّٕجء عذو ثٌٛ٘جح ٕعذجْ  4

 ثألّج١ّز ـٟ وٌر ثٌٍْزدعٜ ثٌّٙجًثس 

 أ.ه/ِجؽور عمً ِقّو ٙجدٌ 26/2/2115

 ه/١ٌّجء ـٍٛٞ ِقٌُٚ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 أ.ه/أًِ ثٌَؼذٟ ثٌْع١و ثٌْؾ١ٓ 21/6/2115 ء ِٙجًر هـع ثٌؾٍز ٌٍّعجل١ٓ ّّع١جً صأع١ٌ دٌِؾ١ز صع١ّ١ٍز ـٟ ِْضٜٛ أهث ٟجٌ٘ ع١و ٕعذجْ أفّو ِقٌُٚ 5

 ه/مجٌو عذو ثٌؽفجً ثٌفالؿ

 أ.ه/ِقّو ّعو ٍؼٍٛي 31/3/2115 صأع١ٌ ثّضنوثَ ثٌؾٌثـ١ه عالعٟ ثألدعجه ـٟ صعٍُ ِٙجًر ثٌٛعخ ثٌط٠ًٛ ؼجهٖ عٌـٗ عذو ثٌمجهً ثٌؽ٠ٌذٟ 6

 ه/مجٌو عذو ثٌؽفجً ثٌفالؿ

 أ.ه/فٕجْ ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ 31/5/2115 ص١ُّٚ ِمًٌ إٌىضٌٟٚٔ ٌٍّٚجًعز ٌطٍذز ٕعذز صو٠ًِ دى١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌج١ٝز دطٕطج عذو ثٌق١ّو أدٛ ثٌّىجًَ عذوِٖقّو  2

 أ.ه/ ٔذ١ً فْٕٟ ٟٕطجٚٞ ثًٌٖٛدؾٟ

١از ـاٟ صعٍاُ دعاٜ صأع١ٌ دٌٔجِؼ صع١ٍّٟ دجّضنوثَ ٠ٌٟمز هثٌضْٛ ِوعُ دذٌِؾ١ز صع١ٍّ ٠ٌُِ ِقّو إدٌث١ُ٘ عٌّثْ 8

 ٚعذجس ثٌض٠ٌّٕجس ثإل٠مجع١ز

 أ.ه/ ِقّو ّعو ٍؼٍٛي 31/5/2115

 ه/فٕجْ فٍّٟ ثٌؾًّ

ِاإٙؼ وٖاافٟ ِمضااٌؿ ٌٌّفٍااز ثألٕااذجي دااٍٛثًر ثٌضٌد١ااز ٚثٌضعٍاا١ُ دؾ٠ًّٛٙااز ِٚااٌ  ِٚطفٝ د١ْٟٛٔ ١ٍِؾٟ ه٠ٚوثً 1

 ثٌعٌد١ز

 أ.ه/ ِجؽور عمً ِقّو ٙجدٌ 22/4/2115

 ه/عٍٟ ِٚطفٝ ثٌّؽٌدً

صااأع١ٌ ثّااضنوثَ ّٔااٛىػ ٠ٚضٍااٟ ٌٍضعٍاا١ُ ثٌذٕااجةٟ ِااوعُ دذٌِؾ١ااز صع١ّ١ٍااز عٍااٝ دعااٜ  ٛهٞ ِقّو ّعو ٍؼٍٛي ِقّٛه١ٍِ 11

 ِٙجًثس ٠ًجٝز ثٌٙٛوٟ ٌطجٌذجس و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌج١ٝز

 أ.ه/أًِ ثٌَؼذٟ ثٌْع١و 31/5/2115

 أ.ه/ِقّو ِقّو ثٌٖقجس

ثٌّفج١ُ٘ ـٟ صعٍُ ِٙجًر هـع ثٌؾٍز ٌض١ٍّايثس ثٌقٍماز ثٌغج١ٔاز ِآ صأع١ٌ ثّضنوثَ مٌثة٠  ٔؾالء أدٛ ث٠َ١ٌو عذو ثٌٌفّٓ ٕجِٗ 11

 ثٌضع١ٍُ ثألّجّٟ

 أ.ه/فٕجْ ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ 31/11/2114

 ه/مجٌو عذو ثٌؽفجً ثٌفالؿ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ُ ثٌّنض٠ٍ عٍٝ صعٍُ أهثء ثٌّٙجًثس ثٌٙؾ١ِٛز ٠ٌٌجٝز واٌر صأع١ٌ ثّضنوثَ أٍّٛح ثٌضعٍ ث١ٌْو ٠ِ فْٓ ٌٍِٚق 1

 ثٌٍْز

 أ.ه/ِجؽور عمً ِقّو ٙجدٌ 31/3/2115

 ه/١ٌّجء ـٍٛٞ ِقٌُٚ

 ه/ـجّٟز أفّو فْٓ د١ْٟٛٔ

أعااٌ ثّااضنوثَ ثٌٌّااَٛ ثٌّضقٌوااز ـااٟ صعٍااُ ثٌّٙااجًثس ثألّجّاا١ز ـااٟ ثٌض٠ٌّٕااجس ثٌف١ٕااز  ١ّٕجء صٛـ١ك أدٛ ثٌفضٛؿ ثٌٖٕٛثٟٔ 2

 وًُ ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌج١ٝزثإل٠مجع١ز د

 أ.ه/أًِ ثٌَعذٝ ثٌْع١و ثٌْؾ١ٕٝ 31/1/2115

 ه/ثٌْع١و ِقّو ثٌْع١و ثٌعوي

 ه/فٕجْ فٍّٝ ٌطفٝ ثٌؾًّ
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 و١ٍز ثٌضٌد١زثٌٕٛع١ز
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 ٌَّٕٟثٌلضٚجه ثاللُْ 
 : ـ أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثالّاااضفجهر ِااآ ثٌَماااجًؾ ثٌعٞااا٠ٛز  دجّاااضنوثَ ثٌضط٠ٌاااَ ث١ٌاااوٚٞ ٌاااوعُ ٚإعاااٌثء  أ١ِٕز ث١ٌْو ٌِّٟ 1

 ثٌٕٚجعجس ثٌٚؽ١ٌر

 أ.ه/ عجهي ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌٕٙوثٚٞ 31/12/2114

 ه/آ٠ز ِقّو ـٍٛٞ

 ه/ًث١ٔج ِقّو أفّو فّٛهٖ

إلّااال١ِز ـااٟ  ااً إِىااج١ٔٝ ثٌقٚااٛي عٍااٝ صٚاا١ّّجس ِْااضٛفجٖ ِاآ ثٌَمااجًؾ ث إ٠ّجْ ِقّو ٍوٟ ث٠ٌَّٓ 2

 ِفَٙٛ ثٌفٓ ثٌقو٠ظ إلعٌثء ثٌم١ّز ثٌؾّج١ٌز ٌّالدِ ث١ٌْوثس ثٌنجًؽ١ز

 أ.ه/عجهي ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌٕٙوثٚٞ 31/12/2114

 ه/ ١٘جَ ٌِثه ثٌؽَثٌٟ

 ه/ ث٠ٌ٠ٕٟ ١ٌّّ ١ِْقٗ

ٔضجؽ١از إِىج١ٔز صط٠ٌٛ لُْ ثٌع١ٕجس دّٚجٔع ثٌّالدِ ثٌؾاجَ٘ر داوِؼ ثٌّٕظِٛاز ثإل إ٠ّجْ ـجًٚق عٌّ ثٌفٌِجٚٞ 3

 ٌذعٜ ٌِثفً إٔضجػ ثٌذٕطٍْٛ ثٌؾ١َٕ دجّضنوثَ ثٌطٌق ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌقو٠غز

 أ.ه/عجهي ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌٕٙوثٚٞ 31/11/2114

 أ.ه/ آ٠ز ِقّو ـٍٛٞ ٌذٖض١ٓ

 أ.ه/إ٠ٙجح ِقّو أفّو 

ٚثٌؾّج١ٌاااز  صااأعٌ دعااٜ ثألّاااج١ٌخ ثٌضطذ١م١ااز ثٌّنضٍفااز عٍاااٝ ثٌنااٛثٗ ثٌٛ ١ف١ااز ١ٌّجء ّجِٟ عذو ثٌٌفّٓ ث١ٌْو ثٌؽٕجَ 4

 أللّٖز ثٌم١ّ٘ ثٌٌؽجٌٟ

 أ.ه/آ٠ز ِقّو ـٍٛٞ ٌذٖض١ٓ 21/11/2114

 ه/٠ٌ١ٕٓ ٠ًجٛ ثٌّٕٖجٚٞ

إِىج١ٔاااز ثالّاااضفجهر ِااآ ؽّج١ٌاااجس ثٌنااا٠ ثٌعٌداااٟ ـاااٟ إعاااٌثء ثٌّٕضؾاااجس ثٌْٕاااؾ١ز  ٘ذٗ ّع١و ٕذً ّعو 5

 دجّضنوثَ ثٌضط٠ٌَ

 أ.ه/ عجهي ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌٕٙوثٚٞ 31/5/2115

 ه/إ٠ٌ٠ٕٟ ١ٌّّ ١ِْقٗ

 /١ِّٕز ِقّو ثألدج١ٌٙٞه
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 لُْ ثٌضٌد١ز ثٌف١ٕز
 ثٌّجؽْض١ٌ : ـ أٚالً 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                             

 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صااأع١ٌ ثّااضنوثَ أ١ٌااجؾ ثٌَؽااجػ ٚثٌضٚاا١ُّ ٌااذعٜ ألّٖااز ِالدااِ ثٌْاا١وثس عٍااٝ  ًٔج عذجُ ٔجـع ١ٍّّجْ 1

 مٛثٗ ثألهثء ثٌٛ ١فٟ

 أ.ه/ أفّو عٍٟ ِقّٛه ّجٌّجْ 21/6/2115

 قّٛه ثٌذوًٞأ.ه/م١ٌٞ ِ

 ه/١٘جَ هٌِهثٓ ثٌؽَثٌٟ

هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ص١ّّٚجس ألّٖز ِجو١ٕجس ص٠ٌىٛ ثٌٍقّاز ثٌضم١ٍو٠از ٚثٌّضطاًٛر  ١ّٕجء ف١ْٓ ّع١و فْجَ ثٌو٠ٓ 2

 ٚأعٌ٘ج عٍٝ ثٌّالدِ ثٌؾجَ٘ر

 أ.ه/عجهي ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌٕٙوثٚٞ 31/2/2115

 ه/آ٠ز ِقّو ـٍٛٞ ٌذ١ٖٓ

 أ.ه/ـ١ٌٍٚ أدٛ ثٌفضٛؿ ثٌؾًّ

ـجع١ٍااز ٚفااور ٌِؽع١ااز لجةّااز عٍااٝ ثٌقجّااٛح ٌض١ّٕااز صم١ٕااجس ثٌّالدااِ ثٌؾااجَ٘ر  ّع١و عذو ثٌنجٌك ِقّو عذو ثٌفضجؿ ِٟ 3

 ٚثٌوثـع١ز ٚثإلٔؾجٍ ٌيٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌنجٙز

 أ.ه/أفّو عٍٟ ّجٌّجْ 31/2/2115

 أ.ه/عجهي ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌٕٙوثٚٞ

 ه/١٘جَ هٌِهثٓ ف١ْٓ ثٌؽَثٌٟ

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز   ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عذو ثٌٛثفو عط١ٗ عذو ثٌٛثفو 31/1/2115 ِقّو ًّّٟ ِٚوٜ صأع١ٌٖ ـٟ ِؾجي ثٌٕقش ثٌٌّٚٞ ثٌّعجٌٙ ّجِـ فجِو ـضـ هللا أدٛ مٖذٗ 1

 أ.ه/ٍّٜٛ أدٛ ثٌعال ِقّٛه 31/2/2115 ٖ ِٕٗ ـٟ إعٌثء ـٓ ثٌض٠ٌٛٚثإلِىجٔجس ثٌضٖى١ٍ١ز ٌٍّٖع ٍِٚٛٔجصٗ ٚثإلـجه ٚالء إدٌث١ُ٘ ِقّو ١٘ىً 2

 أ.ه/ث١ٌْو ِقّو ًَِٚو

 ه/ًث١ٔج عذوٖ ثإلِجَ
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 ثٌضٌد١ز ث١ٌّّٛم١زلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 ال ٠ٛؽو                              

 لُْ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضع١ٍُ
 : ـأٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

أعااٌ صٛ ١ااؿ ثٌّؤٌفااجس ثٌؽٕجة١ااز ثٌعٌد١ااز عٍااٝ صقْاا١ٓ ثألهثء ـااٟ ِااجهر ثٌٚااٌٛف١ؼ  أفّو ٙجدٌ ثٌّضٌٟٛ إدٌث١ُ٘ ه٠ًٚٔ 1

 ٚثٌؽٕجء ثٌعٌدٟ

 أ.ه/آِجي ف١ْٓ م١ًٍ 31/2/2115

 ه/ه٠ٕج عجهي ثٌّقالٚٞ

 ه/أ٠ّٓ ع١و صٛـ١ك

 أ.ه/ّقٌ ١ّو أ١ِٓ 31/2/2115 ثٌذ١جٔٛ ثٌّذضواصٛ ١ؿ ٠ٌٟمز ـ١ٍ١ىِ ٌٛوٛدٟ ـٟ إعوثه ِٚجفخ  أًِ ًِٞجْ د١ِٟٛ ثٌودجٚٞ 2

 ه/٘جٌز ِعٌٚؾ عجٌِ

 ه/إ٠ّجْ ثٌؾٌٛ٘ٞ ١ٍّّجْ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـجع١ٍز ثٌضع١ٍُ ثٌّوِؼ ـٟ ص١ّٕز ِفج١ُ٘ ِٚٙجًثس ٕذىجس ثٌقجّخ ث٢ٌٟ ٌاوٜ ٟاالح  ِٚطفٝ ـّٟٙ ثٌذوًثٚٞ ٠ًٙجَ ث١ٌْو ـؤثه 1

 ع١ز دطٕطج ٚعاللز ىٌه دجٌّغجدٌر ٚثالٔؾجٍو١ٍز ثٌضٌد١ز ثٌٕٛ

 أ.ه/ ّعجه أفّو ٕج١٘ٓ 31/5/2115

 ه/أدٛ ثٌّؼ وّجي أدٛ ثٌّؾو

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ ّجٌزعٕٛثْ ثٌٌ ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـجع١ٍز ِٛلع صو٠ًذٟ إٌىضٌٟٚٔ إلوْجح أمٚجة١ز صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضع١ٍُ ِٙاجًثس صٚا١ُّ  ِقّو عٚجَ ِقّو ّالَ 1

 ٚصٕظ١ُ ٚثّضنوثَ ثٌّىضذجس ثٌٌل١ّز ٚثصؾج٘جصُٙ ٔقٛ٘ج

 ه/ثدٌث١ُ٘ عذو ثٌٛو١ً ثٌفج1ًأ 31/12/2114

 ه/٠ٍٓ ثٌو٠ٓ ِقّو عذو ثٌٙجه1ٜأ

 ٕعذجْ ه/فّوٜ ثّّجع١ً
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 ّٕج٘ؼ ٌٟٚق صو٠ًِثٌلُْ  
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/آِجي ف١ْٓ م١ًٍ 21/11/2114 ِمضٌؿ إلوْجح دع ثٌّٙجًثس ث١ٌّّٛم١ز ٌوٜ أٟفجي ثٌٌٚٝز و١ٌٌِ ِؾوٞ أدٛ ثٌفٌػ 1

 ه/ِقّو فٍّٟ ٌِثه

ثّااضنوثَ ثّااضٌثص١ؾ١ز ثألّااتٍز ثٌيثص١ااز ٚثٌضااو٠ًِ ٌعلااٌثْ ٚثٌااوِؼ د١ّٕٙااج ٌض١ّٕااز  ِقّو ّالِٗ ؽالي لٕجٚٞ ٠ًٕٛ 2

ِٙااجًثس صطذ١مااجس ثٌقجّااخ ث٢ٌااٟ ٌااوٜ ٟااالح ثٌضٌد١ااز ثٌّّٛاا١م١ز دى١ٍااجس ثٌضٌد١ااز 

 ثٌٕٛع١ز

 أ.ه/ آِجي ف١ْٓ م١ًٍ 22/4/2115

 ه/ٖ٘جَ أفّو فؾجٍٞ

ثٌن٠ ثٌعٌدٟ ٌض١ّٕز ِٙاجًثس ثإلداوثو ثٌضٖاى١ٍٟ ٌاوٜ  ـجع١ٍز دٌٔجِؼ صو٠ًْٟ ـٟ ـٓ ٚثةً ِٚطفٝ ِقّو ِٚطفٝ ٘ٛثٓ 3

 ٟالح ثٌضٌد١ز ثٌف١ٕز دجٌضع١ٍُ 

 أ.ه/٠ٌْٞ ؽالي ِقّو 31/2/2115

 أ.ه/ ِجؽور ٕٛلٟ دطٌُ

 ه/فْٓ فْٓ ٟٗ
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 و١ٍز ثٌض٠ٌّٜ
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 ثًر ثٌنوِجس ثٌض١ٞ٠ٌّزلُْ إه
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ: ـ
 

 ال ٠ٛؽو                                
 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ـؤثهٖ ِقّو ٕعذجْ 31/11/2114 ِْضٜٛ ِٕٙز ث٠ٌٌّٜ ٌٍّوًّجس ـٟ ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز ٌٍض٠ٌّٜ أٌّثً عذو ثٌع٠ََ ١ٍّّجْ 1

 أ.ه/ًٝج عذو ثٌفضجؿ

 ه/ٙفجء عذو ثٌّٕعُ ٌٍ٘ثْ 31/8/2115 ز ٔظٌ ٟالح ثٌض٠ٌٜ عٓ ِٕٙز ثٌض٠ٌّٜٚؽٙ ًفجح عذو ثٌّٕعُ ِقّو ٕج١٘ٓ 2

 ه/ٙفجء ثٌوٌِهثٓ

 أ.ه/ ّٙجَ فّٛهٖ 31/3/2115 ٌوٜ ٟالح ثٌض٠ٌّٜ دؾجِعز ٟٕطج ثٌضقٌٞهًثّز   ّٙجَ عٍٟ ِقّٛه عٍٟ 3

 ه/ ًٝج عذو ثٌفضجؿ ١ّو أفّو

 أ.ه/ـؤثهٖ ِقّو ٕعذجْ 31/11/2114 ٠ٌٜ دجّضنوثَ ثٌضم١١ُ ثٌيثصِْٟض٠ٛجس ثٌقُْ ٌوٜ ١٘تز ثٌضّ ـجّٟز ِقّو عذو هللا وٖه 4

 ه/ًٝج عذو ثٌفضجؿ ١ّو أفّو

 ه/ٙفجء عذو ثٌّٕعُ ٌٍ٘ثْ 21/6/2115 ـجع١ٍز عٕجٌٙ دٕجء ـ٠ٌك ثٌعًّ ثٌض٠ٌّٟٞ عٍٝ أهثء ًة١ْجس ٚفوثس ثٌض٠ٌّٜ ١ٌٍٝ ِقّو ِقّو عالَ 5

 ه/ ٌّّ فْٕٟ ؼو٠ٌٞ

 أ.ه/ـؤثهٖ ِقّو ٕعذجْ 31/11/2114 أهثء ع١ٍّز ثصنجى ثٌمٌثً د١ٓ ًة١ْجس ثٌض٠ٌّٜ قِٕٝ ًِٞجْ ِقّو عذو ثٌٌثٍ 6

 ه/ٙفجء عذو ثٌّٕعُ ٌٍ٘ثْ

 ه/ٌط١فز ِقّٛه ـٛهٖ 31/8/2115 ِعٍِٛجس ٚثصؾج٘جس ِّٚجًّجس ٍٟذز ثٌض٠ٌّٜ عٓ ثٌّىّالس ثٌؽيثة١ز ٚثّضنوثِجصٙج ٕ٘و ًٝج عٍٟ لطخ ثٌم٠ْ 2

 أ.ه/ٖٜٔٛ ِقّو ًٝٛثْ

 عذو ًدٗ ِقّو عذو ًدٗه/ًد١عز 
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 لُْ ص٠ٌّٜ ثألٟفجي
 : ـ أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 ص٠ٌّٜ ثألِِٛز ٚثٌْٕجء ٚثٌٛالهر
 : ـأٚالً ثٌّجؽْض١ٌ 

 ال ٠ٛؽو                              

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ألٟفجي فو٠غٟ ثٌاٛالهر ثٌّٚاجد١ٓ صأع١ٌ ثألٚٝجو ثٌّنضٍفز عٍٝ صٖذع ثألوْؾ١ٓ  عٕو ث أًِ أدٛ ثٌعََ عذو ثٌٌفّٓ ٠ِٛٔ 1

 دٚعٛدز ـٟ ثٌضٕفِ

 أ.ه/ًفّٗ ١ٍّّجْ دٙؾش 31/11/2114

 أ.ه/فجِو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞ

ٔضااجةؼ ثّااضنوثَ ّٔااجىػ ِنضٍفااز ِاآ ثٌعااالػ ثٌٞااٛةٟ عٍااٝ ْٔااذز ثٌذ١ٍ١ااٌٚد١ٓ دجٌااوَ  إ٠ّجْ ؽعفٌ أفّو ثٌٕؾجً 2

 ٌعٟفجي فو٠غٟ ثٌٛالهر

 أ.ه/ًفّٗ ١ٍّّجْ دٙؾش 31/3/2115

 فجِو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞأ.ه/

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ًفّٗ ١ٍّّجْ دٙؾش 31/3/2115 ثألهٌز ثٌض١ٞ٠ٌّز ثٌّذ١ٕز عٍٝ ثٌذٌث١٘ٓ ٌٍعٕج٠ز دجألٟفجي ثٌنجٝع١ٓ ًٌَثعز ثٌىذو ِذٌٚوز عط١ٗ عٍٟ ٔوث 1

 أ.ه/مجٌو أفّو ٠ِ

 ٟه/عٕجء عٍٟ ثٌعٛثٔ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

إٌضتااجَ ٕااك  هًثّااز ِمجًٔااز داا١ٓ صااأع١ٌ ؼْاا١ً ثٌعؾااجْ دجٌعْااً ِمجدااً ثٌذ١ضااجه٠ٓ عٍااٝ ١ّٕج ـجًٚق ِٙوٞ عذو ثٌْالَ 1

 ٠ٌجسثٌعؾجْ دجٌذى

 أ.ه/ث١ٌْو ـضٛؿ ًمج 31/3/2115

 ه/ِٕجي فْٓ أفّو

 ه/ـجّٟز أفّو ١ًِٚز
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 لُْ ص٠ٌّٜ دجٟٕٟ ٚؽٌثفٟ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

فاوٚط ثالٌضٙاجح ثٌٌةاٛٞ ثٌّٚاجفخ وفجءر صٕف١ي دٌٚصٛوٛي ثٌٌعج٠از ثٌض٠ٌّٞا١ز عٍاٝ  ٠ٍٕخ ِقّو ٕعذجْ عج٠ٖٗ 1

 ٌؾٙجٍ ثٌضٕفِ ثٌٕٚجعٟ ـٟ ٚفور ثٌعٕج٠ز ثٌٌّوَر دّْضٖفٝ ثٌطٛثًا دطٕطج

 أ.ه/عٕجء ِقّو عالء ثٌو٠ٓ 21/6/2115

 أ.ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ عمجح

 ه/ٔؾٜٛ ًؽخ عط١ٗ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صأع١ٌ ثٌضؽي٠ز ثٌّع٠ٛز ثٌم١ج١ّز ِمجدً ثٌضؽي٠ز ثٌّعٍَر ٌٍّٕجعز لذً ثٌع١ٍّجس ثٌؾٌثف١از  و ثٌٍط١ؿ ؽجه ه٠جح٠ٌٕٓ ِقّو عذ 1

 عٍٝ ٔضجةؼ ِج دعو ثٌع١ٍّز ٌٌّٝٝ ٌّٟجْ ثٌؾٙجٍ ثٌّٟٙٞ ثٌعٍٛٞ

 أ.ه/عٕجء ِقّو أفّو عالء ثٌو٠ٓ 31/3/2115

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ عذو ثٌذٌ ١ّؿ ثٌو٠ٓ

 أ.ه/٘ذٗ أفّو ٌِثه

 ؽخ عط١ٗ ؽجهه/ٔؾٜٛ ً

صأع١ٌ مطز ثٌٌعج٠ز ثٌض١ٞ٠ٌّز ثٌطجًةز عٍاٝ صىاٌثً ثٌؽ١ذٛداز ثٌىذو٠از ٌٌّٝاٝ ثٌض١ٍاؿ  ٘ذٗ عٍٟ ٠ٍٓ ثٌعجدو٠ٓ ١ٌِٕ ث١ٌّش  2

 ثٌىذوٞ

 أ.ه/١ٌّٙ ِقّو ٌذ١خ ٚف١وٖ 31/3/2115

 ه/ٔج٘و ِقّو أفّو ٌِّٟ

 ه/ِقّٛه ـجًٚق ١ٍُّ

 ه/أِجٟٔ ٌطفٟ عذو ثٌع٠ََ
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 ؾضّعص٠ٌّٜ ٙقز ثٌّلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 : ـعج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ 

 ال ٠ٛؽو                               
 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/د١ّْز عَس ؽ٠ٛو 31/3/2115 ِوٜ إٌضَثَ ٌِٝٝ ٝؽ٠ ثٌوَ دجٌٕظجَ ثٌعالؽٟ ٚصأع١ٌٖ عٍٝ ؽٛهر ثٌق١جر إ٠ّجْ ٠ّٛؿ عٍٟ عٛٛ 1

 ه/ٌط١فز ـٛهٖ

 ه/فٕجْ أدٛ ثٌؾ١ٍ١ّٓ

ثصؾج٘ااجس ِّٚجًّااجس ثٌٌّّٝااجس ٌْااٌٟجْ عٕااك ثٌااٌفُ ٚثٌضطعاا١ُ ٝااو ِعٍِٛااجس ٚ ّجًٖ ِقّو أفّو ثٌؾّجي 2

 ـ١ٌُٚ ثًٌَٛ ثٌق١ٍّٟ دّو٠ٕز ٟٕطج

 أ.ه/د١ّْز عَس ؽ٠ٛو 31/5/2115

 ه/ٌط١فز ـٛهٖ

 ه/ثٔضٚجً أدٛ ثٌؽ٠١

أع١ٌ دٌٔاااجِؼ صغم١فاااٟ عٍاااٝ ٌِٝاااٝ ثالٌضٙاااجح ثٌىذاااوٞ ّاااٟ ثٌاااي٠ٓ ٠عاااجٌؾْٛ دعماااجً صااا ١ٌّّر ث١ٌْو ِٚطفٝ ث٠ٌَّٓ 3

 ٚثٌمجة١ّٓ دٌعج٠ضُٙ ِٓ ثألٌّرثإلٔضٌـ١ٌْٚ 

 أ.ه/عذو ثٌٌةٚؾ عذو ثٌذجًٞ أدٛثٌعََ 21/6/2115
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 ثٌقمٛقو١ٍز 
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 ثٌض٠ٌٖعجس ثٌّج١ٌز ٚثاللضٚجه٠زلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

  ٠ٛؽو ال                          
 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ِْضمذً ثٌٌلجدز عٍٝ ثٌذٕٛن دعاو ثألٍِاز ثٌّج١ٌاز ثٌعج١ٌّاز : هًثّاز صق١ٍ١ٍاز صطذ١م١از عٍاٝ ثاللضٚاجه  أفّو ـجًٚق ِقّو ث٠ٌَٕٟ 1

 ثٌٌّٚٞ

 أ.ه/أفّو ٠ّٛؿ ثٌٖقجس 31/8/2115

 أ.ه/أفّو ٠ّٛؿ ثٌٖقجس 31/12/2114 ١ّجّز إهثًر ثٌو٠ٓ ثٌعجَ ثٌّقٍٟ ـ هًثّز صق١ٍ١ٍز  ٌإللضٚجه ثٌٌّٚٞ ٌذٌدٌٞإ٠ٙجح إدٌث١ُ٘ عٍٟ ث 2

 أ.ه/عذو ثٌٙجهٞ ِقّو ِمذً 22/4/2115 ثلضٚجه٠جس ثٌذضٌٚي ـٟ ٌِٚ ٟجًق ِقّو ِقّو ثٌذ١ِٟٛ 3

 أ.ه/أفّو ٠ّٛؿ ثٌٖقجس 31/8/2115 ز ـٟ ثٌضؾٌدض١ٓ ث٠ٌٌّٚز ٚث١ٌٛٔج١ٔزثلضٚجه٠جس أىْٚ ّٕٚوثس ثٌنَثٔز ثٌعجِ عالء إدٌث١ُ٘ عذو ثٌّعطٟ أفّو 4

 أ.ه/أفّو ٠ّٛؿ ثٌٖقجس 21/6/2115 ِٕجك ثالّضغّجً ـٟ ٌِٚ ـ هًثّز ِمجًٔز دجٌّٕٛىػ ثٌّج١ٌَٞ عالء ثٌو٠ٓ أفّو ِٚطفٝ ّجٌُ ؽذٌ 5

ٌ ـاٟ ِٚاٌ ـ هًثّاز ٚثلاع ثاللضٚاجه ثٌّٚاٌٞ دٌة٠از هًٚ ثٌض١ّٕاز ثٌذٖا٠ٌز ـاٟ عاالػ  اجٌ٘ر ثٌفما ِقّٛه ٙذٌٞ عذو ثٌع٠ََ إدٌث١ُ٘ 6

 إّال١ِز

 أ.ه/أفّو ٠ّٛؿ ثٌٖقجس 21/6/2115
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 ث٠ٌٌٖعز ثإلّال١ِزلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 لُْ ثٌمجْٔٛ ثٌضؾجًٞ
 : ـأٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 ال ٠ٛؽو                             

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 هًثّز ـم١ٙز ِمجًٔز أفىجَ ثإلؼجعز ـٟ ؼ١ٌ ثٌعذجهثس ـٟ ثٌفمٗ ثإلّالِٟ ـ  عٌّ عط١ٗ ِقٌٍ عط١ٗ 1

 

 أ.ه/أفّو ٍوٟ ع٠ِٛ 31/3/2115

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ٍوٟ ٍوٟ ٠ٍوثْ 21/6/2115 أفىجَ ثٌّْت١ٌٛز ٚثٌضع٠ٜٛ عٓ إٙجدجس ثٌعًّ ـ هًثّز ِمجًٔز إدٌث١ُ٘ ِقّو عذو ثٌؾ١ًٍ إدٌث١ُ٘ 1

 جفٟه/ِقّو ًـعش ثٌٚذ

 أ.ه/ٍوٟ ٍوٟ ٠ٍوثْ 21/11/2114 ثٌّعجِالس ثٌٌّٚـ١ز ـٟ ثٌفمٗ ثإلّالِٟ ـ هًثّز ِمجًٔز إٌٔؾ ٙالؿ فْٓ ِقّو ثٌذٌعٟ 2

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ عٍٟ 21/6/2115 ثٔعىجّجس ثٌعٌّٛز عٍٟ ثٌضقى١ُ ثٌضؾجًٞ ثٌوٌٟٚ ِقّو إدٌث١ُ٘ لطخ ؼجُٔ 1
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 لُْ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 ال ٠ٛؽو                             

 ١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـعج
 

 

 ثٌعجَ ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 

 

 ٌٕثؾثإل ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـٍْفز فك ثٌوـجو ٚثٌٌّثـعز أِجَ ثٌمٞجء ثٌؾٕاجةٟ : هًثّاز ِمجًٔاز ـاٟ ثٌماجْٔٛ ثٌٛٝاعٟ  ٚثٌفماٗ  ٠ٌٕؿ صٛـ١ك ِٚطفٝ ف١ٖٔ 1

 ثإلّالِٟ

 أ.ه/عٌّٚ إدٌث١ُ٘ ثٌٛلجه 21/11/2114

 أ.ه/ِقّٛه أفّو ٟٗ

 أ.ه/ ِوفش ِقّو عذو ثٌع٠ََ 22/4/2115 ز ِمجًٔزصع٠ٜٛ ثٌّؾٕٟ ع١ٍٗ عٓ ثألٌٝثً ثٌٕجٕتٗ عٓ ثٌؾ٠ٌّز ـ هًثّ عجهي ِقّو عٍٟ ِٚطفٝ 2

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌق١ّو ِىٟ

 أ.ه/ عذو ثٌٌةؾ ِقّو ِٙوٞ

 أ.ه/ِقّٛه أفّو ٟٗ 31/11/2114 فك ثٌّضُٙ ـٟ ِقجوّز ٠ٌّعز عٌّٚ ِقّو ـٍٛٞ عذو ثٌق١ّو 3

 و ٟٗأ.ه/ِقّٛه أفّ 21/11/2114 ؽٌثةُ ثٌٙؾٌر ؼ١ٌ ثٌٌٖع١ز عٌّٚ ِْعو عذو ثٌعظ١ُ ٌِّٟ 4

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز   ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِٚطفٝ أفّو ـؤثه 31/8/2115 ثٌٌٖوجس ثأل١ِٕز ثٌنجٙز : هًثّز صطذ١م١ز عٍٝ ثٌٛٝع ـٟ ثٌعٌثق ِجؽو ف١ْٓ عٍٟ ثٌؾ١ٍّٟ 1

 ه/ّجِٟ عذو ثٌعجي
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 ـ عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ :
 

 

 

 

 لُْ ثٌمجْٔٛ ثٌعجَ

 ـ أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ :
 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ؽّجي ِقّٛه ثٌىٌهٞ 31/2/2115 إٕىج١ٌجس ثٌّْت١ٌٛز  ثٌضم٠ٌ١ٚز ـٟ ٝٛء ثٌمجْٔٛ ثٌوٌٟٚ ثٌنجٗ ثإلٌىضٌٟٚٔ أفّو أدٛ ثٌّؾو ِقّو ث١ٌْو عف١فٟ 1

 أ.ه/ ؽّجي ِقّٛه ثٌىٌهٞ 31/2/2115 ١ز ثٌنجٙزِذوأ ثّضمالي ٌٕٟ ثٌضقى١ُ ـٟ ٝٛء ثٌعاللجس ثٌوٌٚ ١ٖ١ًِ ٌٔٚ فى١ُ ِعٛٛ 2

 أ.ه/ِٚطفٝ أفّو ـؤثه 31/11/2114 ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍّقىّز ثٌؾٕج٠ز ثٌو١ٌٚز  ٔجؽٟ ِقّو أّجِٗ ثٌٖجىٌٟ 3

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌقوٚه ثٌوّض٠ًٛز ٌٍضاٛثٍْ دا١ٓ ثٌْاٍطض١ٓ ثٌضٖا٠ٌع١ز ٚثٌضٕف١ي٠از ـاٟ ثٌٕظاجَ ثٌوّاضًٛٞ ثٌىا٠ٛضٟ :  ِّٟعٛه ٔجٌٙ ـالؿ ثٌطج 1

 هًثّز ٔظ٠ٌز صطذ١م١ز ِمجًٔز

 أ.ه/ ِٚطفٝ ِقّٛه عف١فٟ 31/12/2114

 أ.ه/ ِٚطفٝ ِقّٛه عف١فٟ 26/2/2115 ٔظ٠ٌز أعّجي ث١ٌْجهر : هًثّز ٔظ٠ٌز ٚصطذ١م١ز ِمجًٔز د١ٓ ثٌمٞجة١ٓ ثٌٌّٚٞ ٚثٌعّجٟٔ ّع١و دن١ش ِقّو ثٌٖقٌٞ 2

 ه/أ٠ّٓ ِقّو أدٛ فَّٖ

ـاٟ ثٌٌّثـاك ثٌعجِاز ٚؽاَثء ثإلماالي دجٌضٕف١اي ـ هًثّاز ـاٟ عماو ثٌذٕاجء  B.O.Tأفىاجَ صٕف١اي عماٛه  ع١ْٝ عذو هللا ٙجٌـ دوٚ 3

 ٚثٌضٖؽ١ً ٚثٌٕمً ـٟ ثٌٌّثـك ثٌعجِز دوٌٚز ثٌى٠ٛش ٚثٌمجْٔٛ ثٌّمجًْ

 عف١فٟ ِٚطفٝ ِقّٛهأ.ه/  26/1/2115

 أ.ه/أ٠ّٓ أدٛ فَّٖ
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 : ـ عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ
 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ِٚطفٝ ِقّٛه عف١فٟ 22/4/2115 ثإلهثًر ثإلٌىض١ٌٔٚز ٚأعٌ٘ج عٍٝ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٌٍّـك ثٌعجَ ـ هًثّز ِمجًٔز فْٓ فّو ٌٕ٘جْ ثٌٌّٖٞ 1

 ه/أ٠ّٓ ِقّؼ أدٛ فَّٖ

ٔظجَ ثإلٌٕثؾ ٚثٌٌلجدز عٍٝ ثالٔضنجداجس ثٌٌةجّا١ز : هًثّاز ِمجًٔاز ٠آ ثٌٕظاج١ِٓ ثٌوّاض١٠ًٛٓ ـاٟ  ّع١و فّٛهٖ دٙؾجس ثٌقو٠وٞ 2

 ٌِٚ ٚـٌْٔج

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّٛه عف١فٟ 31/2/2115

 ه/أ٠ّٓ ِقّو أدٛفَّٖ

ـااٟ ثٌمااجْٔٛ ثٌّٚااٌٞ ٚثٌفٌْٔااٟ  ثٌٕظ٠ٌااز ثٌعجِااز ٌعمااٛه ثالّااضٙالن ثإلٌىض١ٌٔٚااز ـ هًثّااز ِمجًٔااز عجهي فّٛهٖ ٌٍِٚق 3

 ٚثٌى٠ٛضٟ ٚثأل٠ٌِىٟ

 أ.ه/ أّجِٗ أفّو دوً 21/11/2114

 أ.ه/ ِقّو ًـعش ثٌٚذجفٟ 21/11/2114 ف٠ٌز ثٌعًّ ـٟ ٌِٚ ٚثٌم١ٛه ثٌٛثًهر ع١ٍٙج عالء ِقّو إدٌث١ُ٘ ِقّو ثٌٌَِثٟٔ 4

ثالٔضنجداااجس : هًثّاااز صطذ١م١اااز ِٚمجًٔاااز عٍاااٝ  هًٚ ِٕظّاااجس ثٌّؾضّاااٗ ثٌّاااؤٟ ـاااٟ ثٌٌلجداااز عٍاااٝ عٍٟ إدٌث١ُ٘ إدٌث١ُ٘ ٕعذجْ 5

 ثالٔضنجدجس ثٌٌةج١ّز ٚثٌذٌٌّج١ٔز ـٟ ٌِٚ ٚدعٜ ثٌوٚي ثألؽٕذ١ز

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّٛه عف١فٟ 31/1/2115

 ه/أ٠ّٓ ِقّو أدٛ فَّٖ

ثٌّٚاٌٞ  ثٌٌلجدز ثٌذٌٌّج١ٔز عٍٝ أعّجي ثًٌٌٞٚر : هًثّز ٔظ٠ٌاز ٚصطذ١م١از ِمجًٔاز ـاٟ ثٌٕظاج١ِٓ ـجصٓ ١ٍّّجْ ـٙو ثٌطن١ُ 6

 ٚثٌى٠ٛضٟ

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّٛه عف١فٟ 31/3/2115

 أ.ه/أ٠ّٓ ِقّو أدٛ فَّٖ

 أ.ه/ ٔذ١ٍز إّّجع١ً ًّالْ 31/11/2114 ثٌضمجهَ ـٟ ٝٛء لجْٔٛ ثٌْؾً ثٌٖنٟٚ ٚثٌْؾً ثٌع١ٕٟ ِقّو ١ّؿ ثٌو٠ٓ ِقّو مطجح  2

 أ.ه/ ِٚطفٝ ِقّٛه عف١فٟ 21/6/2115 ٌ ٚثٌى٠ٛش ـ هًثّز ِمجًٔزفمٛق ثٌّٛثٟٕز ّٚٝجٔجصٙج ثٌض٠ٌٖع١ز ـٟ ِٚ ِقّو ِْجعو دوثؿ ِقّو ثٌوٌّٚٞ 8

 ه/أ٠ّٓ ِقّو أدٛ فَّٖ

 ه/عٌّٚ أفّو فْذٛ 21/6/2115 ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ثألِغً ٌإلّضؾٛثح ـٟ ثٌٕظج١ِٓ ثٌوّض١٠ًٛٓ ثٌٌّٚٞ ٚثٌى٠ٛضٟ ـ هًثّز ِمجًٔز ٌِّجي ّعو ٌِّجي ثٌّجؽوٞ 1

ثد٠ ثٌمج١ٔٛٔز ـٟ ثٌضأ١ِٓ ثإلؽذجًٞ ِٓ ثٌّْت١ٌٛز عآ فاٛثهط ثٌْا١جًثس ـ هًثّاز ِمجًٔاز ـاٟ ثٌٌٚ ٕ٘جء أفّو عذو هللا أدٛ ؽٌٖٚ 11

 ٌِٚ ٚـٌْٔج ٚثٌى٠ٛش

 أ.ه/ٔذ١ٍز إّّجع١ً ًّالْ 21/11/2114
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 لُْ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ

 
 أٚال ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 ال ٠ٛؽو                              

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز خثُّ ثٌطجٌ َ

 أ.ه/ ِقّو ًـعش ثٌٚذجفٟ 31/5/2115 صأ١ِٓ ثٌّْت١ٌٛز عٓ أٌٝثً ثالّضنوثِجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز أفّو ث١ٌْو ثٌذٟٙ ثٌٖٛدٌٞ 1

 ٔذ١ٍز إّّجع١ً ًّالْأ.ه/  31/1/2115 ثٌّْت١ٌٛز ثٌّو١ٔز عٓ ثإلمالي دجالٌضَثَ دجألٌّثً ث١ٌّٕٙز : هًثّز ِمجًٔز فْجَ ٍٟعش فجِو ث١ٌْو 2

 أ.ه/ٔذ١ٍز إّّجع١ً ًّالْ 22/4/2115 ثألفىجَ ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍّٕٚؿ ثٌؾّجعٟ ـ هًثّز ِمجًٔز ٍّطجْ ٔقّو عذو ثٌٌفّٓ عذو ثٌّقْٓ 3

 وٟ ٠ٍوثْأ.ه/ٍوٟ ٍ 31/3/2115 ثٌضعجلو عٓ ٠ٌٟك ثٌض١ٍف٠َْٛ : هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ٚثٌفمٗ ثإلّالِٟ عٍٟ عذو ثٌٌثٍق ٠ٚـ 4

 أ.ه/ِٚطفٝ أفّو أدٛ عٌّٚ

 أ.ه/ إدٌث١ُ٘ عذو ثٌع٠ََهثٚه

ِقّااااو ِٚااااطفٝ ِٚااااطفٝ ؼااااجٍٞ  5

 ٠ٍوثْ

 أ.ه/ٍوٟ ٍوٟ ٠ٍوثْ 26/2/2115 هًٚ ثٌمجٟٝ ـٟ صقم١ك ثٌضٛثٍْ ـٟ عمو ثٌعًّ ـ هًثّز ِمجًٔز

 أ.ه/ِٚطفٝ أفّو أدٛ عٌّٚ

 أ.ه/ِقّو ًـعش ثٌٚذجفٟ

 أ.ه/ٔذ١ٍز إّّجع١ً ًّالْ 21/6/2115 ١ٌٕٗ ـٟ ثٌّعجِالس ثٌّو١ٔز ـ هًثّز ِمجًٔز ـٟ ثٌفمٗ ثإلّالِٟآعجً ّٛء ث ِقّٛه ِقّو ٔؾ١خ عط١ٗ 6

 أ.ه/أفّو ٍوٟ ع٠ِٛ
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 لُْ لجْٔٛ ثٌٌّثـعجس
 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 
 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/أفّو ٙولٟ ِقّٛه 31/3/2115 ٍٕطك دجألفىجَ ـ هًثّز صق١ٍ١ٍز صٕظ١ّ١زثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌ ًؽجةٟ أفّو ٕٛلٟ ٕف١ك فجـظ 1

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/أفّو ٙولٟ ِقّٛه 31/12/2114 ثٌّٛجٟز ثإلؽٌثة١ز دجعضذجً٘ج عٛٔجً ٌٍمٞجء أدٛ ثٌن١ٌ عذو ثٌعظ١ُ أفّو ّىٌِٗ 1

 أ.ه/أفّو ٙولٟ ِقّٛه 26/2/2115 ثٌٌّٖو ٚ جٌ٘ر ثٌذ٠ء ـٟ ثٌضمجٟٝ ذو ثٌٕذٟ ث١ٌْو ؼجُِٔقّو ع 2
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 و١ٍز ثًٌَثعز
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 لُْ ثاللضٚجه ثًٌَثعٟ

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 
 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/أفّو ِقّو أفّو 26/2/2115 ه٠جس ثّضنوثَ ٔظُ صط٠ٌٛ ثٌٌٞ دّقجـظز ثٌؽٌد١زثلضٚج مجٌو ٕف١ك إدٌث١ُ٘ ٙقٚجؿ 1

 أ.ه/وّجي ٍّطجْ ِقّو ّجٌُ

أعٌ ١ّجّجس ثإلٙالؿ ثاللضٚجهٞ عٍٝ ثلضٚجه٠جس ِقج١ًٙ ثٌقذٛح ثٌٌة١ْ١ْز ـاٟ  ٌّٙ عذو ثٌٌف١ُ ِقّو عذو ثٌٛ٘جح 2

 ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز

 أ.ه/أفّو ِقّو أفّو 31/3/2115

 ذو ثٌذجلٟ ِّٛٝ ثٌٖج٠خأ.ه/ع

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/أفّو ِقّو أفّو 31/12/2114 هًثّز ثلضٚجه٠ز ٌٍّٛثًه ثٌّجة١ز ـٟ ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز ـج٠و ِقّٛه ِقّو دوً 1

 أ.ه/عذو ثٌذجلٟ ِّٛٝ عذو ثٌذجلٟ
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 ٝق١ٛثٔٔضجػ ثٌثإللُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ: ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ: ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

دعااٜ ثٌّعااجِالس ث١ٌٌِٔٛٙااز ثٌّااؤعٌر عٍااٝ عااٛهر ثٌااٌفُ ٌٛٝااعٗ ثٌطذ١عااٟ ـااٟ أدمااجً  فٕجْ ثدٌث١ُ٘ ثٌٌّّٟ إدٌث١ُ٘ 1

 ثٌُّّٛ ثألٚي

 أ.ه/ ِقّو ثٌفجصـ ٠ًجٛ فّجه 21/6/2115

 ٌكأ.ه/عذو ثٌنجٌك ث١ٌْو عذو ثٌنج

 أ.ه/٠ٌٕؿ عذو ث١ٌِٔٛ ؽذٌ

 أ.ه/عذو ثٌع٠ََ ِقّو عذو ثٌع٠ََ 22/4/2115 صأع١ٌ ثّضنوثَ ثٌو٘ٓ ثٌؾجؾ عٍٝ ثألهثء ثإلٔضجؽٟ ٌٍؾجُِٛ ثٌٌّٚٞ ثٌقالح ٙفجء ث١ٌْو ٙالؿ عط١ٗ 2

 أ.ه/فْٓ ِقّو ثٌؾٕوٞ

 ه/مجٌو إدٌث١ُ٘ ٠ٍوثْ

ضٌهثه ٚثٌضٕٚاا١ؿ ٚثإلٔٞااجػ ثٌّعٍّااٟ ٌذ٠ٛٞااجس دعااٜ ثٌٕااٛثفٟ ثٌّااؤعٌر عٍااٝ ثالّاا ِٙج عذو ثٌّٕٚؿ ؽجه دو٠ٌ 3

 ثٌؾجُِٛ

 أ.ه/ِقّو ثٌفجصـ ٠ًجٛ فّجه 31/1/2115

 ه/٠ٌٕؿ عذو ث١ٌِٔٛ ؽذٌ

 ه/إدٌث١ُ٘ ٍٟعش ثٌٌثفً

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو ثٌفجصـ ٠ًجٛ فّجه 22/4/2115 ٌّعٍّٟ ٌذ٠ٛٞجس ثٌؾجُِٛ ثٌّؾّورهًثّجس عٍٝ ثإلٔٞجػ ٚثإلمٚجح ث أفّو عذو ث١ٌِٔٛ أفّو ؽذٌ 1

 أ.ه/عذو ثٌنجٌك ث١ٌْو عذو ثٌنجٌك

 ه/عذو ثٌع٠ََ ِقّو عذو ثٌع٠ََ

 ه/٠ٌٕؿ ِؽجًٚٞ ٕج١ِٗ

صأع١ٌ دعٜ ثٌّعجِالس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز عٍٝ ثٌىفجءر ثالٔضجؽ١ز ٚثٌقجٌز ثٌف١ٌْٛٛؽ١ز ٌوؽجػ  ٍٟعش مٌٞ ؽجدٌ مٌٞ ث٠ٌٌِ 2

  1ض١ّْٓ ثٌّؽيٜ عٍٝ ع١ٍمز ٍِٛعز دجالـالصٛو١ْٓ ح ثٌ

 أ.ه/عجٌو ث١ٌْو أدٛ ٠ٍو 26/2/2115

 أ.ه/ّعو ٍؼٍٛي ثٌوٌِثٚٞ

 أ.ه/أ١ٌٚٛ أه٠ٛال

 ِج١ًٍّٛـٌٔج صٌالً٘ٛأ.ه/
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 ذْجص١ٓثٌلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 ه/ عجهي ث١ٌْو أدٛ ٠ٍوأ. 31/12/2114 هًثّز ًٚثع١ز ٌذعٜ ِمج١٠ِ ثٌؾُْ ٚعاللضٙج دذعٜ ثٌٚفجس ثإلٔضجؽ١ز ـٟ ثألًثٔخ ـجّٟز ِقّو عذو ثٌق١ّو 3

 أ.ه/ فْٓ ِقّٛه ثٌؾٕوٞ

 أ.ه/عجهي ٙالؿ مطجح

 أ.ه/ٔجؽٟ ّع١و فْٓ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ماااوًر صاااأع١ٌ ثٌٚااإؿ ٚدعاااٜ ِقفاااَثس ثٌّٕاااٛ عٍاااٝ ثٌّقٚاااٛي ٚؽاااٛهر ثٌاااؤًجس ٚثٌ ًفجح ِقّو ثدٛ إّّجع١ً ِقٜ 1

 ثٌضن١ٕ٠َز ٌٕذجس ثٌطٌٟٛـز

 أ.ه/ِقّو إِجَ ًؽخ 26/2/2115

 أ.ه/ِقّو ث١ٌْو ِقّو أفّو

 ه/عجُٙ عذو ثٌّؾ١و ثٌعٌدٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/فْٕٟ ِقّو ثٌٍذجْ 22/4/2115 ثٌمٌٔفً صأع١ٌ ث١ٍ١ٌْىْٛ ٚثٌىج١ٌَْٛ عٍٝ إٔضجؽ١ز ٚؽٛهر أٍ٘جً ًٕج ١ٍُّ ـٌفجس ث١ٌٌٚـٟ 1

 أ.ه/ـٌهُٚ عذو ثٌْالَ ١ِْٕٟ

 ه/ٔجٌٙ إدٌث١ُ٘ وّجي

صأع١ٌ دعٜ ثٌّعاجِالس لذاً ٚدعاو ثٌقٚاجه عٍاٝ ّٔاٛ ِقٚاٛي ٚ ؽاٛهر عّاجً ثٌّاجٔؾٛ  ِقّو ِْعو إدٌث١ُ٘ ع١ْٝ 2

 ٚلجد١ٍضٙج ٌٍضن٠َٓ ٌٕٚفٟ ٕ٘وٞ دْٕجًر ٚص١ًّٛ

 ٞأ.ه/أفّو عط١ٗ ثٌعج٠و 26/2/2115

 أ.ه/أّجِٗ وّجي ثٌعذجّٟ
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 لُْ عٍَٛ ثًٌٛثعز
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ال ٠ٛؽو                           

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 صىٌٕٛٛؽ١ج ثألؼي٠زعٍَٛ ٚلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ِوفش عٌثلٟ ثٌو٠ٕجًٞ 31/11/2114 هًثّجس ًٚثع١ز عٍٝ ِمجِٚز عجلذجس ثٌْجق ـٟ ثألًٍ صٙجٟٔ ِقّو عذو هللا ِظجي 1

 أ.ه/ ِقّو ١ّو عذو ثٌّؾ١و

 أ.ه/ ٙجدٌ ث١ٌْو ٙو٠ك

هًثّجس ًٚثع١ز عٍٝ ثٌفٛي ثٌذٍوٞ ٌضقًّ ثٌٙجٌٛن ِٚمجِٚز ثألِاٌثٛ ثًٌٛل١از ثٌٚاوأ  ٍّٜٛ ِقّو ِٚطفٝ ِقّو 2

 ٚثٌضذمع ث١ٌٖىٛالصٟ

 أ.ه/عٍٝ أفّو ِقّو أدٛ  ٕٕٛٗ 31/11/2114

 ٕجًٞأ.ه/ ِوفش عٌثلٟ ثٌو٠

 أ.ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ عجٌِ

 أ.ه/ عال أفّو ِنضجً ثٌؾالٌٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أفّو ِقّو عذو ثٌٌثٍق ًٌّٚ 1

 

 أ.ه/ِّٛٝ ع١و ِقّو ّجٌُ 1/11/2114 ثالّضفجهر ِٓ دعٜ ِٞجهثس ثألوْور ثٌطذ١ع١ز ثٌّْضنٍٚز ِٓ ِنٍفجس ثألًٍ

 أ.ه/ِقّو أفّو ثٌذٕج

 أ.ه/ فْجْ ِقّو ثٌي٘ذٟ 22/4/2115 ثّضقغجط ِمجِٚز ٔذجس ثٌىّٛز ٌٌّٝٝ ثٌذ١جٛ ثٌول١مٟ أّّجء ٙذقٟ ٠ّٛؿ ثٌٕؾجً 2

 ه/فٕفٟ ـجًٚق عذو ثٌّمٚٛه ِْٛهٖ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

ٌؽٌد١ااز ِٚااوٜ ِطجدمضااٗ دجٌّٛثٙاافجس هًثّااز عٍااٝ ؽااٛهر ثٌٍااذٓ ثٌنااجَ ـااٟ ِقجـظااز ث إدجء إدٌث١ُ٘ عذو ثٌعجٟٟ ١ٌِر 3

 ثٌم١ج١ّز ث٠ٌٌّٚز ٚثٌو١ٌٚز

 أ.ه/ أِؾو ٠قٟ عٍٟ ثٌٙٛثًٞ 31/11/2114

 ه/١ٌّّ إدٌث١ُ٘ صٛـ١ك

 أ.ه/ ِقّو د١ُْ عطج 31/2/2115 هًثّجس و١ّج٠ٚز ٚصىٌٕٛٛؽ١ز عٍٝ ديًٚ ثٌؾٛؽٛدج ٚصطذ١مجصٙج ـٟ ثٌض١ٕٚع ثٌؽيثةٟ صق١ز ًد١ع ِقٟ ثٌو٠ٓ ثٌنٛثؽٗ 4

 ٞ ِقّو ه٠ًٚٔأ.ه/دوٚ

 ه/ِقّٛه إِجَ عذو ثٌع٠ََ

صأع١ٌ ثٌىٌَٚ ٚثٌّجؼ١ْ١َٕٛ عٍٝ ثٌضقىُ ـٟ ؽٍٛوٍٛ ثٌاوَ ـاٟ ٌِٝاٝ ثٌذاٛي ثٌْاىٌٞ  ١ّّـ دو٠ٌ ١ٍُّ ع١ْٝ 5

 ثٌٕٛو ثٌغجٟٔ

 أ.ه/ ِّٛٝ عذوٖ ِقّٛه ّجٌُ 31/1/2115

 ه/ِقّٛه إِجَ عذو ثٌع٠ََ

س ثٌطٙااٟ ثٌّنضٍفااز عٍااٝ ثٌٚاافجس ثٌى١ّج٠ٚااز ٚث١ٌّىٌٚد١ٌٛٛؽ١ااز ٌااذعٜ صااأع١ٌ ع١ٍّااج ـجّٟز ثٌٌَ٘ثء عذو ثٌفضجؿ عذو ثٌٙجهٞ 6

 ثٌٍقَٛ

 أ.ه/ِّٛٝ عذوٖ ِقّو ّجٌُ 31/8/2115

 ه/هث١ٌج ـضقٟ مجً

صااأع١ٌ ثٌّعجٍِااز دجٌقااجِٜ ٟٚااٌق ثٌطااذل عٍااٝ ثٌٚاافجس ثٌطذ١ع١ااز ٚثٌى١ّج٠ٚااز ٌٍْااّه  ِقّو ًٝج إّّجع١ً 2

 ثٌذٍطٟ ٚثٌذًٛٞ ثٌّْضًَو

 ُ عطجأ.ه/ ِقّو د١ْ 31/5/2115

 أ.ه/ِّٛٝ عذوٖ ّجٌُ

 ه/ِقّٛه ه/ِقّٛه ِجَ عذو ثٌع٠ََ

 أ.ه/ ِّٛٝ عذوٖ ِقّٛه ّجٌُ 31/12/2114 هًثّجس و١ّج٠ٚز ٚصىٌٕٛٛؽ١ز عٍٝ ّّه ثٌذْج٠ًج ٘جٌز عٍٟ ٠ّٛؿ ٕعش 8

 أ.ه/ّعجه ِقّٛه ثٌوّٛلٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ِقّو ٠ق١ٝ عٍٟ ثٌٙٛثًٞ 31/5/2115 صط٠ٌٛ ِٕؼ ٌذٕٟ ٚ ١فٟ ٌعٟفجي ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ ثإلّٙجي ثٌّْضٌّ ذو هللا ِقّو أفّو ث١ًٌِٛٙع 1

 أ.ه/ أفّو ٔع١ُ عذو ثٌعجي

صقْااا١ٓ ثٌم١ّاااز ثٌؽيثة١اااز ٚثٌٚااافجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١اااز ٌٍنذاااَ ثٌذٍاااوٞ دجّاااضنوثَ دعاااٜ  عٚجَ عذو ثٌق١ّو ِقّو ًٍق 2

 طذ١ع١زثٌّٞجـجس ثٌ

 أ.ه/ِّٛٝ عذوٖ ِقّو ّجٌُ 31/12/2114

 أ.ه/ عذو ثٌضٛثح ّعو دٌوجس
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 لُْ ثٌّقج١ًٙ

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ه/ث١ٌْو فجِو ثٌٚع١وٞأ. 31/12/2114 هًثّجس ًٚثع١ز ٚص٠ٌٖق١ز عٍٝ دعٜ ثٌضٌثو١خ ثًٌٛثع١ز ٌٍىضجْ إ٠ّجْ ١ّو ِقّٛه ِقّو ِّٛٝ 1

 أ.ه/أفّو ِقّو ِّٛٝ

 ه/أِؾو عذو ثٌؽفجً ثٌؾّجي

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ّاٍٛن دعااٜ أٙاإؿ ثٌمّااـ ثٌؾو٠اور صقااش صااأع١ٌ ِْااض٠ٛجس ِنضٍفاز ِاآ أٔظّااز ثٌااٌٞ  ِقّو عٌّ ثٌفجًٚق ِقّو ث١ٌْو 1

 ٌٟٚق ثًٌَثعز

 أ.ه/ ث١ٌْو فجِو ثٌٚع١وٞ 31/1/2115

 ه/أفّو ِقّو ِّٛٝ

 ه/أّجِٗ عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٌثٍق

 أ.ه/ث١ٌْو فجِو ثٌٚع١وٞ 31/8/2115 هًثّجس و١ّٛف٠ٛ١ز إلٔضجػ ثٌمطٓ ثٌعٞٛٞ ِقّٛه ٚؽوٞ ِقّو ثٌٖجىٌٟ 2

 أ.ه/عج١ٌز عٛٛ ِقّٛه ٔج١ِٔ

 ه/أّجِٗ عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٌثٍق
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 زثًٌَثع١ ثٌٕٙوّزلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

  

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ٟجًق ىوٟ فْٓ ـٛهٖ 26/2/2115 ص١ٕٚع ٚصم١١ُ ٚفور عٕجة١ز ثٌؽٌٛ ٌٍض١ّْو ٚثٌع٠َك صٕجّخ ثٌّْجفجس ثٌٚؽ١ٌر أ١ِٕز أدٛ ثٌقْٓ أفّو ِقّو 1

 أ.ه/أّعو عذو ثٌمجهً هًدجٌٗ

 أ.ه/عجهي ٘الي ثٌّضٌٟٛ

 أ.ه/ٟجًق ٍوٟ ـٛهٖ 26/2/2115 هًثّجس ٕ٘و١ّز عٍٝ ع١ٍّجس صمط١ع ِنٍفجس ثٌذطجِٟ ٟ ِقّو إدٌث١ُ٘ ث٠ٌٌِعٍ 2

 أ.ه/أّعو عذو ثٌمجهً هًدجٌٗ

 أ.ه/أفّو ـؤثه عذو ثٌّطٍخ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ٟجًق ٍوٟ ف١ْٓ 31/12/2114 ١ٕع ٚصم١١ُ ٚفوٖ ِؾّعٗ إلٔضجػ ثألعالؾ ثٌق١ٛث١ٔز ثٌّقذذزصٚ مجٌو فّوٞ عذو ثٌّقْٓ عذو ثٌٌّٛي 1

 أ.ه/أّجِٗ أفّو م١ًٍ

 أ.ه/ عجهي ِقّو ٘الي
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 لُْ ٚلج٠ز ثٌٕذجس
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٜ ث٢ـجس ثٌق٠ٌٖز ثٌضٟ صٚا١خ ٔذجصاجس ثٌمطآ ٚأعاوثةٙج ثٌطذ١ع١از هًثّجس عٍٝ دع آالء عٍٟ عٍٟ ثٌٖج٠خ 1

 ـٟ ِقجـظز ثٌؽٌد١ز

 أ.ه/ًـعش ثٌٌّّٟ ثٌٚفضٟ 26/2/2115

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ دٌث١ُ٘ ِٚذجؿ

 أ.ه/ثٌّوعٌ عذو ثٌعظ١ُ ٚ٘ذٗ

ٌذقااٌ ثٌضؽ١ااٌثس ثٌّّٛاا١ّز ٌقؾااُ ثٌعٖاا١ٌر ٚثٌّىجـقااز ٚثٌّضىجٍِااز ٌيدجدااز ـجوٙااز ث أّّجء عجٟؿ ّعو ثٌو٠ٓ ١ُْٔ 2

 ثٌّض٠ّٛ ٚىدجدز ثٌنٛك ـٟ ِقجـظز ثٌؽٌد١ز

 أ.ه/ ًـعش ثٌٌّّٟ ثٌٚفطٟ 31/11/2114

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ إدٌث١ُ٘ 

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌؽفجً أدٛ ٕع١ٖع

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أفّو عذو ثٌى٠ٌُ ٌِّٟ لجُّ 1

 
ثٌّضْذذز عٓ ؽِٕ ٍّْٕ٘ٛ ّذ٠ًُٛ عٍاٝ ِقجٙا١ً  هًثّجس عٍٝ أٌِثٛ ثألًٚثق

 ثألعالؾ ثٌٕؾ١ٍ١ز

 أ.ه/ٔذ١ٍز ٕج١٘ٓ فْٓ 21/11/2114

 أ.ه/ِقّو ِقّو ١ّؿ ثٌٌٕٚ

 أ.ه/فْجْ ِقّو ثٌي٘ذٟ

ِىجـقااز ثٌعفاآ ثألًٍق ـااٟ عّااجً ثٌذٌصمااجي ثٌٚاا١فٟ ثٌّضْااذخ عاآ ـطااٌ دْٕاا١ٍ١َٛ  أ١ٌِر ِْعو صٛـ١ك ِؾج٘و ث١ٌْو عطٖٛ 2

 ثوْذجص٠ٌُ

 أ.ه/فْجْ ِقّو ثٌي٘ذٟ 26/2/2115

 أ.ه/١ّو ث١ٌٖل إدٌث١ُ٘ ٠ِٛٔ

 ه/ عذو ثٌٕجٌٙ عذو ثٌؽٕٟ ثٌَؼ٠ٍٟٛ

هًثّااجس عٍااٝ دعااٜ ث٢ـااجس ثٌقٖاا٠ٌز ثٌضااٟ صٚاا١خ دعااٜ ثٌّقجٙاا١ً ثٌذم١ٌٛااز ـااٟ  ـجّٟز ثٌٌَ٘ثء ف١ْٓ فؾجٍٞ ِجٟٝ 3

 ِقجـظز ثٌؽٌد١ز

 أ.ه/ًـعش ثٌٌّّٟ ثٌٚفضٟ 31/8/2115

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ ّعو ثٌٙٛثًٞ

 .ه/فٍّٟ عٍٟ عٕذٌأ

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ إدٌث١ُ٘ ِٚذجؿ
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 و١ٍز ث١ٌٚوٌز
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 لٌدج٠ٍٓثأللُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ال ٠ٛؽو                               

 لُْ صىٌٕٛٛؽ١ج ١ٙو١ٌز
 :ـ  ٌأٚالً ثٌّجؽْض١

 

 

 :ـ عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ

 ال ٠ٛؽو                              

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ّضجص١ٓ عٍٝ ثٌضْاُّ  هًثّز ثٌضأع١ٌ ثٌٛلجةٟ ثٌّقضًّ ٌٍذٌٚأٔغ١ّٛجٔو٠ٓ ٚثْ ـ ثّض١ً أًِ عذو ثٌٌثٍق ِقّو ثٌؾٕج٠ٕٟ 1

 ثٌىذوٞ ثٌّْضقظ دٛثّطز عمجً ثٌضجِٛو١ْف١ٓ ـٟ ؽٌٍثْ ثٌضؾجًح

 أ.ه/ عٕجء أفّو ثٌٌّٚٞ 21/11/2114

 أ.ه/ و٠ٌّز إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ

 ه/ٔجؽـ أفّو ثٌّٙوٞ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صق١ٌٞ ٚصم٠ُٛ و٠ٌجس ثألٌؾ١ٕجس و١ضٍٛثْ وٕظجَ ِّضو ثٌّفعاٛي ٌٍضٛٙا١ً ثٌفّاٛٞ  وٌَ ـٍٛٞ عذو هللا 1

 ثألِذٌٚوْٛي ١٘وًٚوًٍٛث٠و

 أ.ه/ؽّجي ِقّو ِقّٛه ثٌّؽٌدٟ 31/2/2115

 ه/ثٌذوٚٞ عذو ثٌع٠ََ وّْٛ

 أ.ه/عالء ثٌو٠ٓ ث١ٌْو ث١ٌْْٟ 31/11/2114 صق١ْٓ ثالصجفٗ ثٌق٠ٛ١ز ثٌف٠ّٛز ٠ٌٌٍذجؽ١١ٕ١ٍو ٌق١ّو عذو ثٌٌف٠ّٛ٘ٓوث ثٌٖٕجٚٞ عذو ث 2

 أ.ه/ؽّجي ِقّو ثٌّؽٌدٟ

 ه/ِقّو عٍٟ عغّجْأ.
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 لُْ ث١ٌٚوٌز ثإلو١ٕ١ٍى١ز

 
 : ـ أٚال ثٌّجؽْض١ٌ

 

 

 ـعج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : 
 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ٌطجٌخثُّ ث َ

صأع١ٌ ِقفَثس ِْضمذالس ِىغٌ ثٌذ١ٌٚوْٟ ٍَٚ أٌفج ثٌفج  عٍٝ لٍز إـاٌثٍ ثٌٚافٌثء  إ٠ّجْ ِأِْٛ عٍٟ ِقٟ ثٌو٠ٓ ثٌنط١خ 1

 ثٌّْذخ صؾ٠ٌذ١جً ـٟ ثٌؾٌٍثْ

 أ.ه/عالء ثٌو٠ٓ ث١ٌْو ث١ٌْْٟ 31/8/2115

 /ّقٌ وّجي فؾجٍٞهأ.

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّاااز ِمجًٔاااز دااا١ٓ صاااأع١ٌثس عماااجً ثألصٌٚـجّاااضجص١ٓ ٚعماااجً ـ١ضاااج١ِٓ ٘اااـ عٍاااٝ  مجٌو ٙذقٟ عذو ثٌمٛٞ إدٌث١ُ٘ 1

ثالٔضٚجح ثٌّْذخ دعمجً ثٌْاٍو٠ٕجـ١ً ٌٌّٝاٝ ٝاعؿ ثالٔضٚاجح ثٌؽ١اٌ ِْاضؾ١ذ١ٓ 

 ٌعمجً ثٌٍْو٠ٕجـ١ً ِذوة١جً 

 عالء ثٌو٠ٓ ث١ٌْو ث١ٌْْٟه/أ. 31/12/2114

 أ.ه/مجٌو عذو ثٌع٠ََ ّجٌُ

 أ.ه/ّقٌ وّجي صٛـ١ك فؾجٍٞ

هًٚ فّااٜ ثٌفجٌذ٠ٛ١ااه ـااٟ فّج٠ااز ثٌمٍااخ ـااٟ ٌِٝااٝ ثٌذااٛي ثٌْااىٌٞ ِاآ ثٌٕااٛو  هث١ٌج ًـعش ِقّو ثٌعف١فٟ 2

 ثألٚي

 أ.ه/ أّجِٗ دو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 21/6/2115

 أ.ه/ِٕجي عذو ثٌٛثفو عذ١و

 ه/ّقٌ وّجي فؾجٍٞ

 ًق ِقّو ِٚطفٝه/ٟج
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 لُْ ثٌعمجل١ٌ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ :ـ

 ال ٠ٛؽو                            

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّز ثٌضقٛي ثٌق١ٛٞ ٌذعٜ ثٌف٠ٌٍٛثس ٌِٚوذجس ِٖا١ور و١ّ١جة١اجً ِقض٠ٛاز عٍاٝ  أ١ٌِر ًٕوٞ ِقّو مطجح 1

 ٔٛر ثٌذ٠ٌ١و٠ٓ أٚ ثٌذ١ذ٠ٌو٠ٓ

 إدٌث١ُ٘أ.ه/عذو ثٌٌف١ُ ١ّو  31/8/2115

 أ.ه/ٍّٛثْ ِقّٛه إدٌث١ُ٘

 أ.ه/ـضقٟ لٕو٠ً ِقّو ثٌفمٟ

 ه/وج١ٍ١ِج عذو ثٌق١ّو أدٛ ثٌْعٛه

 أ.ه/ٍّٛثْ ِقّٛه إدٌث١ُ٘  21/11/2114 هًثّز و١ّ١جة١ز ٚد١ٌٛٛؽ١ز ٌذعٜ ثٌٕذجصجس ثٌقج١ِز ٌٍىذو ثٌٕج١ِز ـٟ ٌِٚ دْٕش ٔذ١ً ِقّو ٍِٔ 2

 أ.ه/عذو ثٌٌف١ُ ١ّو إدٌث١ُ٘

 جي وذجٓه/أًِ ِقّو وّ

 أ.ه/عذو ثٌٌف١ُ ١ّو إدٌث١ُ٘ 31/2/2115 هًثّز ثٌضقٛي ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٌٍذ١ضجوجًد١ٌٛٓ ِٕٚضؾجس أ٠ٜ ث١ٌّىٌٚدجس هعجء ع١ٍٖٛ ِقّو ع١ٍٖٛ 3

 أ.ه/ٍّٛثْ ِقّٛه إدٌث١ُ٘

 ه/أًِ ِقّو وّجي وذجٓ

١ٌٍٛٛث ( )ِاجًس هًثّز و١ّ١جة١ز ٚف٠ٛ١ز ٌٕذاجس ثإل٠ذ١ِٛاج وج١ًٔاج صقاش ٔاٛو )ـْاض ٌِٚر ث١ٌْو ِقّو فْٓ 4

 إوِ ص٠ْٖٟٛ ه. أّٚضٓ ( ثٌضٟ صّٕٛ ـٟ ٌِٚ

 أ.ه/ٍّٛثْ ِقّٛه إدٌث١ُ٘ 31/1/2115

 أ.ه/وج١ٍ١ِج عذو ثٌق١ّو أدٛ ثٌْعٛه

 ه/ ِٕٝ عذو ثٌق١ّو ثألعٌٚ
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 ث١ٌٚو١ٌز لُْ ثٌى١ّ١جء ثٌضق١ٍ١ٍز
 ؽْض١ٌ : ـأٚالً ثٌّج

 

 

 جً ثٌووضًٛثٖ : ـعج١ٔ
 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌؾااٛهر دجٌضٚاا١ُّ ـااٟ ثّااضقوثط ٟااٌق ٌضق١ٍااً ثٌّْضقٞااٌثس ثٌٚاا١و١ٌز ِضعااوهر  آ٠ز إدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ ِٚطفٝ دوًثْ 1

 ثٌّىٛٔجس

 أ.ه/ فجِو ِقّٛه ثٌفطجٌٟٞ 21/11/2114

 أ.ه/أفّو عذو ثٌّٕعُ فذ١خ

 أ.ه/ ٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق فّجه

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صطذ١ك ثٌضم١ٕاجس ثٌم١جّا١ز ثٌى١ّ١جة١از ـاٟ ثٌضماو٠ٌ ثٌىّاٟ ٌاذعٜ ثأله٠ٚاز دجّاضنوثَ  أ١ٌِر فْٓ وّجي ّعو 1

 وٌِٚجصٛؽٌثـ١ج ثٌْجةً ىٚ ثألهثء ثٌعجٌٟ

 أ.ه/ فجِو ِقّٛه ثٌفطجٌٟٞ 31/1/2115

 أ.ه/ ِنضجً ِقّو ِذٌٚن

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق فّجه

صأع١ٌ دعٜ أه٠ٚز ثٌؾٙجٍ ثٌّٕجعٟ ـٟ إٔضاجػ ٚصّاج٠َ ثٌنال٠اج ثٌٖاؾ٠ٌ١ز ِآ مال٠اج  ؼجهر ِقّو ٍوٟ ثٌعّٖجٚٞ 2

 ث١ٌّّٛٔٛش ثٌو٠ِٛز

 أ.ه/ ٘وٜ عذو ثٌمجهً ثٌذقٌثٚٞ 31/1/2115

 أ.ه/ ٍٔٙز ث١ٌْو ثٌعّٖجٚٞ

 أ.ه/ إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ

 أ.ه/ِقّو ٌذ١خ ّجٌُ

ثالٕااضمجق ثٌى١ّ١ااجةٟ وّاإٙؼ ٌضق١ٍااً ثٌّااٛثه ثٌٚاا١و١ٌز ثٌضااٟ ال صقضااٛٞ أٚ صقضااٛٞ  عذو ثٌق١ّو ث١ٌْو ِقّو أفّو 3

 عٍٝ ِؾّٛعز ١ٌٔٛز ٝع١فز

 ث.ه/فجِو ِقّٛه ثٌفطجٌٟٞ 31/1/2114

 أ.ه/ِنضجً ِقّو ِذٌٚن

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق فّجه

 أ.ه/ـ٠ٍٛز أفّو إدٌث١ُ٘

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌمٛٞ ِقّو إدٌث١ُ٘
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 ١جء ثٌق٠ٛ١زلُْ ثٌى١ّ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                                    

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عّٚش ث١ٌْو ٠ٍٓ ثٌو٠ٓ 31/12/2114 صط٠ٌٛ ٚصم٠ُٛ ٔظُ ص١ًٙٛ هٚثة١ز ِقضؾَر ـٟ ثٌّعور ٌعمجً ثٌؾ١ٍذىال١ِو ـجّٟز ث١ٌْو ث١ٌْو ثٌمطخ 1

 أ.ه/ ؽّجي ِقّو ثٌّؽٌدٟ

 ه/ثدضْجَ أفّو ع١ْٝ

 أ.ه/٘وٜ عذو ثٌمجهً ثٌذقٌثٚٞ 31/2/2115 صأع١ٌ ـضٌر ثًٌَثعز وّجً ٚو١فجً عٍٝ ثٌنال٠ج ثٌؾيع١ز ٌٍقذً ثٌٌْٞ ٠ُ عٍٟ وجًِ أدٛ ١ّؿٌِ 2

 أ.ه/ٍٔٙز ث١ٌْو ثٌعّٖجٚٞ

 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ



                                                                                         

 21 

 

 

 

 ١ّىٌٚد١ٌٛٛؽ١ج ث١ٌٚو١ٌزلُْ ثٌ
 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/أفّو أفّو عذو ثٌع٠ََ 31/1/2115 إٔضجػ دالّضه ف١ٛٞ ِٓ دعٜ ّالالس ِنضجًر ِٓ ثٌذىض٠ٌ١ج ؽ١ٙجْ ِقّو ثٌّقّوٞ فٛثُ 1

 أ.ه/ٟجًق ثٌْع١و ثٌذٕج

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز   ثُّ ثٌطجٌخ َ

صأع١ٌ ثألٔظّز ثٌؽ٠ٌٚز عٍٝ ـجع١ٍاز ِٞاجهثس ث١ٌّىٌٚداجس ماجًػ ٚهثماً  ئٙٝ ِقّٛه عذو ثٌّؾ١و ؽّج 1

 ثٌىجةٓ ثٌقٟ

 

 

 أ.ه/ٟجًق ثٌْع١و ثٌذٕج 31/11/2114

 أ.ه/أفّو أفّو عذو ثٌع٠ََ

 ث.ه/ـجّٟز إدٌث١ُ٘ ّٕذً

 أ.ه/ؽّجي ِقّو ثٌّؽٌدٟ
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 و١ٍز ٟخ ثألّٕجْ
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 لُْ ثالّضعجٝز ثٌٕٚجع١ز

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّز ِع١ٍّز ٌضق١ًٍ ثٌؾٙو ٌن١جًثس ِنضٍفز ِٓ ثٌضع٠ٛٞجس دجّضنوثَ ؼٌّز مٍف١از  إدٌث١ُ٘ أفّو عذو ثٌنجق ه٘خ 1

 ٌقجالس ثٌْف١ٍز ثٌّّضور عٍٝ ؽجٔخ ٚثفوٚثفور ـٟ ث

 أ.ه/عط١ٗ عٍٟ عط١ٗ ثٌؾٕوٞ 26/2/2115

 ه/إدٌث١ُ٘ ًِٞجْ ثٌضٌوٟ

 أ.ه/٘وٜ ِقّو أ١ِٓ ًٕجه 26/2/2115 ثٌضق١ًٍ عالعٟ ثألدعجه ٌٍْوثهثس ثٌقٍم١ز ثٌّغذضز دؽٌّجس دجّضنوثَ ٚٙالس ِنضٍفز ٌِٖٚ ِقّو أفّو عجٌِ 2

 ه/عذو ثٌٛ٘جح ِقّو ثٌٌّّٟ

 ١و ِقّو عذو هللاه/ّع

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

لطااٌ ثٌضااجػ ثألْٔااٟ ثٌٛفٖااٟ ٌعٝااٌثُ ثألٌٚااٝ ثٌوثةّااز ٚثألٝااٌثُ ثٌٍذ١ٕااز ثٌغج١ٔااز  ّجًر عذو ثٌع٠ََ أفّو ؽٕٗ 1

 ٚعاللز ىٌه دجٌفٌٚق ـٟ ٟٛي ثٌمُٛ

 ٌٚٞأ.ه/أ١ِٕز ِقّو ثٌٕذٛٞ ثٌق 31/2/2115

 أ.ه/ٙفجء عٍٟ ثٌؽذجٕٟ
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 لُْ د١ٌٛٛؽ١ج ثٌفُ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                                   

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صم١١ُ ؽ٠َتجس ثٌٕجٔٛ ٌّجهر ث١ٌٙوًٚوْٟ ثدض١ش ِع ٚدوْٚ ؽ٠َتجس ثٌٕجٔٛ ٌّاجهر ثٌفٞاز  ًٝج ؽجدٌ ٙجٌـ عذو ثٌٕذٟ 1

 عو إٙجدضٙج دجالٌضٙجح ثٌّْضقظ ـٟ ثٌىالحـٟ عالػ ثألْٔؾز فٛي ث١ٌْٕز د

 أ.ه/أٌفش ِقّو ؽجح هللا 26/2/2115

 أ.ه/٘وٜ ِقّو عذوٖ ثٌؾٕوٞ

 ه/٘ذٗ ِقّو ثٌنٌٟٛ

صااأع١ٌ ثٌعااالػ دااجألٍْٚٚ عٍااٝ ثٌؾااَء ثإلـااٌثٍٞ ٌٍؽااور ثٌٍعجد١ااز صقااش ثٌفى١ااز ـااٟ ىوااًٛ  ّجًٖ ٠جٌّ فْٓ أدٛ عٍٟ 2

 ١ٍّجً ثٌفتٌثْ ثٌذ١ٞجء ثٌّٚجدٗ دجٌْىٌٞ ثٌّقوط ِع

 أ.ه/ٔؾالء دٙؾجس ٔجؽٟ 26/2/2115

 أ.ه/عَس عذو ثٌع٠ََ ثٌو٠ًٕٟ

 ه/أًِ ِقّو عَس عذو ثٌق١ّو

صم١اا١ُ ثٌذااجدٛٔؼ ـااٟ إٌضتااجَ ؽااٌٚؿ ٌْااجْ ثٌفتااٌثْ ثٌّٚااجدز دجٌْااىٌ "هًثّااز دااجٌّؾٌٙ  ـجّٟز ٔع١ُ عذو ثٌعظ١ُ ثٌٌٖلجٚٞ 3

 ثٌٞٛةٟ ٚثٌّؾٌٙ ثألٌضٌٟٚٔ ثٌٕجـي

 هللا أ.ه/أٌفش ِقّو ؽجح 31/2/2115

 ه/أًِ ِقّو عَس عذو ثٌق١ّو

ثٌااوًٚ ثالـضٌثٝااٟ ٌنال٠ااج ِجالّااٟ ثٌطالة١ااز ـااٟ ثٌضنف١ااؿ ِاآ صااأع١ٌ ثإلٟذااجق ثٌّذْااضٌ  ِٟ دوً ثٌو٠ٓ عذو ثٌع٠ََ 4

 عٍٝ ثألْٔؾز ثٌوعج١ِز ٌعّٕجْ ثٌفتٌثْ ِمطٛعز ثٌعٚخ 

 أ.ه/ ٔؾالء دٙؾجس ٔجؽٟ 31/2/2115

 أ.ه/ٔؾالء إدٌث١ُ٘ ٌّفجْ

صمو٠ٌ ثٌعٌّ ـٟ إّٔجْ ثٌذجٌؽ١ٓ ث١ٌٍّْز ٚثٌّضًٌٞر داأٌِثٛ ثٌٍغاز دجّاضنوثَ ٠ٌٟماز  ٌث١ُ٘ ثٌؽ١ّٕٟٚـجء ٠ق١ٝ إد 5

 صٖى١ً فٍمجس ِالٟ ثألّٕجْ

 أ.ه/أٌفش ِقّو ؽجح هللا 31/2/2115

 ه/ هعجء أفّو ٌذـ
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  لُْ صم٠ُٛ ثألّٕجْ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 
 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ِقّٛه إدٌث١ُ٘ ثٌٖٕجٚٞ 31/1/2115 ثٌعٞز ثٌّضموِز دجعضذجً٘ج ِؤٌٕثً ٌعاللجس ث١ٌٙىً ثٌّْٟٙ ـٟ ِقجـظز ثٌؽٌد١ز أفّو ِقّو ٙالؿ ١ٍِٚقٟ ٍُِْ 1

 ه/ٍٔٙز ث١ٌْو ؽّعٗ

 أ.ه/ٙفجء ِنضجً ؽجح هللا 31/1/2115 وفجءر ٔظجَ هثِْٛ ـٟ عالػ فجالس ثٌضم٠ُٛ دوْٚ مٍع ٠ج١ّّٓ ِقّو ١ّو ِقّٛه ١ّو  2

 أ.ه/إ٠ّجْ ِٚطفٝ ثًٌٖٛدؾٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٍ ثالًصىاجٍ عٍاٝ ثٌؽاٌُ ثٌاول١ك ِمجًٔز صأع١ٌ ثٌوـع ثٌوثمٍٟ ٌٍمٛثٟع ثٌع٠ٍٛز دا١ٓ ؽٙاج ١ٔف١ٓ ِقّو ـنٌٞ أدٛ ٟٗ 1

 ٚثٌمُٛ ثٌّٕقٕٟ ثٌّمٛٞ ثٌضع٠ٟٛٞ

 أ.ه/ ٙفجء ِنضجً ؽجح هللا 22/4/2115

 أ.ه/ِقّٛه إدٌث١ُ٘ ثٌٖٕجٚٞ

 أ.ه/ ٙفجء عٍٟ ؼذجٕٟ
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 ثٌض١ؾجْ ٚثٌؾًْٛلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                                 

 

 لُْ ؽٌثفز ثٌفُ ٚثٌٛؽٗ ٚثٌفه ٚثٌضؾ١ًّ
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو ـٌػ ع١جه 31/2/2115 لٛر ًثدطز أٚصجه ثٌف١ذٌ ثٌَؽجؽ١ز ـٟ ثٌمٕٛثس ثٌؾي٠ًز ثٌّٕذغمز ١و ثٌٖمفٟه٠ٕج ِقّو ثٌْ 1

 ه/ِقّٛه عذو ثٌْالَ ٕىً

صااأع١ٌ ِعجٌؾااجس ثٌْااطـ ثٌّنضٍفااز ٚثٌضناا٠َٓ عٍااٝ لااٛر ثٌٌثدطااز ثٌمٚااذ١ز ٌٍذًّٛاا١ٍٓ  ؼجهر ِقّو ـٌػ ع١جه 2

 عجٌٟ ث١ٌٍّٛج٠ش ثٌٌُِّ دٌّوخ ثٌٌثص١ٕؼ

 ه/ِقّو ٙو٠ك ِقّو وجًِ 31/2/2115

 ه/ِقّٛه عذو ثٌُْ ٕىً

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو ِٕجٞ ٕٕٛجْ 31/3/2115 و ـٟ ٟٛي ثٌْٕل ثٌْٕٟ عٍٝ ٔؾجؿ ثٌؽٌّجس ثٌف٠ًٛزهًٚ ثٌضٕٛ أفّو ِقّو ِقّٛه ٌٕدجٓ 1

 أ.ه/ِقّو ِقّو ف١ْٓ ِقّو

 ه/مجٌو عذو ثٌق١ّو ّع١و

صم١١ُ ثّضنوثَ ِجهر ثٌذٛص١ٕ١ٍ١ُ صٛو١ْٓ ) أ ( ـٟ عالػ ِضالٍِز  ثالٝطٌثح ثٌاٛ ١فٟ  عال ِقّٛه ثٌذْط٠ْٟٛ ٍث٠و 2

 ٚآالَ عٞالس ثٌٛؽٗ

 أ.ه/ِقّو ِقّو ّعو مٌٞ 31/2/2115

 أ.ه/عذو ثٌفضجؿ عذو ثٌّٕؾٟ ٙولز

 أ.ه/عٍٟ ع١و ثٌو٠خ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

  

 

 ٌٚقز ثٌعجِز ٌعّٕجْٟخ ثألّٕجْ ثٌٛلجةٟ ٚثلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 ال ٠ٛؽو                              
 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌذا١ٌٌّٛثس ثٌّٖاضٌوز ٌٍذاٌٟٛ الوض١او/دٌٟٛ ثٌْإنٟ دجّاضنوثَ  ثٌضٌل١ع ثٌغجٔٛٞ ٌٍٖاك أفّو ٙجٌـ ٠قٟ ثٌنطٌٞ 1

 ؽال٠ى١ٌٛو

 أ.ه/ِقّو ِقّٛه أ١ِٓ 31/1/2115

 أ.ه/عذو ثٌفضجؿ عذو ثٌّٕؾٟ ٙولٗ

 ث.ه/ِقّو ِقّو ف١ْٓ

صم١اا١ُ ثّااضنوثَ ٕاا٠ٌقز إعااجهر ثٌذٕااجء ثٌّمفٍااز ِمجدااً ٕاا٠ٌقض١ٓ ِٚااؽٌص١ٓ ـااٟ صغذ١ااش  ؽذٌ عض١ك لجُّ ثٌٌهَٚ 2

 ثٌىًْٛ ؼ١ٌ ثٌّٛثص١ٗ ٌٍّٕطمز ثألِج١ِز ـٟ ثٌفه ثٌْفٍٟ

 ٌّٕؾٟ ٙولزأ.ه/ عذو ثٌفضجؿ عذو ث 31/1/2115

 أ.ه/ِقّو ِقّو ّعو م١ٌٞ

 ه/ِقّو ِٕجٞ ٕٕٛجْ

ِمجًٔز ث٠ٌٌٖقز ثٌغالع١ز ثألدعجه دج٠ٌٌٖقز ثٌم١ج١ّز ثٌّٚؽٌر ـٟ عاالػ ثٌىْاًٛ ؼ١اٌ  ٖٔٛثْ ف١ّو ٙجٌـ ثٌّط١ٌٞ 3

 ثٌّٛثص١ٗ ٌَث٠ٚز ثٌفه ثٌْفٍٟ

 أ.ه/ ِقّو ِٕجٞ ِقّو ٕٕٛجْ 31/1/2115

 ه/ِقّو ِقّو ّعو مٌٞأ

 و ثٌعجيه/١ٌّّ ث١ٌْو عذ

ِمجًٔز ثٌّّْجً ثٌقٍَٚٔاٟ ثٌّٕفاٌه ِاع ثٌٖا٠ٌقز ثٌّٚاؽٌر دجٌٖا٠ٌقض١ٓ ثٌّٚاؽٌص١ٓ  ٠جٌّ أفّو عذو ثٌٌح عذو هللا 4

 ـٟ صغذ١ش ثٌىًْٛ ثألِج١ِز ٌٍفه ثٌْفٍٟ

 أ.ه/ِقّو ِقّو فْٓ ِقّو 31/1/2115

 ث.ه/ِقّو ِقّٛه أ١ِٓ

 أ.ه/ِقّو ِٕجا ِقّو ٕٕٛجْ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 و ثٌّٕعُ ثٌٕٙوثٚٞأ.ه/ـجّٟز عذ 31/2/2115 إؽٌثءثس ثٌْالِز ـٟ ع١جهثس ٟخ ثألّٕجْ ـٟ ِو٠ٕز ٟٕطج أفّو إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ إدٌث١ُ٘ 1

 أ.ه/ف١ّور أدٛ دىٌ عجهي
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 ٟخ ثٌفُ ٚأٌِثٛ ثٌٍغزلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌفّااٟ : هًٚ 2ثٌذ١تااز ثٌول١مزثٌّضعٍمااز دجالٌضٙااجح ـااٟ صمااوَ ّااٌٟجْ ثٌنال٠ااج ثٌقٌٕااف١ز أفّو عذو ثٌع٠ََ ِقّو ع١ْٝ 1

 ّٙز ثٌّٚجفذز ًٌٍَٛثٌنال٠ج ثٌٍّض

 أ.ه/عجهي ِقّو ًثؼخ 31/1/2115

 أ.ه/إ٠ّجْ ِقّو ثٌو٠ٓ ِؾج٘و

 ث.ه/صجوجٕٟ ّجوٛ

 2ثالٌضقاجَ ثٌعظّاٟ فاٛي ؼٌّاجس ثألّإجْ ثٌف٠ًٛاز ثٌّؽٍماز دجًٌّٛـٛؽ١ٕاه داٌٚص١ٓ ـ أفّو ِقّو ِقّو دوً 2

ثّااز ثٌعظّااٟ ثٌذٖااٌٞ ِعااجه ثالصقااجه ِمجدااً ثٌذالٍِااج ثٌؽ١ٕااز دجٌٚاافجةـ ثٌو٠ِٛااز ـ هً

 ْ٘ضٌٛٛؽ١ز ْٚ٘ضًِٛٛـ١ِٛض٠ٌز ٚدج١ٌّىٌّٚىٛٞ ثإلٌىضٌٟٚٔ ثٌّجّـ ـٟ ثٌىالح

 أ.ه/ ٘وٜ ِقّو عذوٖ ثٌؾٕوٞ 22/4/2115

 أ.ه/ٔج٘و عّجه ثٌو٠ٓ أدٛعظّٗ

 أ.ه/ِؾوٞ عذو ثٌق١ٍُ ١ٍُّ

ٟ ثٌٍعاااجح ثٌعاللاااز دااا١ٓ ِْاااضٜٛ ثٌىاااًٛص١َٚي ِْاااضٜٛ ثٌىٌِٚاااٛؽٌث١ٔٓ     ) أ ( ـااا إ٠ّجْ عذو ثٌؾ١ًٍ ١ٍّّجْ ثٌنٌٟٛ 3

 ٚثإلفْجُ دؾفجؾ ثٌفُ ٌٌٍّأر ـٟ ـضٌر ِج دعو ثٔمطجو ثٌطّظ

 أ.ه/ِقّو عذو هللا ِقّٛه 31/1/2115

 أ.ه/ـجّٟز عذو ثٌع٠ََ ثٌٕعّجٟٔ

 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ

ٙج ـٟ ثٌضم١١ُ ثإلو١ٕ١ٍىٟ ٚثإلٕعجعٟ ٌغذجس ثٌؽٌّجس ـٟ ثٌفه ٚوغجـز ثٌعظجَ ثٌّق١طز د دجُّ ٔذ١ً ِقّو ثٌفقً ث١ٌْو 4

 فجٌز ٚٝع ثٌؽٌّجس دجٌط٠ٌمز ثٌؾٌثف١ز ثٌضم١ٍو٠ز ِمجدً صم١ٕز صّٛعز ثٌعظجَ

 أ.ه/ ـجّٟز عذو ثٌع٠ََ ثٌٕعّجٟٔ 31/2/2115

 ه/صجٌِ ثأل١ٌِ أدٕٛجهٞ

صم١اا١ُ ِٚمجًٔااز وفااجءر ثٌضٚاا٠ٌٛ ثٌّمطعااٟ ِضعااوه ثٌّمااجٟع ثٌنااجٗ دجألّاإجْ ِمجدااً  ًفجح ـؤثه ثٌقجػ أفّو ؼٌثدٗ 5

 ٠ز ثٌعجه٠ز ـٟ إوضٖجؾ ثٌع١ٛح ثٌعظ١ّز ثٌٕٚجع١ز ثٌقٛي ١ّٕزثألٕعز فٛي ثٌؾيً

 أ.ه/ف١ْٓ إدٌث١ُ٘ ّعٛه 31/1/2115

 ه/٠ٌ١ٕٓ عذو ثٌٌّٛٝ

,% ؽاً وعجِاً ِْاجعو ـاٟ ثٌعاالػ ثٌؽ١اٌ ؽٌثفاٟ ٌإلٌضٙاجح 5ِجهر ثإل١ْ١ٌِٚ١ْ٠ٍٓ  ّالـز ِقّو عطج عٕضٌ دالي 6

 ٠ز ِٕٚجع١زثٌقٛي ّٕٟ ثٌَِّٓ ـٟ ثٌىذجًـ هًثّز إو١ٕ١ٍى١ز ـ دىض١ٌ

 أ.ه/ أ١ِّز ِقّو فٍّٟ عف١فٟ 31/1/2115

 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ

 ه/٠ٌ١ٕٓ عذو ثٌٌّٛٝ عٍٟ

ثٌعاللااز داا١ٓ ـمااوثْ ثٌعظااجَ ثٌّىضٖااؿ إٕااعجع١جً ِمجدااً ثٌّعااج١٠ٌ ثإلو١ٕ١ٍى١ااز ٌعْٔااؾز  ِقّو عٌّ ثٌذٌعٟ ثٌذعً 2

 ثٌقٛي ١ّٕز ـٟ إٔىجي ِنضٍفز ِٓ أٌِثٛ ثألْٔؾز ثٌقٛي ١ّٕز

 أ.ه/ف١ْٓ إدٌث١ُ٘ ّعٛهٞ 26/2/2115

 ه/صجٌِ ثأل١ٌِ أدٛ ٕجهٞ

صم١١ُ ثٌىغجـز ثٌعظ١ّز ٌٌّٝاٝ ثٌٕاٛو ثٌغاجٟٔ ِآ ِاٌٛ ثٌْاىٌٞ دجّاضنوثَ ثٌضٚا٠ٌٛ  ٘ذٗ فْجْ أفّو ٔع١ٕع 8

 ثإلٕعجعٟ ثٌذجًٔٛثِٟ ثٌٌلّٟ ٚؽٙجٍ إِضٚجٗ ثألٕعز ث١ٕ١ٌْز ثٌَّهٚػ ٌٍطجلز

 أ.ه/٘وٜ ِقّو عذوٖ ثٌؾٕوٞ 31/2/2115

 ٌِ ثأل٠ٌ أدٛ ٕجهٞه/صج
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ّٚإعز صوع١ُ ثٌؾَء ثٌنٍفٟ ٌعظجَ ثٌفه ثٌوًهًٞ ثٌْفٍٟ ثٌٞجٌِ دجّاضنوثَ ثٌعظاجَ ثٌ عٌّ فْٓ ف١ْٓ ِقّو ١ٍّّجْ 1

 ٕجْدجٌٕجٔٛصىٌٕٛٛؽٟ ٚثٌعظجَ ثٌّٕٚعز ِٓ ثإلْٔجْ لذً ٚدعو ؼٌُ ثألّ

 أ.ه/ِقّو ِقّو ِْعو ٔٚجً 31/1/2115

 ه/إ٠ّجْ ِقٟ ثٌو٠ٓ ِؾج٘و

 ه/ِقّٛه عذو ثٌْالَ ٕىً

١ٌٚااااااو عٍااااااٟ فجِااااااو عذااااااو ثٌااااااٌفّٓ  2

 ثٌعٌّّٟٚ

صااأع١ٌ ثّااضنوثَ ثٌؽٖااجء ثٌٌّلااٟ ٌٍعظااُ عٍااٝ ثٌضؾااوه ثٌعظّااٟ فااٛي ؼٌّااجس ثألّاإجْ 

 ثٌّٛٝٛعز ـ٠ًٛجً : هًثّز د٠ٌٖز ٚف١ٛث١ٔز

 ِْعو ٔٚجًأ.ه/ ِقّو ِقّو  31/1/2115

 أ.ه/ـجّٟز عذو ثٌع٠ََ ثٌٕعّجٟٔ

 ه/ِقّو عذو ثٌّٕعُ ٌٍِٚق

هًٚ ٔماا٘ ثألوْااؾ١ٓ ـااٟ صٌٛااو ثألٚع١ااز ثٌو٠ِٛااز ٚصطااًٛ ّااٌٟجْ ثٌنال٠ااج ثٌقٌٕااف١ز  ٘ذٗ ث١ٌْو ِقّو ٠ّٛؿ 3

 ثٌف٠ّٛز : هًثّز ٠ٌ٠ٌّز ِٕٚجع١ز و١ّ١جة١ز ١ْٔؾ١ز

 ث.ه/ ٔج٘و عّجه ثٌو٠ٓ أدٛ عظّز 31/1/2115

 ثٌو٠ٓ ِؾج٘وه/إ٠ّجْ ِقٟ 
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 ثٌعالػ ثٌضقفظٟلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                             

 
 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صأع١ٌ ٔظُ ِنضٍفز الٙمز ِٚغذطز ٌٍضقِْ عٍٝ لٛر ثٌاٌثد٠ ثٌمٚا١ز ٌٍاٌثصٕؼ ثٌٌّواخ  أفالَ عذو ثٌؾ١ًٍ أفّو ٔٚجً 1

 عٍٝ ّطـ ثٌعجػ

 ث١ٌْو أ.ه/ف١ْٓ ٠ق١ٝ 31/1/2115

 أ.ه/ ٚهثه ِقّو عضّجْ

صأع١ٌ ثٌّعجٌؾجس ثٌّضٕٛعز ألّطـ هعجِجس ثٌؽٌّز ٚثٌْاطـ ثٌاوثمٍٟ ٌٍمجٌاخ ثٌّعاؤٟ  ٠ٌٕؿ ِؾوٞ عذو هللا ثٌٌٖلجٚٞ 2

 عٍٝ لٛر ثٌٌثد٠ ألّّٕش ثٌٌثصٕؼ ثٌّؤلش

 ه/ِقّٛه عذو ثٌْالَ ٕىً 26/2/2115

 ه/١ٌٚو ِقّو ثٌٖٙجٚٞ

ٛواٛالس ثٌؽْا١ً ثٌّنضٍفاز عٍاٝ لاٛر ثٌاٌثد٠ ثٌفع١از ٌٍناجًػ ٌٕظاجَ ثإلؼاالق صأع١ٌ دٌٚص ٖ٘جَ عٍٟ ِقّٛه ـٌػ 3

 ثٌؾيًٞ ث٠َ٠ٌٌٍْٛ ـ ث٠ذ١فجٟٔ

 أ.ه/ٚهثه ِقّو عذو هللا عضّجْ 26/2/2115

 ه/عذ١ٌ ِٚطفٝ عذو ثٌؽٕٟ هًثػ

 ه/فجصُ عذو ثٌق١ّو ثٌقو٠ٕٟ

 أ.ه/عٍٟ ِقّٛه ـٌػ 31/3/2115 ثس ثٌؾيًٚلٛر ًثد٠ ثٌوـع ثٌنجًؽٟ ألٔظّز ّو ِنضٍفز ٌمٕٛ ٖ٘جَ ِقّٛه فّوٞ عذجهٖ 4

 ه/فجصُ عذو ثٌق١ّو ثٌقو٠ٕٟ

 ه/عذ١ٌ ِٚطفٝ هًثػ
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 ثألٕعز ثٌضٖن١ٚ١زلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ زعٕٛثْ ثٌٌّجٌ ثُّ ثٌطجٌخ َ

صٖااان١٘ ٚصٚااا١ٕؿ أًٚثَ ثٌغاااوٞ دجٌضٚااا٠ٌٛ ثٌّاااوِؼ دجالٔذعاااجط ثٌذااا٠ٍٛضٌٟٚٔ ثٌّمطعاااٟ  أفّو وجًِ ِقّٛه م١ٍفز 1

 ٚثألٕعز ثٌّمطع١ز

 أ.ه/ِقّو فْٓ ثٌٖجـعٟ 31/11/2114

 أ.ه/عٌّٚ ِقّو أ١ِٓ

 ه/ِقّو عجهي ثٌضِٟٛ

ّااض٠ٌٚو٠ز دجّااضنوثَ إًٕااجه ثٌّٛؽااجس ـااٛق ثٌٚااٛص١ز ـااٟ عااالػ هًٚ فماآ ثٌٌّوذااجس ثأل ث١ٌّٖجء ِؾوٞ ِقّو ـؤثه عّجً 2

 ِضالٍِز ثٌٕفك ثٌٌّؽٟ

 أ.ه/ٔؾالء ٌطفٟ هعذ١ِ 31/5/2115

 ه/فٕجْ ِقّو ثٌْعؤٟ

 ه/عٍٟ عٍٟ ثٌذٌدٌٞ

هًٚ ثٌض٠ٌٛٚ ثٌىجًِ ٌٍؾُْ دجّضنوثَ ث١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟٟ ـٟ صم١١ُ ّاٌٟجْ ثٌاوَ ثٌٍٛو١ّ١اج  إّالَ ِقّو عذو ثٌّٕعُ ِٚطفٝ 3

 ١ٓ ثألٟفجيد

 أ.ه/ـجصٓ ِقّو ّجٌُ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ

 ه/ِقّو أفّو ٠ّٛؿ

 أ.ه/ عّٚش فّوٞ أدٛ ٠ٍو 31/11/2114 هًٚ ثٌوٚدٌٍ ث٠ًٌٛوٞ ـٟ صم١١ُ صأمٌ ثٌّٕٛ هثمً ثٌٌفُ إ٠ٕجُ فّوٞ لجُّ 4

 ه/مجٌو عذو ثٌٛ٘جح أدٛ ه٠ٛثْ

 ه/١٘غُ ٘جًْٚ ثٌْع١و

 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌع٠ََ هثٚه 31/5/2115 هًٚ ث١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟٟ ـٟ صم١١ُ ِٞجعفجس ِج دعو ؽٌثفجس ثٌٌوذز ً ثٌطٛثحد١ّْز عٍٟ عذو ثٌؾ١ٍ 5

 ه/٠جٌّ ث١ٌْو عذوٖ

 ه/ِقّو ـؤثه ٠ٌٕؿ

هًٚ ث١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟٟ ثٌّٚاقٛح دنجٙا١ز ثإلٔضٖاجً ـاٟ ثٌض١١ّاَ دا١ٓ ثإلٙاجدجس ثٌق١ّاور  فْٓ ِٚطفٝ ٙجدٌ ثٌقذٖٟ 6

 ٌعّٛه ثٌفمٌٞٚثٌنذ١غز ـٟ ث

 

 

 أ.ه / أ٠ّٓ ث١ٌْو م١ًٍ 31/5/2115

 ه/مجٌو عذو ثٌٛ٘جح أدٛ ه٠ٛثْ

 ه/ث١ٌْجؽٟ عٍٟ عذو ثٌع٠ََ

أ١ّ٘ااز صطذ١ااك ٔظااجَ ثٌّعٍِٛااجس ٚوضجدااز ثٌضمااج٠ًٌ ـااٟ صٚاا٠ٌٛ ثٌغااوٞ دجّااضنوثَ ثٌّااجِٛؽٌثَ  فّجهٖ عٍٟ عذو ثٌفضجؿ ثٌذق١ٌٞ 2

 ٚثٌّٛؽجس ـٛق ثٌٚٛص١ز

 ثألفٛيأ.ه/ فٕجْ ِقّو  31/5/2115

 أ.ه/أًِ عذو ثٌضٛثح ف١ٖٔ

 ه/ّجِـ ٍوٟ م١ٌٞ
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ثٌّٛؽااجس ـااٛق ثٌٚااٛص١ز عاآ ٠ٌٟااك ثٌّؾااِ ثٌّٙذٍااٟ ِااَٚهر دجٌااوٚدٌٍ ثٌٍّااْٛ ٚثٌاا١ٌٔٓ  فّوٞ أفّو فْٓ ٕٙجح 8

 ثٌّؽٕج١ْٟٟ ـٟ صم١١ُ أٌِثٛ ِضعٍمجس ثٌؾٙجٍ ثٌضٕجٍّٟ ثألٔغٛٞ

 

 

 أ.ه/فٕجْ ِقّو ثألفٛي 31/11/2114

 أ.ه/١ٌّجء ِقّو ِذٌٚن

 فْجَ عذو ثٌقف١ظ ٠ٍضْٛه/

 ه/ِٕجي عَس دوٚٞ 31/5/2115 هًٚ ثٌفق٘ دجألٕعز ثٌّمطع١ز أعٕجء ثالٔذعجط ثٌذ٠ٍٛضٌٟٚٔ ـٟ صٖن١٘ ٌّٟجْ ثٌٌةز مٍٛه فّوٞ ِقّو أفّو ثًٌٖٛدؾٟ 1

 ه/ًث١ٔج عٚجَ ثٌو٠ٓ ِقّو عٍٟ

 ه/ـجّٟز ٍو٠ٌج ف١ْٓ 

ز ثٌّااااَٚهر دجٌااااوٚدٌٍ ثٌٍّااااْٛ ـااااٟ صٖاااان١٘ أًٚثَ ثٌغااااوٞ هًٚ ثٌّٛؽااااجس ـااااٛق ثٌٚااااٛص١ ٠ًُ ٔذ١ً عذو ثٌْالَ ثألمٌُ 11

 ثٌّقّْٛز إو١ٕ١ٍى١جً 

 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌع٠ََ هثٚه 26/2/2115

 أ.ه/أًِ عذو ثٌضٛثح ف١ٖٔ

 ه/عٍٟ عٍٟ ثٌذٌدٌٞ

 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌع٠ََ هثٚه 31/11/2114 هًٚ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ صم١١ُ ٌِٛ ثالْٔوثه ثٌٌةٛٞ ثٌَِّٓ ّجًٖ أّجِٗ عذو ثٌْضجً لٕو٠ً 11

 أ.ه/ـٍٛٞ أدٛ ثٌٕؾج ثٌع١ٌّٞ

 ه/ِقّو عجهي ثٌضِٟٛ

 ه/ ٔؾالء ٌطفٟ هعذ١ِأ 31/5/2115 هًٚ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ صم١١ُ إٙجدجس ثٌٚوً ثٌؽ١ٌ ٔجـير ٌّّ عذو ثٌق١ّو عٍٟ ث١ٌْو 12

 ه/ِٙجح ِقّو ٙذٌٞ

 ه/ث١ٌْجؽٟ عٍٟ عذو ثٌع٠ََ

 أ.ه/ عذو ثٌّٕعُ ٔعّجْ ه٠ًٚٔ 31/5/2115 هًٚ ثٌض٠ٌٛٚ دج١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟٟ ـٟ ثإلٙجدجس ثٌع١ٍٞز فّو عط١ٗ أدٛ ّٕزعذ١ٌ أ 13

 أ.ه/ِٚطفٝ ف١ْٓ فؾجٍٞ

 ه/ًٕج أفّو ثٌٖجـعٟ

 ثٌٖجـعٟأ.ه/مجٌو إّّجع١ً  31/5/2115 هًٚ ثألٕعز ثٌضٖن١ٚ١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ صم١١ُ ٌّٟجْ ثٌقٕؾٌر عذ١ٌ ِؾوٞ أدٛ ؼ١ٚذز 14

 ه/ّجِـ ِٚطفٝ ًؽخ

 ه/عٌّ أفّو ِقّو ف١ْٕٓ

 أ.ه/ِقّو فْٓ ثٌٖجـعٟ 31/8/2115 هًٚ ثألٕعز ـٟ صٖن١٘ فجالس صىٍْجس ثٌغوٞ ع١ٍجء أفّو ِقّو ٟجفْٛ 15

 أ.ه/أ٠ّٓ عذو ثٌق١ّو ثٌٌّٕ

 ه/ًٝج عذو ث١ٌّْع ثٌعٌدجٚٞ

 أ.ه/مجٌو إّّجع١ً عذو ثٌؾٛثه 31/2/2115 ج١ْٟٟ ـٟ صٖن١٘ إٙجدجس ؽيو ثٌّلهًٚ ثٌض٠ٌٛٚ دج١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕ ـجّٟز ِقّو ّجِٟ عذو ثٌفضجؿ ١ٍُّ 16

 أ.ه/ٚثةً ـّٟٙ ثٌذٖالٚٞ

 ه/ًٕج أفّوثٌٖجـعٟ
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 أ.ه/مجٌو عذو ثٌٛ٘جح أدٛ ه٠ٛثْ 31/5/2115 هًٚ صم١ٕجس ثٌض٠ٌٛٚ ثٌّنضٍفز ـٟ صٖن١٘ ثٌع١ٛح ثٌنٍم١ز ٌمٕجر ٠ٌ١ٌِٛجْ ١ٌِّ ِقّو فجِو ؼ١ظ 12

 ٛ ٠ٍوأ.ه/عّٚش فّوٞ أد

 ه/فْجَ عذو ثٌقف١ظ ٠ٍضْٛ

هًٚ ثٌض٠ٌٛٚ ثٌّمطعاٟ عآ ٠ٌٟاك ثالٔذعاجط ثٌذا٠ٍٛضٌٟٚٔ ِاع ثألٕاعز ثٌّمطع١از ـاٟ صم١ا١ُ  ١ٌٕز ٟجًق ِٚطفٝ فذٍ٘ 18

 ثألًٚثَ ثٌنذ١غز ٌٍمٌْٛٛ ٚثٌّْضم١ُ

 

 

 أ.ه/ فٕجْ ٙجٌـ ثألفٛي 31/5/2115

 أفّو ِقّو ٚـجةٟأ.ه /

 أ.ه/ِقّو ِقّو فف١ٞز

هًٚ ثٌض٠ٌٛٚ ثٌّاوِؼ دجالٔذعاجط ثٌذا٠ٍٛضًٌٟٚٔ ثٌّمطعاٟ ٚثألٕاعز ثٌّمطع١از ـاٟ صٖان١٘  ُ ٙجهق إدٌث١ُِ٘قّو إدٌث١٘ 11

 أًٚثَ ثٌؽوه ث١ٌٍّفج٠ٚز

 ه/ٔؾالء ٌطفٟ هعذ١ِ 31/11/2114

 ه/ٌّّ ؽالي ٠ِٛٔ

 ه/ًٕج أفّو ثٌٖجـعٟ

ثٌّذىاٌ ٌقاجالس ثالٌضٙاجح ثٌىذاوٞ  هًٚ ثٌوٚدٌٍ ثٌٍّْٛ ٌٍّٛؽجس ـٛق ثٌٚٛص١ز ـٟ ثالوضٖجؾ ِقّو ًـعش ِقّو ثٌعف١فٟ 21

 ثٌف١ٌّٟٚ ٚصقو٠و هًؽز ثٌض١ٍؿ ثٌىذوٞ

 أ.ه/عّجه ِقّو ِٖجٌٟ 31/11/2114

 أ.ه/فْٓ ث١ٌْو ثٌذجصع

 ه/ِقّو ـؤثه ٠ٌٕؿ

 أ.ه/مجٌو إّّجع١ً عذو ثٌؾٛثه 31/5/2115 هًٚ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ صم١١ُ أًٚثَ ثٌقؾجػ ِقّو ِجٌ٘ عٍٟ ـج٠و 21

 /أ٠ّٓ عذو ثٌضٛثح ف١ٖٔأ.ه

 ه/ِٕجي ـضقٟ ١ّْ٘ٗ

هًٚ ث١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟٟ دعو فمٓ ثٌٚذؽز ـٟ ِفًٚ ثٌىضؿ ٌضم١١ُ إٙاجدجس ثٌٖافز ثٌقمج١ٔاز  ِقّٛه ىوٟ ؽعفٌ ىوٟ 22

 ٚأًدطز ِفًٚ ثٌىضؿ

 أ.ه/ مجٌو إّّجع١ً ثٌٖجـعٟ 31/5/2115

 ه/١ٌٚو ِقّو ِقّٛه ع٠ِٛ

 ه/عٌّٚ ِقّو صٛـ١ك ثٌذوًٞ

هًٚ ثٌفق٘ دجٌّٛؽجس ثٌٚاٛص١ز ٚثألٕاعز ثٌّمطع١از ـاٟ صم١ا١ُ ثٌّٞاجعفجس ثٌذط١ٕاز ٌض١ٍاؿ  ٛلٟ ِقّٛه لجُِّقّٛه ٕ 23

 ثٌىذو

 أ.ه/ عذو ثٌّٕعُ ٔعّجْ ه٠ًٚٔ 31/11/2114

 أ.ه/عجٟؿ ث١ٌْو عٛٛ

 ه/عٍٟ عٍٟ ثٌذٌدٌٞ

 أ.ه/ عّجه ِقّو ِٖجٌٟ 31/11/2114 ٠غٟ ثٌٛالهر هًٚ ثٌوٚدٌٍ ثٌٍّْٛ ـٟ صم١١ُ ثٝطٌثدجس ثألٚع١ز ثٌو٠ِٛز ـٟ فو ١ٌّجء ٔؾجؿ ثٌٌٖلجٚٞ 24

 أ.ه/عذو ثٌٌفّٓ ِقّو ثٌّٖو

 ه/ّجِـ أفّو م١ٌٞ

 أ.ه/عّجه ِقّو ِٖجٌٟ 31/11/2114 هًٚ ث١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟٟ ـٟ صٖن١٘ إٙجدجس ثٌّفًٚ ثٌفىٟ ثٌٚوؼٟ ٌِٚر عذو ثٌق١ّو دٌوجس 25

 أ.ه/ث١ٌْو عذو ثٌمجهً ف١ْٓ

 ٕجي عَس دوٚٞه /ِ
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 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌع٠ََ هثٚه 31/11/2114 هًٚ ثٌفق٘ دؾٙجٍ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ أًٚثَ ثٌذٕى٠ٌجُ ّو عذو ثٌع٠ََ ثألًِٔٛٙج ِق 26

 أ.ه/إٌٔؾ ـضقٟ دٌوجس

 ه/عٍٝ عٍٝ ثٌذٌدٌٞ

 أ.ه/ِقّو ـضقٟ هثٚٚه 21/6/2115 صٌأمي ع١ٕجس ِٓ أًٚثَ ثٌٚوً عٓ ٠ٌٟك ثألٕعز ثٌضٖن١ٚ١ز ثٌّمطع١ز دجٌىّذ١ٛ ٘جٌز إدٌث١ُ٘ ؽٛهر ف١ْٓ 22

 ه/أفّو ـؤثه ـضـ هللا

 ه/ّجِـ أفّو م١ٌٞ

 أ.ه/ِؾوٞ عذو ثٌٌةؾ ّذع 31/11/2114 هًٚ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ صم١١ُ ثْٔوثه ثٌّؾٌٜ ثٌذٌٟٛ ثٌعٍٛٞ ١ٔف١ٓ ـجًٚق ف١ْٓ عغّجْ 28

 ه/ٔؾالء ٌطفٟ هعذ١ِ

 ه/ِقّو ِقّو فف١ٞز

 أ.ه/ عّجه أدٛ ٠ٍو ِٖجٌٟ 31/5/2115 هًثّز هًٚ ثٌقمٓ ثٌٖٛوٟ ثٌّٛؽٗ دجألٕعز ثٌّمطع١ز ـٟ أٌُ أّفً ثٌظٌٙ ثٌَِّٓ ١ٌ فٍّٟ٘ذٗ ِقّو ّّ 21

 أ.ه/ِؾوٞ عذو ثٌع٠ََ ثٌّقالٚٞ

 ه/ّجِـ أفّو م١ٌٞ

 أ.ه/أّجِٗ ِقّو ثٌعٌٖٞ 31/11/2114 ىٍٟهًٚ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ وٖؿ ٚصقو٠و ٌِثفً ٌّٟجْ مال٠ج ثٌ ٘ذٗ ِنضجً ِقّو ثٌْعؤٟ 31

 ه/مجٌو عذو ثٌٛ٘جح أدٛ ه٠ٛثْ

 ه/أّجِٗ ثٌْع١و ٌذوٖ

 أ.ه/عّجه ِٖجٌٟ أدٛ ٠ٍو 31/11/2114 ثٌض٠ٌٛٚ ثٌطذٟ ألالَ ِفًٚ ثٌٌّػ ٕ٘جء إ٠ٙجح ِقّو وّجي وذجٓ 31

 ه/ ِٕجي عَس دوٚٞ

 ه/ ّجِـ أفّو م١ٌٞ

 ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ صٖن١٘ ثٙجدجس ثٌع١ٓ ثٌّٚطقذز دٚوِز هًٚ ثألٕعز ٕ٘جء ٌطفٟ عذو ثٌٍط١ؿ ث١ٌْو 32

 

 

 أ.ه/ ِقّو ـضقٟ هثٚه 31/11/2114

 ه/أفّو ِقّو ؼ١ُٕ

 ه/ث١ٌْجؽٟ عٍٟ عذو ثٌع٠ََ

ثألٕعز ثٌّمطع١ز دجٌقجّخ ث٢ٌٟ ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ صم١١ُ ِٞاجعفجس ِاج دعاو ثٌع١ٍّاز ـاٟ  ٕ٘و عذو ثٌع٠ََ ِقّو فْجَ ثٌو٠ٓ 33

 ٟ ثٌىذو ثًٌَّٚوِضٍم

 أ.ه/ فٕجْ ِقّو ٙجٌـ ثألفٛي 31/5/2115

 ه/ِقّو أفّو ٠ّٛؿ

 ه/فّوٞ ٙولٟ ثٌٌٕٖصجٚٞ

 أ.ه/ ِقّو فْٓ ثٌٖجـعٟ 31/5/2115 هًٚ ثٌوٚدٌٍ ثٌٍّْٛ ـٟ صم١١ُ أٌِثٛ ثٌٌفُ ٚثٌّذ١ٜ ّٚجَ ِقّو عذو ثٌّمٛه فؾجٍٞ 34

 أ.ه/ٖ٘جَ ِقّو ثٌطٛمٟ

 ه/ث١ٌْجؽٟ عٍٟ عذو ثٌع٠ََ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 ثألٌِثٛ ثٌذجٟٕز ثٌعجِزلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّو ثٌٌّٚٞ 31/11/2114 هًٚ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌىٛثٕؿ ـٟ صٖن١٘ ثٌؾٍطجس ثٌٌة٠ٛز ٟ ِقّو عذو ثٌعجي فْٓ ِقّو٠ق 35

 ه/مجٌو عذو ثٌٛ٘جح أدٛ ه٠ٛثْ

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّو ثٌٌّٚٞ

 ه/عٌّٚ ِقّو صٛـ١ك ثٌذوًٞ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو فْٓ ثٌٖجـعٟ 31/8/2115 هًٚ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ِضعوهر ثٌّمجٟع ـٟ صٖن١٘ أًٚثَ ثٌٌّا ٚثٌّعور إّالَ ٕذً ٠ّٛؿ 1

 ه/عجٟؿ فّجه ٟع١ّٗ

 ه/عٌّٚ ِقّو صٛـ١ك ثٌذوًٞ

ٟ ثٌّط١اجـٟ ـااٟ هًٚ ثٌضٚا٠ٌٛ داج١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟااٟ دنجٙا١ز ثالٔضٖااجً ٚثٌا١ٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟاا ًث١ٔج ٙذقٟ ِقّو أدٛ مٌٞر 2

 صٖن١٘ أٌِثٛ ثٌّل ثٌّضى١ْز

 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌع٠ََ هثٚه 21/6/2114

 أ.ه/ عٍٟ إدٌث١ُ٘ ١ّؿ ثٌو٠ٓ

 ه/ٔؾالء ٌطفٟ هعذ١ِ

 ه/١٘غُ ٘جًْٚ ثٌْع١و

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـاٟ ثٌّٚاً ـ اٟ ثٌٌّٝاٝ ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ ِآ ِْاض٠ٛجس  2هًثّز ث١ٌّىٌٚؽٍٛد١ٌٛ١ٓ د١ضج  ٌذْط٠ْٟٛ ثٌذق٠ٌزأفّو ث١ٌْو ث 1

 ِنضٍفز ـٟ لًٚٛ ٚ جةؿ ثٌىٍٝ

 أ.ه/ ١ٍٍٟٔ هّٛلٟ ثٌٖجي 31/5/2115

 أ.ه/ّقٌ ِقٟ ثٌو٠ٓ َ٘ثو

 ه/عٌّٚ ِقّو ؽٛثٌٟ

ٌضٙجح ثٌىذوٞ ثٌٛدجةٟ )ّٟ( ٚثٌضٕذاؤ دّاوٜ ح ـٟ عالػ ٌِٝٝ ثإل 28صم١١ُ ثإلٔضٌٌٛو١ٓ  أفّو ًد١ع عٌـٗ ثٌؾ١جً 2

 ثّضؾجدضُٙ ٌٍعالػ ثٌّٞجه ٌٍف١ٌّٚجس

 أ.ه/ إٔؾٟ عذو ثٌٛ٘جح ّجٌُ 31/5/2115

 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ

 ه/ّجِٟ عذو ثٌمجهً م١ٌٞ
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 أ.ه/ِذٌٚن ًِٞجْ ث١ٌٖل 31/5/2115 ِعوي ثٔضٖجً ٚثألّذجح ثٌّقضٍّز ٌْٛء ثٌضؽي٠ز د١ٓ ٌِٝٝ ثٌؽ١ًْ ثٌىٍٛٞ ثٌَِّٓ أفّو ١ٌّّ ِٚطفٝ عط١ٗ 3

 ه/ ِقّو ِنضجً ثٌذو٠ٛٞ

 أ.ه/ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن

صم١١ُ إ٠ؾجد١ز ثًٌّٚ ثٌوِٛٞ ٌف١ٌّٟٚ ّا١ض١ِٛؾج ٌاٛ ) ثٌف١اٌُٚ ثٌّٞانُ ٌٍنال٠اج ( ـاٟ  أفّو عذو ثٌفضجؿ ث١ٌْو عٍٟ ثٌذّذٟ 4

 ٌِٛ ثالّضٚفجء ثٌوِٛٞ ٚعاللضٗ دضٍٚخ ثٌٌٖث١٠ٓ

 جٕٗأ.ه/ وّجي ِقّو عى 21/6/2115

 ه/٘ذٗ أفّو ٌِثه

 ه/ؼجهٖ ِقّٛه ثٌؽَثٌٟ

ِمجًٔز د١ٓ ِْضٜٛ ثٌَالي ثٌْىٌٞ ٚث١ٌّٙٛؽٍٛد١ٓ ثٌْىٌٞ ـٟ ٌِٝاٝ ثٌؽْا١ً ثٌىٍاٛٞ  أفّو ِقّو ثٌذ١ٍٟ ٌعٟ 5

 ثٌّٚجد١ٓ دجٌوثء ثٌْىٌٞ

 أ.ه/فؾجٍٞ ِقّو فؾجٍٞ 31/11/2114

 أ.ه/ أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 ه/ّّجؿ عذو ثٌٌفّٓ ث٠ٌٖٛـ

 أ.ه/ ِقّو عَ ثٌو٠ٓ ِٛثـٟ 31/5/2115 هًٚ ثٌىٌّ ٠ٓ ـٟ ٌِٝٝ ثٌٌع١جْ ثٌّفٍٟٚ ٌق١ّو عٍٟ ثٌٖٕضٕجٚٞإٌّثء عذو ث 6

 ه/فٕجْ ِقّو ثٌْعؤٟ

 أ.ه/٘ذٗ أفّو ٌِثه

أّااّجء أفّااو ِؾااوٞ عذااو ثٌّاإعُ أدااٛ  2

 وجًِ

صم١اا١ُ عجِااً صقف١ااَ ِااج لذااً ِْااضعٌّر ثٌن١ٍااز ح ـ١ْاافجص١ٓ ـااٟ ٌِٝااٝ ثٌيةذااز ثٌقّااٌثء 

 ثٌٌّٛٚعاللضٗ دٕٖجٟ 

 أ.ه/ٔؾجر ِقّو ثٌؾَثً 31/5/2115

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 ه/ٍّٜٛ ثٌٌّّٟ ث١ٌْو

 أ.ه/ ًِٞجْ ِذٌٚن ث١ٌٖل 31/5/2115 ِْـ ثالعضالي ثٌىٍٛٞ ـٟ ٌِٝٝ ثالٌضٙجح ثٌىذوٞ ثٌف١ٌّٟٚ ثٌَِّٓ )ػ( أّّجء ًٕجه عٍٟ ث١ٌْو 8

 ه/ِقّو ِقّو ثٌذو٠ٛٞ

 أ.ه/ّع١و ِقّو فّجه

صم١ُ ثالٌضٙجح ث١ٌْٕٛـٟ ٚصوـك ثٌوَ ٌّفًٚ ثٌٌّػ دجٌّٛؽجس ـاٛق ثٌٚاٛص١ز ـاٟ ٌِٝاٟ  ّو ثٌذٌلٟإٌٙجَ ِقّٛه أف 1

 ثٌٌع١جْ ثٌّفٍٟٚ

 أ.ه/إٌٙجَ ـضقٟ لجُّ 31/5/2115

 أ.ه/ٌِـش عذو ثٌْضجً ثٌٌْؽجٟٔ

 ه/فْجَ عذو ثٌقف١ظ ٠ٍضْٛ

ثٌىذااوٞ ثٌف١ٌّٚااٟ )ّااٟ(  هًثّااز مٍااً ـااٟ ٚ ااجةؿ ثٌؽااور ثٌوًل١ااز ـااٟ ٌِٝااٝ إٌضٙااجح أِجٟٔ ِٚطفٝ ِقّو ِّٕ 11

 ثٌَِّٓ ثٌي٠ٓ عٌٛؾٛ ٌُٚ ٠عجٌؾٛ دّٞوثس ثٌف١ٌّٚجس

 أ.ه/ِّوٚؿ أفّو ؽذٌ 31/5/2115

 أ.ه/إ٠ّجْ عذو ثٌقٟ ًِٖٙٛ

 ه/ؽّجي ـضقٟ ثٌٕؾجً

 

( ٚأٌفاج ـ١ضاٛ داٌٚص١ٓ واوالالس صٖن١ٚا١ز ٌْاٌٟجْ  1)هٞ ن ن ـ 1ـ  ِمجًٔز دا١ٓ ه٠ىاٛؾ أ١ٌِر ٚؽوٞ ِقّو ثٌقٕجٚٞ 11

 ثٌىذو

 أ.ه/ِقّو ف١ْٓ أدٛ ـ٠ٌنٗ 31/5/2115

 أ.ه/ٔج٘و ِقّو عٍٛثْ

 ه/ٌِـش عذو ثٌّؾ١و ؼجٍٞ 
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 أ.ه/ٖٜٔٛ ِقّو أدٛ ثٌٌٕٚ 21/6/2115 صأع١ٌ ـمٌ ثٌوَ عٍٝ ٔٛع١ز ثٌق١جر ٌوٜ ثٌٌّٝٝ ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ أٌِثٛ ثٌىذو ثٌَِّٕز أ٠ّٓ ِقّو فٍّٟ عف١فٟ 12

 أ.ه/مجٌو ِقّو ٍؼٍٛي

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ عٍٟ وذجٓ

ثٌعاللز ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز إْ أّض١ً د١ضج هٞ ؽٍٛوٍٛ أ١ٕ١ِو٠َ ٔض١ؾز إٙجدز ثألٔجد١خ ثٌى٠ٍٛاز ـاٟ  ٌِ ف١ْٓ ِعٛٛ ثٌّموَصج 13

 فجالس ثالعضالي دجٌٌّٛ ثٌْىٌٞ ٚعاللضٗ دجٌَالي ثٌذٌٟٛ

 أ.ه/ؽ١ٙجْ ِقّو ٕع١ٌر 31/5/2115

 ه/ٖٜٔٛ ِقّو ًٔٛ ثٌو٠ٓ

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو

( ـااٟ ِٚااً ِااٌٛ  25ٚ ُ ٠ااوٞ  ٠4ااوٞ  ٟصم١اا١ُ ثٌنال٠ااج صااٟ ثٌّٕظّااز ثإل٠ؾجد١ااز ي )ّاا ٞفجٍَ ثٌْذجعٟ إدٌث١ُ٘ ث٠ٌَجه 14

 ٌّٟجْ ثٌىذو

 أ.ه/ٌٔٚس ِقّو ع١جه 31/11/2114

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو

 ه/ٔٙٝ ث١ٌْو ع١ٖذٗ

هًٚ ثٌّٛؽااجس ـااٛق ثٌٚااٛص١ز دااجٌّؾٙٛه دجّااضنوثَ عمااجً ثٌااوٚد١ٛصج١ِٓ ـااٟ صم١اا١ُ ٝاا١ك  مجٌو ٌٔٚ عذو ثٌنجٌك عمً 15

 ثألًٟٟٚ ىٚ ثٌضوـك ٚثٌٞؽ٠ ثٌّٕنفٜ ثٌّٚجَ

 أ.ه/أفّو ِقّو ٍؼٍٛي ه٠ًٚٔ  31/11/2114

 ه/ٍّٛثْ د١ِٟٛ ثٌقفٕجٚٞ

 ه/ٚثةً أًٔٛ ف١ْخ

ِْااـ عاآ أّااذجح ثٌفٖااً ثٌىٍااٛٞ ثٌّاآَِ ـااٟ ِقجـظااز ثٌؽٌد١ااز ـااٟ ِااٌٛ ثالّضٚاافجء  هعجء ِٚطفٝ ثٌّقّوٞ ثٌؾّجي 16

 ثٌوِٛٞ

 أ.ه/ِذٌٚن ًِٞجْ ث١ٌٖل 31/11/2114

 جالس ِقّو عٍٟأ.ه/ؽّ

 ه/٠جٌّ ِقّو عذو ثٌٌةؾ

ٔماا٘ ٌِ٘ااْٛ ثٌض١ْضّٛاا١ضٌْٚ ٚأ١ّ١ٔااج ٔماا٘ ثٌقو٠ااو ـااٟ ثٌٌؽااجي ثٌّٚااجد١ٓ دّااٌٛ  ه٠ٕج عذو ثٌمجهً ثٌذق١ٌٞ 12

 ثٌْىٌٞ ِٓ ثٌٕٛو ثٌغجٟٔ

 أ.ه/ٖٜٔٛ ِقّو أدٛ ثٌٌٕٚ 31/5/2115

 ه/ّجِٟ عذو ثٌمجهً م١ٌٞ

 ه/ؼجهر عذو ثٌّؤِٓ ١ٍّّجْ

 أ.ه/ ِقّو ِنضجً ثٌذو٠ٛٞ 31/11/2114 ثٌؽ١ًْ ثٌىٍِْٛٞضٜٛ ـض٠ٛٓ ـ أ دًّٚ ثٌوَ ـٟ ٌِٝٝ  ثٌع٠ََ عّجًًٖث١ٔج ِٚطفٝ عذو  18

 أ.ه/ٌؤٞ ِقّو ثألفٛي

 أ.ه/ّقٌ ِقٟ ثٌو٠ٓ َ٘ثو

عاللز ثٌضعذ١ٌ ثٌؾ١ٕٟ ٌّعجًِ ٔل ثًٌَٛ أٌفج دجالّضؾجدز  ٌإلٔضٌـ١ٌْٚ ـاٟ فاجالس ثالٌضٙاجح  ًدجح ّجِٟ ِٚطفٝ ؼذجٕٟ 11

 ثٌَّْ  ّٟثٌىذوٞ 

 أ.ه/١ٌِـش عذو ثٌق١ّو مطجح 31/5/2115

 أ.ه/ؽّجي ـضقٟ ثٌٕؾجً

 أ.ه/ِقّو عط١ٗ ّعو

 

ث١ٌٕضٌٚـ١ً ؽ١الص١ٕ١َ ثٌّاٌصذ٠ دجٌذ١ٛواج١ٌٓ ٚعاللضاٗ دّْاضٜٛ ثٌقو٠او ـاٟ ثٌاوَ ـاٟ ِاٌٛ  ًفجح ٕجوٌ عذو ثٌف١ًٞ  21

 ثٌؽ١ًْ ثٌوِٛٞ

 أ.ه/ إدجء ف١ْٓ ث١ٌٖل 31/11/2114

 أ.ه/٘جٌز ِقّو ٔجؽٟ

 /ّّجؿ عذو ثٌٌفّٓ ث٠ٌٖٛله
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ِْضٜٛ ثٌّْضمذالس ثٌيثص١ز ٌٍٕٛثصؼ ثٌٕٙجة١از ٌٍضىْا١ٌ ـاٟ ٌِٝاٝ ثٌْاىٌٞ ثٌٕاٛو ثٌغاجٟٔ  ٕيٜ عجٟؿ عٍٟ ِووًٛ 21

 ٚعاللضٗ دئمٌثػ ثألٌذ١ِٛ١ٓ ـٟ ثٌذٛي

 أ.ه/ وّجي ِقّو عىجٕٗ 31/11/2114

 أ.ه/٘ذٗ أفّو ٌِثه

 ه/ّجِٟ عذو ثٌمجهً م١ٌٞ

صم١١ُ ثٔضٖجً أٌِثٛ ثٌؾٙجٍ ثٌّٟٙٞ ـٟ ثٌٌّٝٝ ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ ٌِٛ ثٌْىٌ ثٌٕاٛو  ْال٠ٌ١ِٕٟٔٛٓ عذو ثٌّٕعُ ثٌ 22

 ثٌغجٟٔ

 أ.ه/ٖٜٔٛ ِقّو أدٛ ثٌٌٕٚ 31/11/2114

 أ.ه/ِّوٚؿ أفّو ؽذٌ

 ه/ّجِٟ عذو ثٌمجهً م١ٌٞ

ٙجح ثٌىذوٞ ثٌٛدجةٟ ّٟ ٚمًٍ هًثّز ثٌعاللز د١ٓ ثٌقجٌز ث١ٌٍّٚز ثإل٠ؾجد١ز ٌف١ٌُٚ ثإلٌض عجهي ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ثٌقْج١ٔٓ 23

ثٌطذماااجس ثٌوثم١ٍاااز  ثٌااوْ٘ٛ دجٌاااوَ ٚٚؽاااٛه ٠ٌٛقاااجس صٚاااٍخ ثٌٖاا٠ٌجْ ثٌْاااذجصٟ ّٚاااّجوٗ

 ٚثٌّٛطٝ ـٟ ثٌٌّٝٝ ثٌّعج١ٕٓ عٍٝ ثٌؽ١ًْ ثٌىٍٛٞ

 

 أ.ه/ ١ٌّٙ عذو ثٌٌثٍق إدٌث١ُ٘ 31/11/2114

 أ.ه/ ٚثةً ـٌثػ ِقّو

 ه/٘جٌز ِقّٛه عط١ٗ ثٌؽَثٌٟ

ـااٟ ثٌٌّٝااٝ ثٌااي٠ٓ ٠عااجْٔٛ ِاآ  1ثٌم١ّااز ثٌضٕذؤ٠ااز ٌْٕااذز ثألْٔاا١ٌٛٓ ِغااً عجِااً ثٌّٕااٛ  ٌٌف١ُ ٟج٠ًعذو هللا إدٌث١ُ٘ عذو ث 24

 ثٌض١ٍؿ ثٌىذوٞ

 أ.ه/ ١ٌّٙ عذو ثٌنجٌك إدٌث١ُ٘ 31/5/2115

 أ.ه/ّقٌ ِقٟ ثٌو٠ٓ َ٘ثو

 ه/عٌّٚ ِقّو ثٌؾٛثٌٟ

 أ.ه/مجٌو ِقّو ٍؼٍٛي ه٠ًٚٔ 31/5/2115 ٌىذوٞصم١١ُ ؽٛهر ثٌعٕج٠ز ثٌطذ١ز ثٌّضموِز ٌٌّٝٝ ثٌض١ٍؿ ث عفجؾ فْٕٟ صٛـ١ك ؼٕجَ 25

 ه/ِوفش عذو ثٌّؾ١و ؼجٍٞ

 ه/ؼجهٖ ِقّٛه ثٌؽَثٌٟ

هًثّز ٌضم١١ُ ٌِٛ صٖقُ ثٌىذو ثٌوٕٟ٘ ثٌؽ١ٌ وقٌٟٛ ٚعاللضٗ دجٌّْٕز ٌِٚٛ ثٌْاىٌٞ  عٌّٚ عذو ثٌْضجً عٍٟ ث١ٌٍغٟ 26

 ِٓ ثٌٕٛو ثٌغجٟٔ

 أ.ه/ٚثةً ـٌثػ ِقّو ـٌثػ 31/5/2115

 َسه/٠ٌٕؿ ث١ٌْو ع

 ّو ثٌٚجٚٞفه/عذو هللا أ

 أ.ه/١ٌِـش إّّجع١ً ف١ْٓ 31/5/2115 عاللز عٕجةٟ ١ِغ١ً ثألًؽ١ٕٓ ؼ١ٌ ثٌّضٕج ٌ دٌّٛ ثٌٌِٚجص٠ٛو ثٌّفٍٟٚ ؼجهر إّّجع١ً ثٌنٌٟٛ 22

 أ.ه/ِقّو عَ ثٌو٠ٓ ِٛثـٟ

 أ.ه/ٖ٘جَ أفّو ثٌٌْٚؽٟ

ٛؽٍاٛد١ٓ ثٌْاىٌٞ ـاٟ ٌِٝاٝ ثٌض١ٍاؿ صم١١ُ ثٌعاللز دا١ٓ ِْاضٜٛ ثٌاَالي ثٌْاىٌٞ ٚث١ٌّٙ ؼْٚٛ ِقّو ًأـش 28

 ثٌىذوٞ وعالِز صٖن١ٚ١ز ٠ٌَٕؿ هٚثٌٟ ثٌٌّا 

 أ.ه/ إٔؾٟ عذو ثٌٛ٘جح إدٌث١ُ٘ 31/11/2114

 أ.ه/٘ذٗ أفّو ٌِثه

 ه/عٌّٚ ِقّو ؽٛثٌٟ

 خ ٟٗ ع١ْٝأ.ه/عذو ثٌّطٍ 31/5/2115 ثٌف٠ٌض١ٓ ثٌٍعجدٟ وعالِز عٍٝ ـمٌ ثٌوَ ثٌٕجصؼ عٓ ٔم٘ ثٌقو٠و ـجّٟز ثٌٌَ٘ثء ٠ّٛؿ ِقّو 21

 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ

 ه/عٌّٚ ِقّو ؽٛثٌٟ
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صأع١ٌ ثٔٞذجٟ ثٌْاىٌ عٍاٝ ثٌنال٠اج ثٌذطج١ٔاز ٚصاوـك ثٌاوَ ـاٟ ثألٚع١از ثٌو٠ِٛاز ـاٟ ِاٌٛ  ِقّو إدٌث١ُ٘ دو٠ٌ عذو ثٌٕذٟ 31

 ثٌوثء ثٌْىٌٞ ِٓ ثٌٕٛو ثٌغجٟٔ

 أ.ه/٠ٌْٔٓ أفّو لطخ 31/5/2115

 ه/ّٚجَ ٙالؿ ِقّو

 ٟه/ ؼجهٖ ِقّٛه ثٌؽَثٌ

ِقّااو أفّااو فْاآ عذااو ثٌااٌةؾ فْاآ  31

 م١ًٍ

صقو٠و وفجءر ثٌذطا١ٓ ثأل٠ّآ ـاٟ ثٌٌّٝاٝ ثٌاي٠ٓ صاُ عالؽٙاُ دجٌمْاطٌر ثٌضجؽ١از ثٌعالؽ١از 

 ثأل١ٌٚز عٓ ٠ٌٟك ثٌوٚدٌٍ ث١ٌْٕؾٟ

 أ.ه/ِوفش ِقّو عّٖجٚٞ 31/11/2114

 أ.ه/ّج١ِز ِقّٛه ٌٕؾ ثٌو٠ٓ

 ه/ص١ًّٛ ِٚطفٝ عذو هللا

م١١ُ ِْضٛٞ ثٌٕٛو ثٌىذوٞ ِٓ ثٌذٌٚص١ٓ ثٌٌّصذ٠ دجألفّجٛ ثٌو١ٕ٘ز ـاٟ ثٌّٚاً وعالِاز ص ِقّو أفّو ِقّو ثٌذٌٞ 32

 صٖن١ٚ١ز عٍٝ إٙجدز ثٌىذو ـٟ ٌِٝٝ ثإلٌضٙجح ثٌىذوٞ ثٌف١ٌّٟٚ ثٌَِّٓ ّٟ

 

 

 أ.ه/ّقٌ ّعو ثٌو٠ٓ ٍوٟ 31/5/2115

 أ.ه/٘جٌز ث١ٌْو ِضٌٟٛ فّٛهٖ

 ه/ّّجؿ عذو ثٌٌفّٓ ث٠ٌٖٛل

 أ.ه/فؾجٍٞ ِقّو فؾجٍٞ 31/11/2114 ثالمضالي ثٌٛ ١فٟ ٌٍؽور ثٌوًل١ز ٌوٜ ٌِٝٝ ثٌضّٖع ثٌىذوٞ ٍِٛٞقّو ًَِٞ عذو ثٌع٠ََ ع 33

 أ.ه/ّع١و ِقّو عذوٖ

 ه/عذو هللا أفّو ثٌٚجٚٞ

 ٝ ٟٗ ؽذٌأ.ه/ِٚطف 31/11/2114 ووالالس صٖن١ٚ١ز ٌٌْٟجْ ثٌىذو 18ثألٌفج ـ ي ـ ـٛو١ّٛو٠َ ٚثألٔضٌٌٛو١ٓ ـ  ِقّو عذو ثٌذجعظ ًٝج ع١ْٛٞ فجِو 34

 أ.ه/ٌِثه أفّو ٌِثه

 ه/ِوفش عذو ثٌّؾ١و ؼجٍٞ

 أ.ه/ّٙجَ ـّٟٙ دوً 31/11/2114 هًثّز صأع١ٌ ثٌّٕظُ ثألفجهٞ ثٌٌٖـجس عٍٝ وفجءر ثٌذط١ٓ ثأل٠ّٓ ِقّو عَ ثٌٌؽجي عذو ثٌفضجؿ 35

 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌع٠ََ عذو ثٌعجٟٟ

 ه/إ٠ٙجح عذو ثٌٍط١ؿ ثٌؾ١ٕوٞ

 أ.ه/ـؤثه م١ٍفز ٌ٘ثُ 31/5/2115 د١ٍز ثٌؾ١ٕ١ز ألٌِثٛ ثٌّٕجعز ثٌيثص١ز ٌٍؽور ثٌوًل١زثٌمج ِقّو ـٌثػ ٠ّٛؿ ـٌثػ 36

 أ.ه/ٚثةً ـٌثػ ِقّو ـٌثػ

ِْااضٜٛ ) ّااٟ ( د١ضااٌ ـااٟ ثٌذالٍِااج ٚفااوٚط ثٌّٞااجعفجس ثٌَِّٕااز ـااٟ ٌِٝااٝ ثٌْااىٌ  ِٟ ِْعو ث١ٌْو عذو هللا 32

 ِٚضالٍِز ثأل٠ٜ

 

 

 أ.ه/ٚثةً ِقّو ـٌثػ 31/5/2115

 ١ٗ ّعوأ.ه/ِقّو عط

 ه/عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ ٕٙذٗ

 أ.ه/عٍٟ ع١و ثٌو٠خ 31/5/2115 ِْضٜٛ ثٌى٠ٌّٓ ـٟ ثٌْجةً ث١ٌْٕٛـٟ ًِٚٚ ثٌوَ ٚعاللضٗ دٖور مٖٛٔز ِفًٚ ثٌٌوذز ِٕٝ ٘الي أفّو عّجًٖ 38

 أ.ه/ٌِـش عذو ثٌْضجً ثٌٌْٚؽٟ

 ه/إٔعجَ ٙالؿ عذو ثٌذٌ
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ثٌٌّصذ٠ دجٌذ١ٛوج١ٌٓ ـٟ ثٌذٛي وعالِاز د١ٌٛٛؽ١از ٌٕٖاجٟ إٌضٙاجح ل١جُ ١ٔضٌٚـ١ً ؽ١الص١ٕجٍ  ّْٔٗ عط١ٗ ِقّو ١ٍّّجْ 31

 ثٌىٍٝ ثٌٕجصؼ عٓ ٌِٛ ثٌيةذز ثٌقٌّثء

 أ.ه/ ِّٛٝ ِقّو ثٌٕؾجً 31/11/2114

 أ.ه/ٖٜٔٛ ِقّو ًٔٛ ثٌو٠ٓ

 ه/٘جٌز ِقّو ٔجؽٟ

 أ.ه/ِٚطفٝ ٟٗ ؽذٌ 31/11/2114 ٌىذو ثٌَِّٓصأع١ٌثس ثألوضٛدجّالُ ث١ّوٚـ١الُ ٚث٠ٌٌفجو١ّْٓ عٍٝ ٌِٛ ص١ٍؿ ث ٔٙٝ عذو ثٌق١ٍُ ِقّو لٕو٠ً 41

 أ.ه/ِقّٛه ـجًٚق ١ٍُّ

 ه/ؼجهر عذو ثٌّؤِٓ ١ٍّّجْ

صطذ١مجس ِىجـقز ثٌعاوٜٚ ـاٟ ٚفاور ثٌؽْا١ً ثٌىٍاٛٞ ثٌاوِٛٞ , ثٌفاٌٗ ثٌّضجفاز ٚثٌنطا٠  ٘ذٗ ِقّو عٍٟ ؽذٌ 41

 ثٌّمضٌفز ٌضم١ًٍ ثٌعوٜٚ د١ّىٌٚدجس ثٌوَ

 أ.ه/١ٌٍٝ ِقّٛه ١ّو أفّو 31/5/2115

 /ِقّو ِقّو ِنضجً ثٌذو٠ٛٞأ.ه

 أ.ه/إ٠ّجْ عذو ثٌٌف١ُ

عاللز ثٌذ١ٌٍٚد١ٓ دج١ٌّٙٛؽٍٛد١ٓ ثٌْىٌٞ ٚثٌوْ٘ٛ ـٟ ًِٚ ثٌوَ ـاٟ ِاٌٛ ثٌْاىٌ ِآ  ٘ذٗ ٠ق١ٝ ِقّو ثٌٌـجعٟ 42

 ثٌٕٛو ثٌغجٟٔ

 أ.ه/ـج٠َر إدٌث١ُ٘ ـؤثه ال١ٕٓ 31/11/2114

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو

 ه/ٔٙٝ ث١ٌْو ع١ٖذٗ

ٚهثء ِاٌٛ ثٌْاىٌٞ ِآ ثٌٕاٛو ثٌغاجٟٔ ثٌاي٠ٓ  1هًثّاز ثٌعاللاز دا١ٓ ِْاضٜٛ ؽاجٌىض١ٓ ـ  ٘و٠ٌ ِؾوٞ وّجي م١ًٍ 43

 ٠عجْٔٛ أٚ ال ٠عجْٔٛ ِٓ ثالعضالي ثٌىٍٛٞ

 أ.ه/عذو ثٌّطٍخ ٟٗ ع١ْٝ 31/11/2114

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 ه/٠جٌّ ِقّو عذو ثٌٌةؾ

 أ.ه/ عذو ثٌّطٍخ ٟٗ ع١ْٝ 31/5/2115 2ٌِٛ ثٌْىٌٞ ِٓ ثٌٕٛو ثٌنًٍ ثٌؾْٕٟ ـٟ ثٌٌؽجي ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ  ٠جٌّ ِٚطفٝ ِقّو فجـظ 44

 أ.ه/أفّو لطخ ٍٕضٛس

 أ.ه/ٚثةً ِقّو ـٌثػ

 أ.ه/ِٕجي عذو ثٌٛثفو ع١و

هًثّااز ِااوٜ ثٔضٖااجً ثألؽْااجَ ثٌّٞااجهر ٌٍضىْااٛدالٍِج ـااٟ ثٌٌّٝااٝ ثٌّٚااجد١ٓ دْااٌٟجْ  ٠ج١ّّٓ عذو ثٌٛثفو ِقّو عذو ثٌٌفّٓ 45

 ثٌن١ٍز ثٌىذو٠ز

 ه/١ٌّٙ عذو ثٌٌثٍق إدٌث١ُ٘أ. 31/11/2114

 أ.ه/ِقّٛه ـجًٚق ١ٍُّ

 أ.ه/ّقٌ ِقٟ ثٌو٠ٓ َ٘ثو
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 ثألٌِثٛ ثٌؾٍو٠ز ٚثٌضٕج١ٍّزلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صم١١ُ ْٔذز ثٌف١ْفجص١ٓ ـٟ ثٌذالٍِج ٚعاللضٗ دجالٌضٙاجح ـاٟ ثالعاضالي ثٌىٍاٛٞ ثٌْاىٌٞ ِآ  ٠ًٙجَ إدٌث١ُ٘ أفّو عٌـٗ 1

 ٌٕٛو ثٌغجٟٔث

 أ.ه/وّجي ِقّو عىجٕٗ 31/8/2115

 أ.ه/ٚثةً ـٌثػ ِقّو ـٌثػ

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

ٚ ٙااًُٛ٘ ثٌّٖااضٌن ِااع ُ ٠ااوٞ  2ٚأٚ ُ ٠ااوٞ  56ثٌوالٌاز ثإلٔيث٠ًااز ٌظٙااًٛ ُ ٠ااوٞ  ٠ٌ١ٕٓ عٟٛٔ عذو ثٌْالَ ّ٘ٛٓ 2

 ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ثٌقجه 34

 أ.ه/ؽ١ٙجْ ِقّو ٕع١ٌر 21/11/2114

 لٟ ثٌٖجيأ.ه/١ٍٍٟٔ هّٛ

 أ.ه/ٌؤٞ ِقّو ثألفٛي

 أ.ه/ّقٌ ِقٟ ثٌو٠ٓ َ٘ثو

صم١اا١ُ ثٔضٖااجً ثًصفااجو ٝااؽ٠ ثٌااوَ ثٌٌةااٛٞ ـااٟ ٌِٝااٝ ثٌؽْاا١ً ثٌىٍااٛٞ ثٌّاآَِ ٚصااأع١ٌ  ٕ٘جء إدٌث١ُ٘ ِقّو ث١ٌْو عموٖ 3

 ثٌٍٛٙز ث٠ًٌٛو٠ز ث٠ٌٌٖج١ٔز ع١ٍٗ

 أ.ه/ ِذٌٚن ًِٞجْ ث١ٌٖل 21/11/2114

 أ.ه/١ٍٍٔٝ هّٛلٟ ثٌٖجي

 ثٌْع١و أ٠ّٓ ِقّوأ.ه/

 أ.ه/١ٌٍٝ ِقّٛه ١ّو أفّو

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 و عٍٛثْأ.ه/ ٔؾٜٛ ِقّ 31/5/2115 صم١١ُ ِوٜ أِجْ ٚـجع١ٍز ثٌوٚدٌٍ أٌٔٛٛي ثٌفّٛٞ ـٟ عالػ ثٌٛفّجس ثٌو٠ِٛز ـٟ ثألٟفجي آ٠ز إٌٔؾ ـٛهٖ 1

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق ؼ١وٖ

 ه/ّقٌ عذو هللا ثٌٖوٚهٞ

صم١١ُ ِْضٜٛ ٌِْ٘ٛ ثٌذٌٚ الوض١ٓ ٚثٌضْض١ّٛضٌْٚ ـاٟ ِٚاً ثٌاوَ ٌاوٜ ٌِٝاٝ ّاٌعز  أفّو فْٓ عذو ثٌمجهً ع١و 2

 ثٌميؾ

 أ.ه/ٔؾٜٛ ِقّو عٍٛثْ 31/11/2114

 أ.ه/ّقٌ ِق١ٝ ثٌو٠ٓ َ٘ثو

 ه/ٕجهٞ ـىٌٞ عذو ثٌْالَ
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ـاٌٍ ثإلٙااجدجس ثٌطٌـ١ااز ىثس ثٌٚااذؽز ثٌوثوٕااز ـااٟ ع١ٕااز ِاآ ثٌّٚاا١٠ٌٓ دجّااضنوثَ ِٕظااجً  مجأ١ِٕز ِقّٛه ِقّو ثٌْ 3

 ثٌؾٍو

 أ.ه/ ٔؾٜٛ ِقّو عٍٛثْ 31/11/2114

 أفّو ًأـش ثٌضطجٚٞ ه/ًث١ٔج

 ه/ٖٜٔٛ ٔع١ُ ثٌفجً

 ه/ٔع١ُ ِقّو عذو ثٌٕذٟ هثٚه 31/5/2115 ؾٍو ثٌضأصذٟصؽ١ٌثس أٔٛثو ثٌن١ٍز ثٌمجصٍز ثٌطذ١ع١ز ـٟ ًِٚ ٌِٝٝ إٌضٙجح ثٌ إ٠ّجْ عذو ثٌق١ّو ِقّو إدٌث١ُ٘ عالَ 4

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

 ه/١ٌّجء فّٛهٖ ثٌؾجًفٟ

 أ.ه/ إ٠ّجْ فجِو ثٌّعوثٚٞ 31/5/2115 ـٟ دالٍِج ٌِٝٝ ثٌٚوـ١ز 4ِْضٜٛ عجًِ ثٌٚفجةـ ثٌو٠ِٛز  إ٠ّجْ ِقّو ِقّو عٌـٗ 5

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق ؼ١وٖ

 أ.ه/ ٟجًق ث١ٌْو أ١ِٓ 31/5/2115 صؽ١ٌثس أٔٛثو ثٌن١ٍز ثٌمجصٍز ثٌطذ١ع١ز ـٟ ًِٚ ٌِٝٝ ثٌٚوـ١ز ١ٍّّجْ عذو ثٌٛ٘جح أدٛ ثٌعََفٕجْ  6

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو

 ه/١ٌّجء فّٛهٖ ثٌؾجًفٟ

 أ.ه/ٟجًق ث١ٌْو أ١ِٓ 31/5/2115 ثٌؾٙو ثٌضأوْوٞ ـٟ ٌِٝٝ ثٌغج١ًٌ هث١ٌج لطخ د١ْٟٛٔ لطخ 2

 ث١ُ٘أ.ه/ٚـجء ِقّو إدٌ

 ه/أًِ أفّو ثٌعّٖجٚٞ

) أٌفاج ـاٟ ٌِٝاٝ  1ثٌضعذ١ٌ ثٌّٕجعٟ ثٌْٙضٛو١ّ١جةٟ ٌٍعجًِ ثٌّْضقظ دإم٘ ثألوْاؾز ـ  هعجء ٙجدٌ عذو ثٌقٟ ثٌفٛثي 8

 ثٌٚوـ١ز (

 أ.ه/ ّج١ِز عغّجْ ٔٚجً 31/5/2115

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق ؼ١وٖ

 ه/ِقّو ِٚطفٝ ٠ٌٕؿ

ـااٟ صٖاان١٘ ثٌفطااجً  1ّااٌر ثٌّضٍْْااً ٌٍىااج٠ض١ٓ ّاا١ٕغ١َ ـ صطذ١ااك ثٌفقاا٘ دضفجعااً ثٌذٍ ه٠ٕج أفّو ٠ّٛؿ ٍٟذٗ 1

 ثٌظفٌٞ

 أ.ه/ّج١ِز عغّجْ ٔٚجً 31/11/2114

 ه/ّٚجَ ٙالؿ فؾجح

 ه/هعجء ٙالؿ فؾجح

ثٌٌٍ ثٌؾ٠َتٟ ثٌىٌدٟٛٔ وعالػ دجٌّمجًٔز ِع ثٌٕمً ثٌيثصٟ ٌٍاوْ٘ٛ ـاٟ عاالػ ثٌٕاوح ثٌٕاجصؼ  ه٠ٕج ؽالي ّعو ًثؼخ 11

 عٓ فخ ثٌٖذجح

 

 

 ١ٌٍٝ ًِٕٚٛ ِقّوأ.ه/ 31/5/2115

 ه/ ١ٌٚو أفّو أفّو ِٚطفٝ

 ه/١ٌّجء فّٛهٖ إّّجع١ً ثٌؾجًفٟ

هًثّز ٌٍضؽ١ٌثس ثإلو١ٕ١ٍى١ز ٚث١ٌْٕؾ١ز ٚث١ٌْٕؾ١ز ثٌّٕجع١ز ـٟ ثٌٌّٝٝ ثٌي٠ٓ ٠نٞاعْٛ  ه٠ٕج فْٓ ِٚطفٝ 11

 ٌٍٕٚفٌر ثٌول١مز إلعجهر ثٌق٠ٛ١ز ٚثٌٖذجح ٌٍٛؽٗ

 أ.ه/عذو هللا ِقفٛ  وجٟٛ 31/5/2115

 ّو عذو ثٌٕذٟه/ٔع١ُ ِق

 ه/ٔؾالء إدٌث١ُ٘ ٌّفجْ
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 أ.ه/إ٠ّجْ فجِو ثٌّعوثٚٞ 31/11/2114 ـٟ إفوثط ٌِٛ ثٌقَثٍ ثٌّٕذ٠ْ 12ثٌوًٚ ثٌّقضًّ ٌإلٔض١ٌٌٛو١ٓ ـ  ًث١ٔج ِٚذجؿ ٚثٌٟ 12

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ

 ه/أًِ أفّو ثٌعّٖجٚٞ

 

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ 31/5/2115 ـٟ ثٌذٙجق ١ّ1جة١ز ٌّْضمذالس ِؾجي ثٌو٠ْى٠ٛو٠ٓ هًثّز ِٕجع١ز ١ْٔؾ١ز و١ ًفجح عذو ثٌعظ١ُ ؽّعٗ عذو ثٌٛثفو 13

 أ.ه/و٠ٌّز إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ

 ه/١ٌّجء فّٛهٖ ثٌؾجًفٟ

 أ.ه/ٟجًق ث١ٌْو أ١ِٓ 31/11/2114 ـٟ ٌِٝٝ ثٌٚوـ١ز 12صم١١ُ ثٌضعذ١ٌ عٓ دٌٚص١ٓ ثٌطذمز ثٌم١ٌٔز ثٌنٍٛٞ ـ  ًٕج ٔذ١ً ِقّو لجُّ 14

 ٌّجْ عذو هللا ّالَأ.ه/ـ

 ه/ٕجهٞ ـىٌٞ عذو ثٌْالَ

 أ.ه/١ٌٍٝ ًِٕٚٛ ِقّو 31/2/2115 ثٌضعذ١ٌ ثٌّٕجعٟ ث١ٌْٙضٛو١ّ١جةٟ إل٠َُٔ )وجعذ١ْٓ ي ( ـٟ ٌِٝٝ ثٌٚوـ١ز ًٕج ّع١و ثٌؾٕوٞ 15

 ه/ِٙج ِٚطفٝ ِقّو

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق ؼ١وٖ

 أ.ه/ٔٙٝ ٔذ١ً هؼ١ُ 31/5/2115 ِجًٌٌٚ ـٟ عالػ أعجً فخ ثٌٖذجحفّٜ وًٍٛٚ ثٌن١ٍه ثٌٌّوَ ِمجًٔز دجٌوً ث١ٌْو ِقّو ٠ّٛؿً٘جَ  16

 ه/ عَٖ ِقّو ثٌطٛمٟ

 أ.ه/دّْز ٌِثه ِقّو عٍٟ 31/11/2114 صأع١ٌ ـجع١ٍز ١ًٌَ عجٟٔ أو١ْو ثٌىٌدْٛ ـٟ عالػ ٚفّجس أهِز ثٌؾٍو ً٘جَ ـَثو ٌطفٟ ثٌٛفٔ 12

 أ.ه/ًث١ٔج أفّو ًأـش ثٌضطجٚٞ

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق ؼ١وٖ

 

 أ.ه/٠ٍٕخ إدٌث١ُ٘ عذو ثٌّٚو 31/11/2114 ِْضٜٛ ثٌّْضمذالس ثٌٕٖطز ٌٍعجًِ ثٌٕٛٚٞ ًثد٠ د١ضج ـٟ ًِٚ ٌِٝٝ ثٌيةذز ثٌقٌّثء عذو ثٌٕذٟ ِقّٛه عط٠ًٗ١قجح  18

 أ.ه/عَٖ ِقّٛه فْٓ

 ه/ٖٜٔٛ ٔع١ُ ثٌفجً

 ْأ.ه/ ٔؾٜٛ ِقّو عٍٛث 31/11/2114 ثٌوثدْْٛ ثٌّٛٝعٟ ـٟ عالػ فخ ثٌٖذجح ٠ًٙجَ ًِٞجْ أفّو 11

 أ.ه/ؽّجي ِقّو ثٌّؽٌدٟ

 ه/عَٖ ِقّو ثٌطٛمٟ

هًثّز ِْضمذ١ٍز ٌّعوي فوٚط صؽ١ٌثس ؽٍو٠ز ٌٌّٝٝ ثٌؽْا١ً ثٌىٍاٛٞ ـاٟ ٚفاور ثٌؽْا١ً  ّجًٖ عذو ثٌؾٛثه عذو ثٌٛ٘جح ًٍق 21

 ثٌىٍٛٞ دّْضٖف١جس ؽجِعز ٟٕطج

 أ.ه/دّْز ٌِثه ِقّو عٍٟ 31/11/2114

 أ.ه/وّجي ِقّو عىجٕز

 ه/هعجء ٙالؿ فؾجح
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ـجع١ٍااز هِااؼ ثٌضمٖاا١ٌ ثٌّٛٝااعٟ ٚثٌمطااع ثٌضقضااٟ ِااع فماآ ثألهِااز دجٌذالٍِااج ثٌّؾوعِٛااز  ًٖ ِوفش إدٌث١ُ٘ ًٙوّج 21

 دعٛثًِ ثٌّٕٛ ـٟ عالػ ثٌٕودجس ثٌٞجٌِر ثٌٕجصؾز عٓ ثٌعو ثٌٖجةع

 أ.ه/٠ٍٕخ عذو ثٌّٚو إدٌث١ُ٘ 31/5/2115

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 ه/١ٌّجء فّٛهٖ ثٌؾجًفٟ

دًّٚ ٌِٝٝ ثٌٚوـ١ز لذً ٚدعو ثٌعالػ دجألٕعز  ثٌفٛق دٕفْاؾ١ز  2ِْضٜٛ ثٌذ١ٛوج١٠ٓ ـ جٌك ًؽخّجٌٟ ًؽخ عذو ثٌن 22

 ِٓ ثٌٕٛو ) ح( ىثس ثٌٕطجق ث١ٌٞك

 أ.ه/ دّْز ٌِثه ِقّو عٍٟ 31/5/2115

 أ.ه/ٙفٛس ِقّو لجُّ

 ه/أًِ أفّو ثٌعّٖجٚٞ

ِاً ّٔااٛ ثٌنال٠ااج ١ٌٍف١ااز ثألّجّا١ز ـااٟ ِااٌٛ ثٌذٙااجق ثٌضعذ١اٌ ثٌّٕااجعٟ ثٌْٙااضٛو١ّ١جةٟ ٌعج ّٙجَ ِقّو ِٚطفٝ أفّو ثٌٖٖضجٚٞ 23

 وعجًِ ِْذخ ٌٌٍّٛ ٚهًٖٚ 

 أ.ه/ ِقّو ِقّٛه ؽجِع 31/5/2115

 ه/ٔع١ُ ِقّو عذو ثٌٕذٟ

 ه/ِقّو ِٚطفٝ ٠ٌٕؿ

ثٌعاللز د١ٓ  ًٙٛ أعاٌثٛ ؽٍو٠از ٚٚؽاٛه ثٌىٌث٠ٛؽٍاٛد١ٓ ـاٟ ِٚاً ثٌاوَ عٕاو ثٌٌّٝاٝ  ّٙجَ ِقّٛه ث١ٌْو 24

 وٞ ثٌف١ٌّٟٚ ثٌَِّٓ ّٟثٌّٚجد١ٓ دجإلٌضٙجح ثٌىذ

 أ.ه/ّج١ِز عغّجْ ٔٚجً 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ

 ه/هعجء ٙالؿ فؾجح

ـااٟ ًَٚ ثٌؾٍاو ثٌضٚااذؽٟ ثٌنذ١اظ ٚدعااٜ ثألًٚثَ ثٌضٚااذؽ١ز  3صعذ١اٌ دااٌٚص١ٓ ثٌؾالوضا١ٓ ـ ٠ٌ١ٕٓ عٍٟ أفّو عذو ثٌق١ّو 25

 ثٌق١ّور : هًثّز ىثس أعٌ ًؽعٟ

 جْ ٔٚجًأ.ه/ّج١ِز عغّ 31/11/2114

 ه/ًث١ٔج أفّو ًأـش ثٌضطجٚٞ

 ه/ٙجـ١ٕجٍ فّوٞ ثًٌٖٛدؾٟ

ٕااا١ّجء إداااٌث١ُ٘ ثٌوّاااٛلٟ عذاااو ثٌؾ١اااو  26

 ًثٕو

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ 31/5/2115 ثٌنال٠ج ثٌّذطٕز ٌعٚع١ز ثٌو٠ِٛز ثٌوثةٌر ـٟ ثٌوَ ـٟ ٌِٝٝ ثٌٚوـ١ز

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

 ه/١ٌّجء فّٛهٖ ثٌؾجًفٟ

 أ.ه/ـجّٟز عذو ثٌؽفجً عذو ًدٗ 31/11/2114 هًثّز ْ٘ضٛو١ّ١جة١ز ِٕجع١ز ٌضعذ١ٌ ثٌْٕض١ٓ ـٟ دعٜ أًٚثَ ثٌنال٠ج ثٌٚذؽ١ز أفّو أدٛ ف١ٍّز ١ّٕجء ِقّو 22

 ه/ِقّو ِٚطفٝ ٠ٌٕؿ

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق عذوٖ

١ضاج / هٌضاج ـاٟ ثٌضعذ١ٌ ثٌْٙضٛو١ّ١جةٟ ثٌّٕجعٟ ٌٍّْضمذالس ثٌّٕٖطز ٌٕجٕاٌ ثٌذ١ٌٚو١اََٚ د ع١ٍجء ـىٌٞ ِقّو ٠ّٛؿ 28

 ٌِٛ ثٌٚوـ١ز

 أ.ه/ أِجٟٔ ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ 31/11/2114

 ه/أًٜٚ ِقّو فْٓ

 ه/ٙجـ١ٕجٍ فّوٞ ثًٌٖٛدؾٟ

 أ.ه/إ٠ّجْ ِقّو ثٌّعوثٚٞ 31/11/2114 صأع١ٌ دعٜ ثألٌِثٛ ثٌؾٍو٠ز ثٌَِّٕز ثٌٖجةعز عٍٝ ٠ّٔ ثٌق١جر ؼجهٖ عذو ثٌذجلٟ عذو ثٌؾ١ًٍ ثٌوّٛلٟ 21

 أ.ه/ؽّجي إدٌث١ُ٘ ّٕٗ

 ه/أًِ أفّو ثٌعّٖجٚٞ

 



                                                                                         

 15 

 أ.ه/عذو هللا ِقفٛ  وجٟٛ 31/5/2115 ِعوي ثٔضٖجً ثٌؾٌح د١ٓ أٟفجي ثٌّوثًُ ثالدضوثة١ز ٚثالعوثه٠ز دٌّوَ وفٌ ث١ٌٖل ٌِٚ ؼجهر ِجؽو عذو ثٌّعطٟ فذ١ٔ 31

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ عٍٟ وذجٓ

 ه/هعجء ٙالؿ فؾجح

 أ.ه/ ِقّو ِقّٛه ؽجِع 21/6/2115 ٖذجحثٌؾٙو ثٌضأوْوٞ ـٟ ٌِٛ فخ ثٌ ؼجهر ِقّو ِٚطفٝ إدٌث١ُ٘ 31

 أ.ه/ٚـجء ِقّو إدٌث١ُ٘

 أ.ه/ٟجًق ث١ٌْو أ١ِٓ

 أ.ه/ٟجًق ث١ٌْو أ١ِٓ 31/5/2115 دٌٚص١ٓ ٠ٌّعز ثٌضقٌن ـٟ ًِٚ ٌِٛ ثٌيةذز ثٌقٌّثء 1ِؾّٛعز دٛوِ  ِقّو ِقّو عذو ثٌع١ٍُ 32

 أ.ه/ِٕجي ِقّو ثٌذطٔ

 ه/ًث١ٔج أفّو ًأـش ثٌضطجٚٞ

 أ.ه/ ٚـجء ِقّو ًِٞجْ 21/6/2115 ثالًصذجٟ د١ٓ مٚجة٘ ِٕظجً ثٌؾٍو ـٟ ٌِٝٝ ثٌىٍؿ ٚثٌضق١ًٍ ث١ٌْٕؾٟ ثٌق١ٍُ عذو ثٌق١ّو ٌِٚر عَِٟ عذو 33

 أ.ه/و٠ٌّز إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ

 ه/عَٖ ِقّو ثٌطٛمٟ

 أ.ه / ِقّو ِقّٛه ؽجِع 31/11/2114 هًثّز ًٙٛر ثٌوْ٘ٛ ـٟ ثٌوَ ِْٚضٜٛ ٌِْ٘ٛ ثٌٍذض١ٓ ـٟ ًِٚ ٌِٛ فخ ثٌٖذجح ٌِٖٚ عٍٟ عط١ٗ ّعو 34

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق ؼ١وٖ

 أ.ه/ أِجٟٔ ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ 31/5/2115 ) ِٕظجً ثٌؾٍو ( ثٌوًِّٛىٛح ـٟ صٖن١٘ ـطجً ثأل جـٌ ٌِٖٚ عٍٟ ِقّو ٕالٟٗ 35

 أ.ه/ إ٠ّجْ عذو ثٌٌف١ُ ثٌْذجعٟ

 ه/ ٖٜٔٛ ٔع١ُ ثٌفجً

 أ.ه/ ِقّو ِقّٛه ؽجِع 31/11/2114 ( ـٟ ًِٚ ٌِٛ ثٌغعٍذز ثٌذمع١ز  I G Eْضٜٛ ثٌؾُْ ثٌّٞجه )صم١١ُ ِ ِٕٝ أ١ِٓ ِٚطفٝ ه٠ٚوثً 36

 أ.ه/ِقّو وّجي ٌٍ٘ر

 ه/عَٖ ِقّو ثٌطٛمٟ

 أ.ه/ـجّٟز عذو ثٌؽفجً عذو ًدٗ 31/11/2114 ثٌفالؽ٠ٌٓ ـٟ ثإلو٠َّج ىثس ثٌطجدع ثًٌٛثعٟ ٌِٚٝٝ ثٌّْجن ثٌٖجةع ِٕٝ ِٚطفٝ ِقّو ثٌٍٖذٟ 32

 ١ٕز ِقّو وجًِ ًٍقه/أِأ

 ه/ًث١ٔج أفّو ثٌضطجٚٞ

 أ.ه/ٟجًق ث١ٌْو أ١ِٓ 31/5/2115 ثٌٌثٔىً ـٟ ًِٚ ٌِٝٝ ثٌٚوـ١ز ِٕٝ ِٚطفٝ ١٘ىً 38

 أ.ه/عَٖ ِقّٛه فْٓ

 ه/ٖٜٔٛ ٔع١ُ ثٌفجً
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 ـ عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ :
 

 عالػ ثٌذٙجق دجٌٕٚفٌر ثٌول١مز ٌٍؾٍو ٚه٘جْ ِٛٝعٟ ِىْٛ ِٓ وج١ٌْذٛص٠ٌٛي ِٙج فجِو أفّو ٕعذجْ 31

 , ِؾُ /ؽ5ُ/ؽُ ( ٚد١ضج  ١ِغجٍْٚ هٞ  دٌٚد١ٛٔجس ِىؾُ  51)  

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ 31/11/2114

 .ه/ أًٜٚ ِقّو فْٓأ

 أ.ه/ِقّو ِقّٛه ؽجِع 31/5/2115 ِْضٜٛ ثٌعجًِ ث٠ٌّٖٕ ٌٍن١ٍز ) دٟ ( ـٟ ًِٚ ٌِٝٝ ثٌٚوـ١ز ٖٜٔٛ ِقٌُٚ ِقّو ِقّٛه 41

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ

 ه/٠ٌ١ٕٓ ـجًٚق ؼ١وٖ

صقو٠و ِْضٜٛ وذ٠ٌضجس ثٌو١ٙ٠ٌٚثدٟ أٔوًٚ ١ّضٌْٚ دجًٌّٚ ـٟ ٌِٝٝ ثٌيةذاز ثٌقّج١ِاز  ٔٙٝ أ٠ّٓ ِقّو ًِٕٚٛ 41

 ثٌؾٙج٠ٍز

 أ.ه/ ـجّٟز عذو ثٌؽفجً عذو ًدٗ 31/11/2114

 ه/أًٜٚ ِقّو فِأ

 ه/ٖ٘جَ أفّو ثٌٌْٚؽٟ

 أ.ه/ أًٜٚ ِقّو فْٓ 31/5/2115 لضٗ د١ٖنٛمز ثٌؾٍوٚعال 1ِْضٜٛ عجًِ ثٌّٕٛ ٕذ١ٗ ثأل١ٌْٛٔٓ  ٔٙٝ ث١ٌْو ث١ٌْو ثٌّضٌٟٛ ـٌػ 42

 ه/ّٚجَ ٙالؿ ِقّو

 ه/١ٌّجء فّٛهٖ ثٌؾجًفٟ

هًثّز ِٕجع١ز ْ٘ضٛو١ّ١جة١ز ٌٍضعذ١ٌ عٓ ثأل٠ًٍٓ ـٟ ٌّٟجْ ثٌنال٠ج ثٌمجعو٠از ّٚاٌٟجْ  ٘وٜ ِقّو ِقّو إِجَ 43

 ثٌنال٠ج ثٌقٌٕف١ز ثٌؾٍوٞ ٚثٌضمٌْ ثٌَّٟ٘ ٚثًٌَٛ ثٌٖجةىٟ ثٌّضمٌْ

 أ.ه/ ِقّو ِقّٛه ؽجِع 31/11/2114

 ه/ٔع١ُ ِقّو عذو ثٌٕذٟ

 ه/ِقّو ِٚطفٝ عذو ثٌق١ّو ٠ٌٕؿ

ثٌضعذ١ٌ ثٌّٕجعٟ ثٌْٙاضٛو١ّ١جةٟ ) ٌٍىجصْذْا١ٓ ي ( ـاٟ ِاٌٛ ثٌؾاَثٍ ثٌّٕذْا٠ ٚثو٠َّاج  ٠ٛ٘وث أفّو عط١ٗ إدٌث١ُ٘ 44

 ثٌؾٍو ىثس ثٌطجدع ثًٌٛثعٟ

 أ.ه/٠ٍٕخ عذو ثٌّٚو إدٌث١ُ٘ 31/11/2114

 و وجًِ ؼٌثدٗأ.ه/فْٓ ِقّ

 ه/أًِ ِقّو ثٌعّٖجٚٞ

هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ثٌقمٓ ثٌؾٍوٞ دقّٜ ثٌضٌث١ٔىْج١ِه , ثٌعالػ ثٌّٛٝعٟ دج١ٌٍّْج٠ًٓ  ًٔٛث ِقّو ـٛهٖ ٍٕضٛس 45

 ٚثٌضم١ٌٖ ثٌى١ّ١جةٟ دقّٜ ثٌؾ١ٍى١ٌٛه ـٟ عالػ ثٌىٍؿ

 أ.ه/ّج١ِز عغّجْ ٔٚجً 31/5/2115

 أ.ه/ؽّجي ِقّو ثٌّؽٌدٟ

 ه/ٖٜٔٛ ٔع١ُ ثٌفجً

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صم١١ُ ًٍثعز ِعٍك ثٌنال٠ج ثٌيثص١ز ثٌٚذؽز / ثٌى١ٌثص١ٕ١از ثٌؽ١اٌ ًَِٚعاز ـاٟ عاالػ ثٌذٙاجق  إٔؾٟ ١ّؿ ثإلّالَ ٕجوٌ عذجُ 1

 ثٌّْضمٌ ٚثٌٛفّجس مج١ٌز ثٌٚذجغ ٚفجالس ٔم٘ ثٌؾٍو ثٌٕجصؼ عٓ ثٌقٌٚق

 أ.ه/ ٚـجء ِقّو ًِٞجْ 31/1/2115

 أ.ه/ٔٙٝ ٔذ١ً هؼ١ُ

 أ.ه/١ٌٚو أفّو ِٚطفٝ

 ه/عٚجَ ِقّٛه إدٌث١ُ٘
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 ثألٌِثٛ ثٌٚو٠ًزلُْ 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٛ٘جح ث١ٌْو ًؽخ 31/11/2114 جْ ثٌٌةٛٞـٛق ثٌٚٛص١ز ـٟ صٖن١٘ ؽٍطجس ث٠ٌٌٖهًٚ ثٌّٛؽجس  أ١ٌِر عذو ثٌؾ١ًٍ عذو ثٌؾ١ًٍ ثٌنٌٟٛ 1

 ه/ٔؾالء ٌطفٟ هعذ١ِ

 ه/ِقّو ١ّو فٕض١ٌر

ِمجًٔااز داا١ٓ ثٌذااً ثٌٚااوًٞ ٚثٌمْااطٌر ثٌٞااف٠ٌ١ز ـااٟ عااالػ فااجالس ثالًصٖااجؿ ثٌذٍٍااًٛٞ  ه٠ٕج عذو ثٌٌفّٓ أفّو أدٛ فٌّ 2

 ٚثٌٌْٟجٟٔ

 أ.ه/ عٍٟ ِقّو عٍٟ عذو ثٌال 31/5/2115

 ّٕعُ ٚ٘ذٟأ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌ

 ه/ ِقّو ١ّو فٕض١ٌر

ِٕظجً ثٌمف٘ ثٌٚوًٞ ـٟ ثٌذطٓ ِمجدً ثٌع١ٕز ثٌّأمٛىر عٓ ٠ٌٟك إداٌر ِٛؽاٗ دٛثّاطز  ه٠ٕج عذو ثٌٛ٘جح ِقّٛه ثٌؾٌٛ٘ٞ 3

 ؽٙجٍ ثٌّٛؽجس ـٛق ثٌٚٛص١ز ـٟ صٖن٘ أٌِثٛ ثٌؽٖجء ثٌذًٍٍٛٞ

 أ.ه/عٍٟ ِقّو عٍٟ عذو ثٌال 31/11/2114

 ه/مجٌو عذو ثٌٛ٘جح أدٛ ه٠ٛثْ

 أ.ه/ؽ١ٙجْ فْٓ أدٛ ثٌّؾو

 أ.ه/أِؾو عذو ثٌٌةٚؾ ـٌفجس 31/11/2114 ـٟ ثٌضقًٛ ثٌٖعذٟ ثٌٕجصؼ عٓ ٌِٛ ثٌٌدٛ ثٌٖعذٟ 1هًثّز ِْضٜٛ ث١ٌّضجٌٛدٌٚص١ٕجٍ ـ  ًفجح ٚف١و ِقّو ٟٗ 4

 ه/أفّو ٕٛلٟ ِقّو إدٌث١ُ٘

 ه/ِقّو ِٚطفٝ ٠ٌٕؿ

 أ.ه/ؽّجي عجٌِ ثٌنٌٟٛ 31/11/2114 ًَ ـ أٌفج ـٟ ًِٚ ثٌوَ ـٟ ٌِٝٝ ثٌْور ثٌٌة٠ٛز ثٌَِّٕزهًثّز ثٌٍذض١ٓ ِٚؤٌٕ ٔنَ ثٌٛ ِقّو ِجٍْ ِقّو ثٌٌمجٚٞ 5

 أ.ه/ أ٠ّٓ فْٓ عذو ثٌظجٌ٘

 ه/٘جٌز ِقّو ِقّٛه ٔجؽٟ

هًثّز ِْضٜٛ ثٌذٌٚص١ٓ ثٌضفجعٍٟ ّٟ ٚثٌذٌٚوج١ٌْض١ٔٛٓ ـٟ ثٌّٚاً ـاٟ ٌِٝاٝ ثٌاوًح  ِّوٚؿ ِجٍْ ِقّو ثٌٌمجٚٞ 6

 ثٌّىضْخ ِٓ ثٌّؾضّعثٌٌةٛٞ ٚثالٌضٙجح ثٌٌةٛٞ 

 أ.ه/ ٘وٜ ِنضجً دقٌ 31/11/2115

 ه/دجُّ إدٌث١ُ٘ أ١ِٓ

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ
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 عج١ٔجُ ثٌووضًٛثٖ : ـ 
 

 

 ثألٌِثٛ ثٌعٚذ١ز ٚثٌٕف١ْزلُْ  
 ـ أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ :

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌٚاٛص١ز ِاع  ِمجًٔز د١ٓ ثٌم١ّز ثٌضٖن١ٚ١ز ألمي ع١ٕز عٓ ٠ٌٟاك ؽٙاجٍ ثٌّٛؽاجس ـاٛق هث١ٌج عَس ِقّو ثٌٖعٌثٚٞ 1

 ثٌٚو٠ًز ثٌطٌـ١ز ـجسث٢ثٌع١ٕز ثٌّأمٛىر عٓ ٠ٌٟك ؽٙجٍ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ـٟ صٖن١٘ 

 أ.ه/ٚـجء ٙجٌـ ث١ٌّٖٟ 31/8/2115

 أ.ه/ـٍٛٞ أدٛ ثٌٕؾج ثٌعٌّٞ

 أ.ه/أ٠ّٓ فْٓ عذو ثٌظجٌ٘

 ه/عٌّٚ ِقّٛه صٛـ١ك ثٌذوًٞ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ عَٖ عذجُ ؼجٌٟ 31/5/2115 ثٌضٖٕؾجس د١ٓ ِضعجٟٟ ثٌضٌثِجهٚي ١٘وًٚو٠ًٍٛو : هًثّز إو١ٕ١ٍى١ز ٚوٌٙٚـ١ٌْٛٛؽ١ز أفّو ِقّو ًٝج ثٌٌّثّٟ 1

 أ.ه/ِٟ عذو ثٌٌةٚؾ ع١ْٝ

 أ.ه/عجهي عذو ثٌى٠ٌُ دوٚٞ

 أ.ه/ ث١ٌْو عٍٟ ِقّو صجػ 31/5/2115  جةؿ ثٌّعٌـ١ز ـٟ ٌِٝٝ ثٌضٍٚخ ثٌّضٕجعٌهًثّز ثٌٛ إ٠ّجْ ًثٟٝ عذو ثٌّٚو 2

 ه/عجٟؿ فّجه أفّو عط١ٗ

 ٚـ١ك ّع١و ثٌذْٕٟٙه/

 أ.ه/ؽّجي إدٌث١ُ٘ ّٕٗ 31/11/2114 ـ د١ضج د١ٓ ٌِٛ ثٌفٚجَ ثٌعمٍٟ 1هًثّز عٓ ثالمضالؾ ثٌؾ١ٕٟ ٌٍعجًِ ثٌىذوٞ ثٌٕٛٚٞ  إ٠ّجْ عذو ثٌؽفجً ِقّٛه ؼٌثدٗ 3

 .ه/فْجَ ثٌو٠ٓ ـضـ هللا ثٌٚجٚٞأ

 ه/هعجء ف١ْٓ ٠ٍٓ ثٌو٠ٓ

 أ.ه/ ِقّو عٕجْ ًد١ع 31/11/2114 ثٌعاللز د١ٓ ثٌٖم١مز ٚصوـك ثٌوَ ِٓ ثٌؾجٔخ ثأل٠ّٓ ٌع٠ٌْ دجٌوًٚر ثٌو٠ِٛز ًثٔوث أفّو عذو ثٌّعذٛه ١ّو أفّو 4

 ه/ٍّٛثْ د١ِٟٛ ثٌقفٕجٚٞ

 ه/مجٌو ف١ْٓ ًثٕو

 أ.ه/أفّو عذو ثٌٌفّٓ ِذجًن 31/11/2114 ثٌضؽ١ٌثس ثٌقؾ١ّز ألٕعز ث١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟٟ عٍٝ ثٌّل ـٟ ٌِٛ ثٌفٚجَ ثٌعمٍٟ ٌؾًث١ٔج وّجي عذو ثٌف١ًٞ ِٖ 5

 أ.ه/عجهي عذو ثٌى٠ٌُ دوٚٞ

 ه/ٕجهٞ أفّو ثٌٖجـعٟ
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عٌـااٟ ٌِٝااٝ هًثّااز ثٌمٚااًٛ ثٌّهًثّااز ثٌمٚااًٛ ثٌّعٌـااٟ ٚصؽ١ااٌثس ًّااُ ثٌّاال ٌااوٜ  ٠ًٙجَ عذو ثٌّٕعُ إدٌث١ُ٘ عذو هللا 6

 ٚصؽ١ٌثس ًُّ ثٌّل ٌٝ ٌِٝٝ ثٌّٛٛثُ ثٌمٌٙٞ

 أ.ه/ؽّجي ٟٗ ّٕٗ 31/11/2114

 ه/إ٠ٙجح ٕٛلٟ ِقّو

 ه/ِقّو عذو ثٌقى١ُ ١ٍُّ

 أ.ه/ِقّو عغّجْ ًد١ع 31/5/2115 هًثّز ٌِْ٘ٛ ثٌضْضْض١ٌْٚ  ٚثٌذٌٚالوض١ٓ ٌوٜ ثٌٌّث٘م١ٓ ثٌيوًٛ ثٌّٚجد١ٓ دجٌٌٚو ِقّٛه ث١ٌْو ِقّٛه ثٌقٛثًصٟ 2

 و ِقّو عٍٟ صجػ ثٌو٠ٓأ.ه/ث١ٌْ

 أ.ه/ٖ٘جَ أفّو ثٌٌْٚؽٟ

 أ.ه/عَس عذجُ ؼجٌٟ 31/5/2115 ٌثدجس ثٌَٕٛ ـٟ ٌِٛ ثٌٌٚو ثألٌٟٚثٝط ِٚطفٝ ِّوٚؿ عذو ثٌقٟ وجًِ 8

 أ.ه/ٚثةً أفّو ـجًٝ عذو ثٌٌفّٓ

 ّّجؿ عذو ثٌٌةٚؾ عف١فٟه/

 أ.ه/ؽّجي إدٌث١ُ٘ ٟٗ ّٕٗ 31/11/2114 ٌٛ ثٌفًٖ ثٌىٍٛٞ ثٌَِّٓإٌمجء ثٌٞٛء عٍٝ دعٜ ثٌٕٛثفٟ ثٌٕف١ْز ـٟ ِ ٌِٖٚ ِٚطفٝ إدٌث١ُ٘ ثٌفٌ 1

 أ.ه/عجهي عذو ثٌى٠ٌُ دوٚٞ

 /ؽّجي ـضقٟ ثٌٕؾجًه

 ـٟ ٕعٌ والً ِٓ ٌِٝٝ ثٌفٚجَ ثٌعمٍٟ ٚثالوضتجح ثٌؾ١ُْ ِْضٜٛ ثٌٕقجُ ٚثٌَٔه ِٟ أفّو أفّو ّجٌُ 11

 

 أ.ه/ؽّجي ٟٗ ّٕٗ 31/5/2115

 أ.ه/ٟجًق ِقّو ثٌٌّٕ

 ةٚؾ عف١فٟه/ّّجؿ عذو ثٌٌ

 أ.ه/ِٟ عذو ثٌٌةٚؾ ع١ْٝ 31/5/2115 ثٌٛعٟ ث٢صٟ وط٠ٌمز ٌعالػ ثٝطٌثدجس صعجٟٟ ثٌّنوًثس ِٟ ِٚطفٝ وجًِ ع١ٌّٖ 11

 أ.ه/ِٙج ٚٙفٟ ِذجٌٕ

 أ.ه/فْجَ ـضـ هللا ثٌٚجٚٞ

فٚااجَ ثٌنٚااجة٘ ثٌم١جّاا١ز ثٌٕفْاا١ز ٌٍضٌؽّااز ثٌعٌد١ااز ٌمجةّااز ثالٝااطٌثدجس ثٌٛؽوث١ٔااز ٚثٌ ١ِٕج ـٍٛٞ ع٠ََ عط١ٗ 12

 (2111ٌٍطفً )

 ِقّو أفّو عذو ثٌقٟأ.ه/ 31/5/2115

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ عٍٝ وذجٓ

 أ.ه/عجهي عذو ثٌى٠ٌُ دوٚٞ

 ه/عذوٖ ث١ٌْو ثٌوهأ. 31/11/2114 هًثّز صأع١ٌ ثٝطٌثح ثٌمٍك ثٌٕفْٟ ثٌعجَ عٍٝ ثٌٛ جةؿ ثٌّعٌـ١ز ٌٔٚ ِقّٛه عذو هللا عٚفًٛ 13

 أ.ه/ِقّو أفّو عذو ثٌقٟ
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 ٌووضًٛثٖ : ـعج١ٔجً ث
 

 

 ثألٔؿ ٚثألىْ ٚثٌقٕؾٌرلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌٛ اااجةؿ ثٌضف١ي٠اااز ٌعٟفاااجي ثٌّٚاااجد١ٓ دمٚاااًٛ ثالٔضذاااجٖ ِاااع ـاااٌٟ ثٌقٌواااز ثٌّٚاااجفخ  ٠ٌ١ٕٓ هّٛلٟ أفّو ث١ٌْو أدٛ فٌّ 1

 ٌٚعٛدجس ثٌضعٍُ

 أ.ه/عذوٖ ث١ٌْو ثٌوه 21/11/2114

 أ.ه/ِقّو أفّو عذو ثٌقٟ

 أ.ه/ث١ٌْو عذو ثٌق١ّو ؽجه 21/11/2114 ثٌّْـ ثٌيًٞ ثٌّمطعٟ أفجهٞ ثٌفٛصْٛ ـٟ ٌِٛ ثٌَ٘ج٠ٌّ ّو ؼ٠ٌخّٚجَ عذو ثٌْالَ ِق 2

 أ.ه/فْٕٗ ِقّو ِٚطفٝ

 ه/إ٠ٙجح ١ّو ًِٞجْأ

 ه/فجصُ أفّو إّّجع١ً ٌٔٚ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ 31/11/2114 صم١١ُ ثالّضؾجدز ثٌٍْذ١ز ثٌؽ١ٌ ِضٛثـمز ـٟ وذجً ثٌْٓ آالء ث١ٌْو ِٕوًٚ إّّجع١ً 1

 أ.ه/عفجؾ أفّو عّجًٖ

 ه/صمٜٛ عوٌٟ ؽذٌ

 ّو ّجِٟ ثٌؾٕوٞأ.ه/أف 31/5/2115 ثٌضٌل١ع ٌقجالس عمخ ٟذٍز ثألىْ ثٌٕجصؼ عٓ ثإلٙجدجس ) دقظ ٌِؽعٟ ِٕٙؾٟ ( أفّو مطجح إدٌث١ُ٘ 2

 أ.ه/ّجِـ ِٚطفٝ ًؽخ

 ه/فْجَ ١ّو ث٠ٌٌٖؿ

ٔضاااجةؼ ع١ٍّاااز ثٌّٕظاااجً ثٌاااوثمٍٟ ثألٔفاااٟ عذاااٌ ثٌؾ١اااخ ثإلّاااف١ٕٟ الّضتٚاااجي أًٚثَ ثٌؽاااور  أفّو ١ّو أفّو عذو هللا 3

 ثٌٕنج١ِز

 أ.ه/ِقّو عجهي م١ٍفز 31/11/2114

 أ.ه/أفّو ّجِٟ ثٌؾٕوٞ

 ه/أفّو عجٟؿ ؽٕٗ

 أ.ه/ِقّو عجهي م١ٍفز 31/11/2114 ٌِثؽعز ـٟ ثٌؾٙجٍ ثألٔفٟ ثٌوِعٟ : هًثّز ص٠ٌٖق١ز ٚدجعٌٛٛؽ١ز ٚعالؽ١ز إ٠ّجْ فّوٞ ِقّو ثألٌفجٟ 4

 أ.ه/ِقّو ٖ٘جَ عٍٟ فّو

 ه/أّجِٗ أ١ِٓ ثٌذٌِجٚٞ
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 أ.ه/ ِقّو ٔجٌٙ عذو ثٌّؽٕٟ ث١ٌٖل 31/11/2114 ثٔضٖجً ثٌقْج١ّز د١ٓ ثألٟفجي ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ صٞنُ ثٌٍق١ّز مٍؿ ثألٔؿ ٚثٌٍٍٛص١ٓ إ٠ٕجُ ؼ٠ٌخ عذو ثٌّقْٓ صعٍخ 5

 أ.ه/أفّو ِعٛٛ ؽجِع

 ه/ أدٛ دىٌ ٙالؿ ثٌذق١ٌٞ

ٔٛع١ز ف١جر ٌِٝٝ ثٌضٙجح ثٌؾ١ٛح ثألٔف١ز ثٌَِّٓ دعو ع١ٍّز ثٌؾ١ٛح ثألٔف١از دجٌذاجٌْٛ :  هعجء إدٌث١ُ٘ أدٛ ثٌّعجٟٟ 6

 دقظ ٌِؽعٟ ِٕٙؾٟ

 أ.ه/ٕعذجْ د١ٙؼ ِقّو 31/11/2114

 أ.ه/أفّو ّجِٟ ثٌؾٕوٞ

 أ.ه/ِؾوٞ ع١ْٝ ّعفجْ

هًثّااز ِمجًٔااز الّااضنوثَ ِااٛثه ِنضٍفااز ِاآ ثٌٍفجـااجس ثألٔف١ااز ثٌضااٟ صضذااع ؽٌثفااز صماا٠ُٛ  ًٕج ـضقٟ عذو ثٌع٠ََ ّالِٗ 2

 ثٌقجؽَ ثألٔفٟ

 أ.ه/أفّو ِعٛٛ ؽجِع 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ٔجٌٙ عذو ثٌّؽٕٟ ث١ٌٖل

 ه/أدٛ دىٌ ٙالؿ ثٌذق١ٌٞ

ثٌْو٠ٍز ثٌول١مز دجٌقمٓ ثٌّٛٝعٟ ٌٍىًٛص١َْٚ ـٟ عالػ دعاٜ أِاٌثٛ ثٌقٕؾاٌر  ِمجًٔز عٌّٚ إدٌث١ُ٘ فْٓ ثٌىٍٖٛ 8

 ثٌق١ّور ِضّٛطز ثٌقؾُ

 أ.ه/ِقّو ٖ٘جَ عٍٟ ِقّو 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ٔجٌٙ عذو ثٌّؽٕٟ ث١ٌٖل

 ه/عّجه ِقّو وجًِ ٕقجصٗ

 أ.ه/ِقّو ٖ٘جَ عٍٟ فّو 31/11/2114 ) ٌِثؽعز ِٕٙؾ١ز (        صؾ١ًّ ثألٔؿ ٌٍٖفٗ ثٌّٖمٛلز ثألٔؿ أفجه٠ز ثٌؾجٔخ     عٌّٚ ث١ٌْو ثٌّضٌٟٛ ِٚطفٝ 1

 أ.ه/ِقّٛه ـؤثه عذو ثٌع٠ََ

 ه/أدٛ دىٌ ٙالؿ ثٌذق١ٌٞ

ثأل٠ّٚ وعالػ ٌٍٚوثو ثٌضالِِ ِْاضنوِجً صم١ًٍ فؾُ ثألْٔؾز ثٌّنج١ٟز ٌٍٍّفٛؾ ثألٔفٟ  ِقّو ـضقٟ أفّو ًٌّٚ 11

 ؽٙجٍ ثٌّٛؽجس ثٌضٌهه٠ز

 

 

 ١ٙؼ ِقّوأ.ه/ٕعذجْ د 31/5/2115

 أ.ه/أفّو ِعٛٛ ؽجِع

 أ.ه/أّجِٗ أ١ٌِ ثٌذٌِجٚٞ

 أ,ه/ِقّٛه ـؤثه عذو ثٌع٠ََ 31/11/2114 ِمجًٔز ثّضنوثَ ثٌىٟ ثٌىٌٙدجةٟ دجٌضٌهه ثٌقٌثًٞ ـٟ عالػ صٞنُ ؼٞج٠ًؿ ثألٔؿ ِقّو ِٚطفٝ إّّجع١ً دوًثْ 11

 أ.ه/ِقّو ٔجٌٙ عذو ثٌّؽٕٟ ث١ٌٖل

 ِؾوٞ ع١ْٝ ّعفجْه/

 أ.ه/ـضقٟ عٍٟ عٌـجْ 31/11/2114 ِوٜ ثٔضٖجً ثألٌِثٛ ثٌّضعٍمز دجألىْ ٚثألٔؿ ٚثٌقٕؾٌر د١ٓ ٟالح ؽجِعز ٟٕطج ّٟ ث١ٌٍّٚقٟ ِقّوِقّٛه ِقّو ـٙ 12

 أ.ه/ِقّو فجِو عْىٌ

 أ.ه/ّجِـ ِٚطفٝ ًؽخ



                                                                                         

 112 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 ثٌذجعٌٛٛؽ١ج ثإلو١ٕ١ٍى١زلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّٛه ـؤثه عذو ثٌع٠ََ 31/5/2115 صم١١ُ ثٌطٌق ثٌٖجةعز ٠ٌَجهر  جٌ٘ ثألٔؿ ِع صمو٠ٌ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ ٠ّىٓ ثٌقٚٛي ع١ٍٙج جٌِِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٌطفٟ ع 1

 أ.ه/ِوفش ِقّو فّٖش ًِٕٚٛ

صٚاا٠ٌٛ ثألىْ ثٌوثم١ٍااز دااج١ٌٌٔٓ ثٌّؽٕج١ْٟااٟ ٌٍااضىٙٓ دجإلهمااجي ثٌضااجَ ٌّٚاافٛـز ألطااجح  ِقّٛه ـٍٛٞ ِٕوًٚ 2

 ًٍثعز ثٌمٛلعزثٌمٛلعز ـٟ ؽٌثفز 

 أ.ه/ِوفش ِقّو فّٖش ًِٕٚٛ 22/4/2115

 أ.ه/ِقّو ٔجٌٙ عذو ثٌّؽٕٟ ث١ٌٖل

 أ.ه/ عّجه ِقّو أدٛ ٠ٍو ِٖجٌٟ

 أ.ه/ صٌثٔو٠ً فْٓ ثٌّقالٚٞ 31/5/2115 ثٌّعجٌؼ ثٌّْع١ز ث١ٌَِٕز ـٟ ثألٟفجي ىٚٞ ٙعٛدجس ثٌضعٍُ ىثس مٍف١ز ٌؽ٠ٛز ِٕٝ أفّو عط١ٗ لط٠١ 3

 ٌٖٕضٕجٚٞأ.ه/عذو ثٌق١ّو عٍٟ ث

 أ.ه/ِٕٝ عذو ثٌفضجؿ فؾجٍٞ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ٌِثه أفّو ٌِثه 31/8/2115 أ١ّ٘ز ؽٌٛؾٟ ـّٛفٛدٌٚص١ٓ ووالٌز صٖن١ٚ١ز ٚصٕذؤ٠ز ـٟ ٌّٟجْ ثٌىذو أفّو ِٚطفٝ ثٌؾٌٛ٘ٞ 1

 ذوٖ ثٌٖذ١ٕٟه/ِقّو ع

 ه/أ١ٌِر ٠ّٛؿ أفّو

 أ.ه/ع٠ٌج ث١ٌْو دوٚٞ 31/2/2115 ـٟ ٌِٝٝ ٌّٟجْ ثٌغوٞ 53ٌؾ١ٓ صٟ دٟ  3ٚثٔضٌْٚ  22هًثّز ثٌضعوه ثٌٖىٍٟ ٌٍىٛه  أًِ ـىٌٞ عذو ثٌٌفّٓ ِقّو 2

 أ.ه/أًِ عذو ثٌضٛثح ف١ٖٔ

 ه/أ١ٌِر ٠ّٛؿ أفّو

 أ.ه/ ّقٌ ِقٟ ثٌو٠ٓ ٘ٛثو 21/6/2115 َ ثٌٌّٟٝ ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّٛهٞ ثٌقجهووالٌز عٍٝ ثٌضمو 142ثّضنوثَ ُ ٠وٞ  أ١ٌِر ِقّو ـج٠و 3

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

 ه/ِقّٛه ـجًٚق ١ٍُّ
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 أ.ه/عجةٖز عذو ثٌٍط١ؿ ث١ٌْو أفّو 31/1/2115 ِْضٜٛ ثٌعجًِ ثٌّقفَ ـ ح ـٟ ًِٚ ٌِٛ ث١ٌٍِّٛج ثٌّضعوهر أ١ٌِر ٔذ١ً فجـظ إّّجع١ً 4

 ه/ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن

 /إدٌث١ُ٘ عذو ثٌذٌ ١ّؿ ثٌو٠ٓه

أ١ّ١ٔاج ثٌذقاٌ ثألدا١ٜ ٢ٟفاجي ٌِٝاٝ  1ـ  1هًثّز ٟفٌر ثٌذ١ضاجؽٍٛد١ٓ ؽا١ٓ آٞ ـاٟ إُ  أ١ِّز عذو ثٌّٕعُ ثٌؾَثً 5

 ثٌّض٠ّٛ دجّضنوثَ ثٌؾٙجٍ ثٌّظُ ٌضًٍْْ ثٌقّٜ ثٌٕٛٚٞ

 

 

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ 31/5/2115

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

 ١ٍُ فؾجػه/عجهي عذو ثٌق

 هًثّز ِْضٜٛ ث١ٌٙذ١ْو٠ٓ ـٟ ثًٌّٚ ـٟ أ١ّ١ٔج ٌِٛ ثٌٌْٟجْ أ١ِٕز ِقّو وّجي ثٌنٌؽجٚٞ 6

 

 

 أ.ه/١ٌّٙ ِقّو عذو ثٌق١ٍُ 31/11/2114

 أ.ه/أفّو ـنٌ ثٌو٠ٓ ِقّو ثٌْجِٕؾٟ

 أ.ه/ هّٛلٟ عَس أدٛ عّٛ 31/5/2115 ثٌقجه( ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّٛهٞ  1) دجء ـ  1هًٚ ِْضمذالس ثٌذٌٚص١ٕ١َ ثٌٕٖطز ـ  إ٠ّجْ ؽالي ففٕٟ ف١ْٓ 2

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

 ه/عجٟؿ ِقّو ٟٗ

( ووالٌاز ِْاضمذ١ٍز ـاٟ ّاٌٟجْ ثٌاوَ ث١ٌٍّاٛهٞ  4هًثّاز صاأع١ٌ ِْاضمذالس )ـاٟ إي إ٠اٗ ـ  إ٠ّجْ ٕعذجْ ف١ْٓ لٕو٠ً 8

 ثٌقجه

 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ 31/5/2115

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

 ٗه/عجٟؿ ِقّو ٟ

هًثّز ثٌطفٌثس ثٌؾ١ٕ١ز ثٌّنضٍفز ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دٌّٛ ثٌغال١ّ١ّج دٛثّز ٕاٌثة٠  إ٠ٕجُ أفّو ِقّو ثٌٖجعٌ 1

 ـق٘ ثٌذ١ضج ؽٍٛد١ٓ

 أ.ه/ ٔذ١ٗ ٘الي ثٌفٞجٌٟ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ

 ه/إٔعجَ ٙالؿ عذو هللا

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ 31/11/2114 ٌؾ١ٌٌٓ ـٟ ٌِٝٝ ثٌْىٌ ثٌٕٛو ثٌغجٟٔ ٚثٌّْٕزهًثّز عاللز ِْضٜٛ ث دّْٗ ثٌْع١و عذو ثٌمٛٞ ه٠ًٚٔ 11

 ه/ّٚجَ ٙالؿ ِقّو

 ه/عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ ٕٙذٗ

 أ.ه/عجةٖز عذو ثٌٍط١ؿ ث١ٌْو أفّو 31/11/2114 ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّفجٚٞ ثٌقجه هًثّز ثألّذٛٔض١ٓ ؽجو١ٍٓ عّٚش عوٌٟ ع١جه 11

 دجء ف١ْٓ ث١ٌٖلأ.ه/إ

 /فْجَ عذو ثٌّقْٓ ٘و٠زه

 أ.ه/ٔذ١ٗ ٘الي ثٌفٞجٌٟ 31/11/2114 ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّفجٚٞ ثٌَِّٓ CHCR3ثأل١ّ٘ز ثٌضٕذؤ٠ز ٌّْضٛٞ  ؽ١الْ ٕٛلٟ أدٛ ث٠َ١ٌو ثٌْقٍٟ 12

 ه/ٍّٜٛ عذو ثٌّٕعُ ع١ْٝ

 ه/عجٟؿ ِقّو ٟٗ
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 أ.ه/عجةٖز عذو ثٌٍط١ؿ ث١ٌْو 31/5/2115 َ ث١ٌٍّفجٚٞ ثٌقجهّٟ ـٟ ٌّٟجْ ثٌو 66هًثّز أ١ّ٘ز صعذ١ٌ ُ ٠وٞ  مٍٛه ٕٛلٟ ِقّٛه ثألٕمٌ 13

 أ.ه/فجِو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞ

 ه/عال عذو ثٌفضجؿ ثًٌٖٛر

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ 31/11/2114 ـٟ ٌِٛ ثٌّْٕز ثٌّفٌٟز هًثّز ثٌطفٌثس ثٌؾ١ٕ١ز ٌؾ١ٓ ث١ٌٍذض١ٓ هعجء أفّو ِقّو فّجه 14

 أ.ه/١ٌٍٝ ِقّٛه ١ّو أفّو

 فّو ثٌٌْٚؽٟأ.ه/ٖ٘جَ أ

 أ.ه/ّقٌ فٟ ثٌو٠ٓ َ٘ثو 31/8/2115 هٞ ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّفجٚٞ ثٌَِّٓ 1ثأل١ّ٘ز ثٌضٕذؤ٠ز ٌّْضٜٛ ثٌْٟ هٞ  هعجء ث١ٌْو أفّو ثٌؾ١َثٚٞ 15

 ه/ثٟؿ ِقّو ٟٗ

 ه/فْجَ عذو ثٌّقْٓ ٘و٠خ

ّااٌثء ثٌؾٙج٠ٍااز ٚإٌضٙااجح و١ااٛ ـااٟ فااجالس ثٌيةذااز ثٌق 1هًثّااز ثألؽْااجَ ثٌّٞااجهر ي ّااٟ   ء ِقّو ِقّو ًِٞجْجهع 16

 ثٌىٍٝ ثٌيةذٟ

 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ 31/5/2115

 أ.ه/إٔؾٟ عذو ثٌٛ٘جح إدٌث١ُ٘

 ه/ّٚجَ ٙالؿ ِقّو إدٌث١ُ٘

 أ.ه/ٔؾٜٛ ًِٕٚٛ دوً ث١ٌٓ 31/5/2115 ِْضٜٛ ثٌّْضمذً ثٌعجًِ ّٔٛ أؼ١ٖز ثألٚع١ز ثٌو٠ِٛز ـٟ ًِٚ ٌِٛ ٌّٟجْ ثٌىذو ًثٔوث ًد١ع ١ٙجَ 12

 ث١ٌْو ثٌذجصعأ.ه/ف١ْٓ 

 ه/ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن

دٍااِ ) ( ـااٟ ّااٌٟجْ ثٌااوَ  4عٍااٝ ُ ٠ااوٞ  31ثأل١٘ااز ثٌضٕذؤ٠ااز ٌّْااضٜٛ ثٌْااٟ هٞ  ًؼو عذو ثٌْال ِٚطفٝ إدٌث١ُ٘ 18

 ث١ٌٍّفجٚٞ ثٌَِّٓ

 أ.ه/ ٔذ١ٗ ٘الي ثٌفٞجٌٟ 31/8/2115

 ه/عجٟؿ ِقّو ٟٗ

 ه/عال عذو ثٌفضجؿ ثًٌٖٜٛ

( ـااٟ ِااٌٛ ّااٌٟجْ ثٌااوَ ث١ٌٍّااٛهٞ  133)ُ ٠ااوٞ  33ٌضق١ٍااً ثٌضعذ١ااٌٞ ي ثٞ ّااٟ ث ٠ًٙجَ ِقّو عذو ثٌّعذٛه ِٛالٔج 11

  34ثٌقجه دجٌّمجًٔز ِع ُ ٠وٞ 

 أ.ه/ ١ٌّٙ ِقّو عذو ثٌق١ٍُ 31/11/2114

 أ.ه/ٌؤٞ ِقّو ثألفٛي

 ه/إٔعجَ ٙالؿ عذو ثٌذٌ

 أ.ه/ٔؾٜٛ ًِٕٚٛ دوً ثٌو٠ٓ 31/5/2115 ـٟ ٌِٝٝ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّٛهٞ ثٌقجه 31ثٌضعذ١ٌ عٓ ُ ٠وٞ  ّجًٖ عجُٙ ١ّو أفّو ؼالح 21

  ٟٗ ِقّو أ.ه/ عجٟؿ

 ه/أ١ٌِر ٠ٛ٠ؿ

( ـااٟ ثألٟفااجي  1صٍْْااً ثٌقااجِٜ ثٌٕااٛٚٞ ) هٞ إْ إ٠ااٗ ( ٌضقااًٛ ؽاا١ٓ ثٌذضاا١ٓ )إوْااْٛ  ّقٌ ٕٛلٟ عذو ثٌّؾ١و فْٓ  21

 ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ ثٌّْٕز

 

 

 أ.ه/أًِ فٍّٟ عذو ثٌق١ّو 31/11/2114

 ه/٘جٌز ِقّو ٔجؽٟ

 ٍٟعش ِقّوأ.ه/مجٌو 
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 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ 31/11/2114 ِْضٜٛ دٌٚص١ٓ ثٌضٙجح ثٌنال٠ج ثٌٍّضّٙز  أٌفج ـٟ ٌِٝٝ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّفجٚٞ ٌّّ عذو ثٌع٠ََ ِقّو ِٕٙج 22

 ه/ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن

 ه/عجٟؿ ِقّو ٟٗ

ك ثٌنٍٛٞ ٌضماو٠ٌ ثالٝاطٌثدجس ـاٟ قٌّثء دٛثّطز ؽٙجٍ ثٌضوـل١جُ ٖ٘جٕز مال٠ج ثٌوَ ثٌ ّٙج ِقّو إلذجي أفّو ؼ١ُٕ 23

 ؼٖجء ثٌن١ٍز ثٌقٌّثء

 

 

 أ.ه/إ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

 ِقّٛه ؼ١ظ أ.ه/ـجّٟز 31/11/2114 ثّضنوثَ ثٌنال٠ج ثٌؾيع١ز ِٓ ثٌٕنجو ثٌعظّٟ ـٟ عالػ فجالس ثٌمٌفز ثٌَِّٕز ـٟ ثٌْجق ١ّٕجء ٙالؿ وجًِ ِقّو 24

 أ.ه/فٍّٟ ِقّو ٍٕذٟ

 أ.ه/ّع١و ِقّو عذوٖ

هًثّز ْ٘ضٛدجعٌٛٛؽ١ز ْٚ٘ضٛو١ّ١جة١ز ِٕجع١ز ٌضعذ١ٌ ثٌذٌٚص١ٓ ثًٌِٟٛ ثٌؾ١ٕٕاٟ )أٞ ـئَ  ٝقٝ ثٌٚجٚٞ أفّو ٠ّٛؿ ـج٠و 25

 ـٟ ثألًٚثَ ثٌْقجة١ز 62( ٚوٟ ـ أٞ  3ـ دٟ 

 أ.ه/و٠ٌّز إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ ٌِعٟ 31/5/2115

 ٠ؿه/ِقّو ِٚطفٝ ٌٕ

 ه/ًث١ٔج ث١ٌْو ٚٙفٟ

( ثٌّعذٌ عٕٙاج ـاٟ ثٌنال٠اج ث١ٌٍّفج٠ٚاز ) مال٠اج صاٟ (  15هًٚ ِْضمذالس ثٌفجُ ) ُ ٠وٞ  عَٖ صٛـ١ك ِقّٛه عذو ثٌٛثفو 26

 ـٟ ٌِٝٝ ثٌْىٌ ِٓ ثٌٕٛو ثألٚي

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ 21/6/2115

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ

 أ.ه/ٚثةً ـٌثػ ِقّو

 أ.ه/ ّقٌ ِقٟ ثٌو٠ٓ َ٘ثو 31/11/2114 ـٟ فجالس ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّٛهٞ ثٌقجه 211هًٚ ثٌو١ًٌ ثٌنٍٛٞ  ًثؼخ ع٠ٌٖٓ ؼجهر أفّو 22

 أ.ه/ٌؤٞ ِقّو ِذٌٚن ثألفٛي

 ه/عالء عذو ثٌفضجؿ ثًٌٖٖٛ

أ١ّ١ٔاج ِآ ؽا١ٓ ثٌذ١ضاجؽٍٛد١ٓ ـاٟ ٌِٝاٝ  26إوضٖؿ ٟفاٌثس ِٕطماز ) إٞ ـاٟ إُ أٞ ـ  ؼجهٖ ِؤِٔ أدٛ ثٌعََ ه٠جح 28

 ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ 

 أ.ه/ٌِثه أفّو ٌِثه 31/5/2115

 أ.ه/ِنضجً عذو ثٌفضجؿ ف١ْٓ 

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

ـاٟ  86هًثّز ثأل١ّ٘ز ثإلو١ٕ١ٍى١ز ٌّْضٜٛ ثٌؾَء ثٌيثةخ ـٟ ثٌذالٍِج ِٓ ثٌو١ًٌ ثٌنٍاٛٞ  ـجصٓ فّوٞ ِقّو عذو ثٌق١ٍُ ٔوث 21

 ٌِٝٝ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّٛهٞ ثٌقجه

 ٠ٕجُ عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔأ.ه/إ 31/11/2114

 ه/عجٟؿ ِقّو ٟٗ

 ه/ّجًٖ ِقّو عٌّٚ فّجَ

 أ.ه/ إ٠ّجْ عذو ثٌقٟ ًِٖٙٛ 31/11/2114 ثٌم١ّز ثٌضٛلع١ز ٌٍفجن ـٟ ٌِٛ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّٛهٞ ثٌقجه ١ٌّجء ٍِٚـ ثٌّضٌٟٛ ثٌٌّّٟ 31

 أ.ه/ؽ١ٙجْ ِقّو ٕع١ٌر

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ
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 أ.ه/ّع١و ِقّو فّجه 31/11/2114 ثٌذ١ٌٛز ـٟ ٌِٝٝ ثٌْىٌٞ ِٓ ثٌٕٛو ثألٚي 4ّز ث١ٌٍٛوٛص٠ٌش أٜ ـ ل١ ٌِٚر ثٌٌّّٟ ثٌؽ٠ٌخ ثٌٖجـعٟ  31

 أ.ه/ٚثةً ـٌثػ ِقّو

 ه/ؼجهر عذو ثٌّؤِٓ ١ٍّّجْ

 عٌـٗ ثٌٌَِثٟٔأ.ه/إ٠ٕجُ  31/11/2114 ث١ٌٛه ٚوجٌى١ْٓ : وو١ًٌ ٌٛؽٛه ثٌنال٠ج ثٌٌْٟج١ٔز ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ثال١ٍِٛهٞ ثٌقجه ٌِٚر فْٓ ِقّٛه ٍث٠و 32

 ه/٘جٌز ِقّو ِقّٛه ّعو

 ه/عجٟؿ ِقّو ٟٗ ّعو

 أ.ه/ع٠ٌج ث١ٌْو ثٌذوٚٞ 31/11/2114 ثٌنال٠ج ثأل١ٌٚز ثٌذطج١ٔز ـٟ ثٌوًٚر ثٌو٠ِٛز ٌٌّٝٝ ث٠ٌٌٖجْ ثٌضجؽٟ ٌِٖٚ عفش ٙجهق ٘الي 33

 ه/ٍّٛثْ د١ِٟٛ ثٌقفٕجٚٞ

 ه/ّٚجَ ٙالؿ ِقّو

ـاااٟ ثإلٙاااجدز داااأٌِثٛ ثٌٖااا٠ٌجْ  CYOIAI(  t6235cٌؾااا١ٓ ) هًٚ ثٌضماااو٠ٌ ثٌٖاااىٍٟ  ِٕٝ ِقّو فْٓ عط١ٗ 34

 ثٌضجؽٟ ثٌقجهر ىثس ثٌٍٚز دضوم١ٓ ثٌْؾجةٌ

 

 

 أ.ه/ع٠ٌج ث١ٌْو ثٌذوٚٞ 31/11/2114

 أ.ه/ِٟ ِقّو عذو ثٌّٕعُ ّالِٗ

 ه/ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن

ٌثفاً ثٌفٖاً ثٌىذاوٞ ثّضنوثَ ثٌنال٠ج ثٌؾيع١ز ِٓ ثٌٕناجو ثٌعظّاٟ ـاٟ ثٌعاالػ ٌٌّٝاٝ ِ ٔؾٜٛ ث١ٌْو أفّو ثٌٚجٚٞ 35

 ثٌٕٙجة١ز عٓ ٠ٌٟك ثٌقك ث٠ًٌٛوٞ

 أ.ه/ ّع١و ِقّو فّجه عذوٖ 21/6/2115

 أ.ه/ِّوٚؿ أفّو عذوٖ

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ 31/8/2115 ـٟ صٖن١٘ ٌّٟجْ ثٌىذو ـٟ ثٌٌّٝٝ ث١٠ٌٌّٚٓ 1أ١ّ٘ز ًِٚ صج١ٌٓ ـ  ٖٜٔٛ ّعو ِقّو عجدو٠ٓ ّالَ 36

 ؿ ِقّوه/ّٚجَ ٙال

 أ.ه/ـضق١ز ث١ٌْو عًْ

 أ.ه/ٌِثه أفّو ٌِثه 31/11/2114 ثٌعاللز د١ٓ صعوه ثًٌٚٛ ثًٌٛثع١ز ـٟ آٞ ١ٍّىض١ٓ ؽ١ٓ ٚثفضّجي فوٚط ثٌْىضز ثٌوِجؼ١ز ٔٙج ثٌٕذٛٞ م١ٍفز ثٌٖجىٌٟ 32

 ه/ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن

 ه/مجٌو فْٓ ًؽجء ًثٕو

 أ.ه/ٔج٘و ِقّو عٍٛثْ 31/11/2114 ٌّالٍَ ٌٍّجٍٔٛ ٖٚٔجٟ ثٌٌّٛ ـٟ ٌِٝٝ ثٌٌع١جْ ثٌّفٍٟٚهًثّز ثٌعاللز د١ٓ ث١ٌٍىض١ٓ ث ٔٙج ِقّو فْٓ ِٚطفٝ 38

 أ.ه/ٔؾجر ِقّو ثٌؾَثً

 ه/ؽ١ٙجْ ـجًٚق عط١ٗ

 أ.ه/ٕ٘جء ث١ٌْو ٔٛـً 31/11/2114 ـٟ ٌِٝٝ ٌّٟجْ ثٌغوٞ 21ثٌم١جُ ثٌضعذ١ٌٞ ًٌّٚ ث١ٌّىٌٚ آً إْ إ٠ٗ  ٔٙج عذو ثٌٌةٚؾ أفّو عذو ثٌٌةٚؾ 31

 أفّو ثٌٌْٚؽٟ ه/ٖ٘جَ

 ه/إٌٔؾ ِقّو ثٌعطجً
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هًثّااز ِٕجع١ااز ْ٘ااضٛو١ّ١جة١ز ٚصق١ٍ١ٍااز ٌضعذ١ااٌ دااٌٚص١ٓ )عالعااٟ ثٌْٙاا١ضو٠ٓ ثٌٙاأ ( ـااٟ  ٔٙجي عذو ثٌؽفجً ٔجؽٟ ث١ٌْو ١٘ذٗ 41

 أًٚثَ ثٌمٌْٛٛ ٚثٌّْضم١ُ ثٌق١ّور ٚثٌنذ١غز

 أ.ه/ـجةمز أفّو ثٌضطجٚٞ 31/5/2115

 ه/ِٕٝ عذو ثٌقك عذو ثٌعظ١ُ

 ؿ ث١ٌْوه/ع١ٍجء عجٟ

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ 31/11/2114 ِٚٞجعفجصٗ 2دوثء ثٌْىٌٞ ِٓ ثٌٕٛو  1هًثّز صقٛي ؽ١ٓ ث١ٌّضجٌٍٛع١ٔٛ١ٓ ـ  ٔٙٝ ٠ّٛؿ أ١ِٓ عٍٟ 41

 ه/ؼجهر عذو ثٌّؤِٓ ١ٍّّجْ

 أ.ه/ٚثةً ـٌثػ ِقّو

 أ.ه/ ٔذ١ٗ ٘الي ثٌفٞجٌٟ 31/11/2114 ١ٍّفجٚٞ ثٌَِّٓ ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ثٌ  CD 61ثأل١ّ٘ز ثٌضٕذؤ٠ز ٌّْضٜٛ  ّٚجَ عجهي أفّو أدٛ ثٌن١ٌ 42

 ّعوه/ِقّو عط١ٗ 

 ه/عجٟؿ ِقّو ٟٗ

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ MEFV 31/11/2114ثٌضٖن١٘ ثٌؾ٠َتٟ ٌطفٌثس ثٌؾ١ٓ  ٚالء إدٌث١ُ٘ عذو ثٌٌف١ُ ثٌوّٛلٟ 43

 أ.ه/ؽالي ثٌو٠ٓ ِٚطفٝ ثٌمٚجٗ

 ه/فْجَ عذو ثٌّقْٓ ٘و٠خ

 أ.ه/ ّقٌ ِقٟ ثٌو٠ٓ َ٘ثو 21/6/2115 ووالٌز عٍٝ ثٌضموَ ثٌٌّٟٝ ـٟ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّفجٚٞ ثٌقجه 142ثّضنوثَ ُ ٠وٞ  ع١ْٛٞ ث١ٌْو أدٛ ثٌٜٙٛٚالء ِقّو ثٌ 44

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو عٟٛٔ

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

 أ.ه/٠ٌٕؿ ٌطفٟ د١ِٟٛ 31/11/2114 ٟجْ ثٌغوٞهًثّز ِٕجع١ز ْ٘ضٛو١ّ١جة١ز إلٔضٖجً ثٌىجـ١ٌٛٓ ٚأ١ّ٘ضٗ ثٌضى١ٕٙز ـٟ ٌّ ٠ّٛؿ أ١ِٓ عٍٟ 45

 ه/ِقّو عالء ِنضجً

 ه/فٕجْ ثٌْع١و ثٌٖٕجٚٞ
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 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌض١١ّااَ داا١ٓ ث٢ـااجس ـااٟ  1هًٚ صعذ١ااٌ ِْااضمذً ثٌضٌثْٔااف٠ٌ١ٓ أٚ د١ضجوااجص١ٕٓ ّٚاا١ى١ٍ١ٓ ه  إ٠ّجْ عذو ثٌْالَ ِقّو عٍٛثْ 1

 ثٌق١ّور ٚثٌنذ١غز ٌٍؽور ثٌوًل١ز : هًثّز ِٕجع١ز ْ٘ضٛو١ّ١جة١ز

 أ.ه/أفّو عذو ثٌعظ١ُ ١ِْٕٟ 31/8/2115

 أ.ه/٘ذٗ عذو ثٌقٟ ًِٖٙٛ

 أ.ه/ِٙج ِٚطفٝ ٌٍّٕٛٗ

 ه/ِقّو ِٚطفٝ ٠ٌٕؿ

ثو ثٌّضجفااز ِاآ ّااٌٟجْ لٕااٛثس ثأل١ّ٘ااز ثٌضٕذؤ٠ااز ٌٍنال٠ااج ثٌؾيع١ااز ثٌْااٌٟج١ٔز ـااٟ ثألٔااٛ ه٠ٕج ِؾٟ ِقّو ٌذ١خ ثٌؾٕوٞ 2

 44ّٟٚ هٞ  24ثٌغوٞ ثٌّضٛؼً دجّضنوثَ ثٌوالالس ُ ٠وٞ 

 أ.ه/ف١ْٓ ِقّو ٍوٟ ؼٌثدٗ 31/1/2115

 أ.ه/عظ١ّز ؽّجي ١ٌٚٔ

 ه/أ١ِٕز ِقّو وجًِ ًٍق

 ه/أ٠ّٓ ِقّو ثٌْمج

و ثٌغاجٟٔ ِآ ثٌذاٛي ( ـاٟ ٌِٝاٝ ثٌٕاٛ  tcf712) 2ِغ١اً  2ثٌطفٌر ـٟ ؽ١ٓ ثًِ ث١ٌْٕل  ًٜٝٛ ِقّٛه هّٛلٟ ثٌٌٖثدٟ 3

 ثٌْىٌٞ

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ 31/8/2115

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 أ.ه/عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ ٕٙذٗ

ثٌطفٌر ـٟ ثٌؾ١ٓ ثٌّْتٛي عٓ صٚا١ٕع ثألٌوّٚا١ضٌْٚ ٚلجد١ٍاز فاوٚط ثًصفاجو ٝاؽ٠ ثٌاوَ  ِقّو ٟجًق عذو ثٌّٕعُ عذو ثٌؽفجً 4

 ثألّجّٟ

 أ.ه/ ٌِثه أفّو ٌِثه 21/6/2115

 أ.ه/أًِ فٍّٟ عذو ثٌق١ّو

 أ.ه/ًؼوٖ ؼ١ّٕٟ ث١ٌٖل

ٚثألؽْااجَ ثٌّٞااجهر  31, ؾ  41, ُ ٠ااوٞ  154ثأل١ّ٘ااز ثإلو١ٕ١ٍى١ااز ٌضعذ١ااٌ ُ ٠ااوٞ  ِٙج ِقّٛه عذو ثٌؽٕٟ ِقّو ٘ؾٌُ 5

 ـٟ صٖن١٘ ٌِٛ ثٌيةذز ثٌقٌّثء ٚثـٍضٙجح ثٌٌِٚجص١َِٟ ٌٍّفجًٙ 5ألٔى١ْٓ 

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ 31/1/2115

 ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓأ.

 ه/عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ ٕٙذٗ
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 ثٌضنو٠ٌ ٚثٌعٕج٠ز ثٌٌّوَرلُْ 
 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـ١ااز هًثّااز ـعج١ٌااز ٚأِااجْ ثٌضنااو٠ٌ ثٌىٍااٟ دجّااضنوثَ ث٢ٞ ؽااً ِااع ثٌضنااو٠ٌ ـااٛق ثألَ ثٌؾج آالء ِقّو ـضقٟ أدٛ فؾٌ 1

 ٌٍٛالهر ثٌم٠ٌٚ١ز ـٟ ٌِٛ صُّْ ثٌقًّ

 أ.ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ عمجح 31/11/2114

 ه/أفّو ٙذقٟ د١ْٟٛٔ

 ه/أفّو عذو ثٌؽفجً ؼٌثدٗ

ثٌضنااو٠ٌ صقااش ثألَ ثٌعٕىذٛص١ااز ثٌّْااضٌّ ِمجًٔااز دجٌضنااو٠ٌ ـااٛق ثألَ ثٌؾجـ١ااز ـااٟ ؽٌثفااجس  أفّو ِقّو ثٌعٌٖٞ ثٌىجٕؿ 2

 ثٌعظجَ ثٌىذٌٜ ـٟ ثٌٌّٝٝ وذجً ثٌْٓ

 أ.ه/١ٌّٙ ِٚطفٝ ١ٍّّجْ 31/11/2114

 ه/ٙذٌٞ ِقّو أ١ِٓ

 ه/ِٕٝ ِقّو ِؾج٘و

صْى١ٓ ثألٌُ دجٌضٕم٠١ ث٠ًٌٛوٞ ٌعمجً ث١ٌٍذٛوج١٠ٓ ِمجًٔز دعماجً ّاٍفجس ثٌّجؼ١ْٕا١َٛ أعٕاجء  فْٓ فجِو ِعوٜ 3

 ؽٌثفز ثّضتٚجي ثٌٌّثًر دجٌّٕظجً

 أ.ه/أّجِٗ ِقّٛه ٍٕذٟ 31/5/2115

 ه/إٌٔؾ ث١ٌْو ثٌَـضجٚٞ

 ِقّو ِؾج٘و ه/ِٕٝ

هًثّز ِمجًٔز د١ٓ هًٚ فمٓ ثٌّجؼ١ْ١َٕٛ ٍّفجس ٚثًٌّٛـ١ٓ أٚ والّ٘ج ِاع ثٌذ١ٛد١فاجو١ٓ  ف١ْٓ ؽّجي إّّجع١ً ثٌّٛثًهٞ 4

 ـٛق ثألَ ثٌؾجـ١ز ـٟ صْى١ٓ أٌُ ِج دعو ثٌٛالهر ثٌم٠ٌٚ١ز

 أ.ه/ ِقّو أفّو ثٌقجًصٟ 31/11/2114

 ه/أفّو عٍٟ عذو ثٌقجـظ

 ه/ٖ٘جَ ث١ٌْو ثٌعٌٖٞ

صمْاا١ُ أعااٌ ؽااٌعض١ٓ ِاآ عمااجً ثٌو٠ىْااج١ِو٠ض١ِٛو٠ٓ عٍااٝ صْااى١ٓ ثألٌااُ دعااو ؽٌثفااجس  ج إدٌث١ُ٘ أدٛ ثٌفضـ عذو ثٌٍط١ؿًٕ 5

 ثّضتٚجي ثٌٍٍٛص١ٓ ٚثٌٍق١ّز ـٟ ثألٟفجي

 أ.ه/أّجِٗ ِقّٛه ٍٕذٟ 31/11/2114

 ه/إٌٔؾ ث١ٌْو ثٌَـضجٚٞ

 ه/ّٚجَ ِقّو أدٛ ثٌعََ ٔٚجً

جًٔز ِاج دا١ٓ ثٌضٕما٠١ ثٌّْاضٌّ ٌٍذ١ٛـاجو١ٓ داجٌؾٌؿ ٚثٌضناو٠ٌ ثٌّٛٝاعٟ دؾجٔاخ هًثّز ِم ٟجًق عذو ثٌقٟ عذو ثٌٍط١ؿ 6

 وّْىٓ ِج دعو ع١ٍّجس ىثس ثٌؾٌٚؿ صقش ثٌٍٞٛوثٌفمٌثس ثٌٚو٠ًز 

 أ.ه/ عذو ثٌع٠ََ فجِو ثٌذوٚٞ 31/11/2114

 ه/ِقّو أفّو ٌطفٟ

عذااو ثٌذااجًٞ ِقّااو عذااو ثٌذااجًٞ أفّااو  2

 فْٓ

جً د٠ٌؾذج١ٌٓ عٍٝ آالَ ِج دعو ثٌؾٌثفز ـاٟ ثٌطاٌؾ صأع١ٌ ؽٌعز ٚثفور لذً ثٌع١ٍّز ِٓ عم

 ثٌعٍٛٞ

 أ.ه/ٙالؿ ثٌو٠ٓ إدٌث١ُ٘ ثٌٌٖٔٛدٟ 21/6/2115

 أ.ه/أفّو عٍٟ عذو ثٌقجـظ

 ه/ِقّو ١ٌّّ عذو ثٌؽفجً

ثٌّجؼ١ْ١َٕٛ ٍّفجس ً٘ ٠ؤعٌ عٍٝ  ٌٚؾ ثألٔذٛدز ثٌقٕؾ٠ٌز ِع ؽٌعض١ٓ ِٓ ثٌْىْا١ًٕ  ع١ٍجء ِقّو دالي ث١ٌٍّؾٟ 8

 ٌّٝٝ ثٌي٠ٓ ٠نٞعْٛ ٌؾٌثفجس عجؽٍزأو١ٌٛٓ ـٟ ثٌ

 أ.ه/عذو ثٌٌف١ُ ِٚطفٝ ه٠ٚوثً 31/11/2114

 ه/٘وٜ ث١ٌْو عَ

 ه/ّٚجَ ِقّو أدٛثٌعََ ٔٚجً
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هًثّااز ِمااجًٔٝ داا١ٓ ثٌقماآ ثٌّْااضٌّ دااجٌؾٌؿ دجّااضنوثَ ثٌذااٛد١ف١ى١ٓ ٚثٌذااٛد١ف١ى١ٓ ِااع  ٠ّٛؿ عٛٛ عطج هللا ٠ّٛؿ 1

 ؿ ثٌفضك ثإلًدٟثٌو٠ى١ّْو٠ض١ِٛو٠ٓ ـٟ صْى١ٓ آالَ ِج دعو إٙال

 أ.ه/أّجِٗ ِقّٛه ٍٕذٟ 21/6/2115

 ه/أفّو عٍٟ ثٌٞذع

 ه/١ّٕجء ـجًٚق عذو ثٌمجهً

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٛص١ز هًثّز الّضنوثَ د١ض١وثس ثٌٕجص٠ًٛ٠ٌضاه ٔاٛو ح ٚث١ٌٕضٌٚدا١ٔٛٓ وذاو٠ً ٌٍّٛؽاجس ثٌٚا عٌٚس ِّٛه ٠ّٛؿ ع١ْٝ 1

 عٍٝ ثٌمٍخ ـٟ ثٌضٕذؤ ٚصٖن١٘ ـًٖ ثٌفطجَ ِٓ ثٌضٕفِ ثٌٕٚجعٟ دْذخ لٍذٟ

 أ.ه/عٕجء ِقّو ثٌٕعّجٟٔ 31/8/2115

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ

 ه/٘وٜ ث١ٌْو عَ

هًثّز ِمجًٔز ٌضم١١ُ ٌٟق ِنضٍفز ٌضنف١ؿ آالَ ثٌٛالهر ثٌطذ١ع١ز دجّضنوثَ فمآ ثٌفٕضج١ٔاً  ّجِـ عذو ثٌنجٌك إّّجع١ً 2

دقمااآ ثٌو٠ىْااا١ّوص١ِٛو٠ٓ ماااجًػ ثألَ ثٌؾجـ١اااز أٚ ثٌضٕمااا٠١ جًػ ثألَ  ثٌؾجـ١اااز ِمجًٔاااز مااا

 ث٠ًٌٛوٞ ٌٍو٠ى١ّْوص١ِٛو٠ٓ

 أ.ه/عذو ثٌٌف١ُ ِٚطفٝ ه٠ٚوثً 31/5/2115

 ه/أ٠ّٓ عذو ثٌّمٚٛه ٠ّٛؿ

 ه/عجهي ثٌٖقجس ثٌؾٌؽجٚٞ

ٚدٛـااااٛي ِمجًٔااااز دعماااااجً هًثّااااز ِمجًٔااااز ٌضااااأع١ٌ وااااً ِااااآ عمااااجًٞ ثٌفٕضج١ٔااااً ٚثٌذٌ ٠ٌٕؿ وّجي فجـظ عٌـٗ 3

ثٌو٠ىْج١ِٛ١ِو٠ٓ ٚثٌذٌٚدٛـٛي وعٛثًِ ِؤعٌر صْضنوَ ـاٟ ثٌضناو٠ٌ ث٠ًٌٛاوٞ ثٌىٍاٟ عٍاٝ 

 ع١ٍّجس ثٌٖذى١ز ٚثٌْجةً ثٌَؽجؽٟ

 أ.ه/ٌذٕٝ ِقّو أدٛ ثٌٌٕٚ 31/11/2114

 أ.ه/١ٌّٙ ِٚطفٝ ١ٍّّجْ

ْ ٚثٌمٕاجو ثٌقٕؾاٌٞ ٌا١ٓ ثٌقاٛثؾ ٚثألٔذٛداز ِمجًٔز د١ٓ ثٌمٕجو ـٛق ثٌقٕؾٌٞ دوْٚ داجٌٛ ٠ٌٕؿ ِقّو ثٌّٙوٞ ِقّو ثٌٕؾجً 4

 ثٌقٕؾ٠ٌز ِع أٔذٛدز ثٌمٚذز ثٌٙٛثة١ز أعٕجء ثٌضٕفِ ثٌضٍمجةٟ ٚثٌضٕفِ ثٌّضقىُ ـ١ٗ

 أ.ه/ٌذٕٝ ِقّو أدٛ ثٌٌٕٚ 31/12/2114

 أ.ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ عمجح

ذاجٌؽ١ٓ ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ ِآ هًثّز ثّضنوثَ ثٌضٕفِ ثٌٕٚجعٟ ثٌّضيديح عاجٌٟ ثٌضاٌهه ـاٟ ثٌ عجهي عٍٟ ثٌؾٌٛ٘ٞ ثٌٖٕجٚٞ 5

 ِضالٍِز ثٌٞجةمز ثٌضٕف١ْز ثٌقجهر

 أ.ه/عذو ثٌع٠ََ فجِو ثٌذوٚٞ 31/12/2114

 ه/ِقّو أفّو ثٌقجًصٟ

 ه/ِقّو ١ٌّّ عذو ثٌؽفجً

ِمجًٔااز داا١ٓ ثٌضنااو٠ٌ عاآ ٠ٌٟااك ثٌقماآ أفااجهٞ ثٌؾجٔااخ مااجًػ ثألَ ثٌؾجـ١ااز ـااٟ ِٕطمااز  ِقّو ث١ٌْو ِقّو أـٕوٞ 6

ؽٙااجٍ ثألٕااعز ثٌٌّة١ااز ٚثٌقماآ ثٌّعّااٟ ـااٟ ماا٠ ثٌّٕضٚااؿ ـااٟ  ثٌفمااٌثس ثٌعٕم١ااز دئًٕااجه

 ؽٌثفجس ثٌطٌؾ ثٌعٍٛٞ

 أ.ه/وّجي ثٌو٠ٓ ِقّو ١٘ىً 31/8/2115

 ه/ٔذ١ً عٍٟ ِقّو ث١ٌٖل

 ه/أ٠ّٓ عذو ثٌّمٚٛه ٠ّٛؿ

عٍااٝ  هًثّااز صااأع١ٌثس إٝااجـز عمااجً ثٌااو٠ىغج١ِغجٍْٚ إٌااٝ مٍاا٠١ ث١ٌٍااوٚو١ٓ ٚثٌذ١ٛد١فااجو١ٓ ِوفش ـٍٛٞ ِقّو أفّو ثٌو٠ًٕٟ 2

 ثٌضنو٠ٌ ثٌّٛٝعٟ ثإلدطٟ ٌٍٞف١ٌر ثٌعٞو٠ز دجّضنوثَ ثٌّٛؽجس ثٌٚٛص١ز

 أ.ه/أّجِٗ ِقّٛه ٍٕذٟ 31/12/2114

 ه/٘وٜ ث١ٌْو عَ
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 ثٌض٠ٌٖـ ٚعٍُ ثألؽٕزلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

  

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ٛصٌو١ْش عٍٝ دعٜ ثألعٞجء ثٌضٕج١ٍّز ألٔغٝ ثٌفأً ثألد١ٜ ثٌذجٌؽز صأع١ٌ عمجً ث١ٌّغ أّّجء ًِٞجْ إدٌث١ُ٘ عَثَ 1

 ) هًثّز ِؾ٠ٌٙز إٌىض١ٌٔٚز (

 أ.ه/ِىٌَ ـّٟٙ ١ّوُ٘ 31/5/2115

 ه/ِؾوٞ أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ عذو ثٌع٠ََ

 ه/ِقّو ع١و ثٌو٠خ

ثألدا١ٜ صأع١ٌ ثٌىجًدٛدالص١ٓ دّفٌهٖ ٚدجٌؾّع ِاع ثٌىجًـ١او٠ٍٛي عٍاٝ دعاٜ أعٞاجء ثٌفاأً  ٠ًّْٛ ١ٌّّ ع٠ََ 2

 ثٌذجٌػ : هًثّز دجٌّؾٌٙ ثٌٞٛةٟ ٚ ثإلٌىضٌٟٚٔ

 أ.ه/ ِىٌَ ـّٟٙ ١ّوُ٘ 31/5/2115

 أ.ه/ِٕجي ث١ٌْو ثٌٚٛثؾ

 أ.ه/أًِ عذو ثٌنجٌك ِٙوٞ

صأع١ٌ ًٍو ثٌنال٠ج ثٌؾيع١ز عٍٝ ثٌضؽ١ٌثس ثٌىذو٠ز ثٌّْضقغز صؾ٠ٌذ١جً ـٟ ثٌؾٌىثْ ثٌذ١ٞجء  ّجًر ِقّو ًد١ع عذو ثٌمجهً ِقّو 3

 ًثّز ْ٘ضٌٛٛؽ١ز ْٚ٘ضٛو١ّ١جة١ز ِٕجع١زثٌذجٌؽز : ه

 أ.ه/ِٕٝ ِقّو عٍٟ عط١ٗ 31/11/2114

 أ.ه/آِجي عذو ثٌْالَ ِّٛٝ

 ه/هعجء عجهي ِقّو ١٘ذٗ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِٕٝ ِقّو عٍٟ عط١ٗ 31/8/2115 ثٌؽٖجء ثٌّنجٟٟ ٢ٔؿ ثٌفتٌثْ ثٌذ١ٞجءصأع١ٌ ٌِوخ دَٕثٌى١ُٔٛ وًٍٛث٠و عٍٝ ثٌم١ٌٔز ٚ ٕ٘و أفّو ِقّو ثٌقٕفٟ 1

 أ.ه/عذو ثٌٌفّٓ أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ 

 ٌِٖلٟ ه/عّجه ٙالؿ إدٌث١ُ٘

 ٌو٠خٙفٛس عذو ثٌع٠ََ ثأ.ه/ 31/1/2115 صؽ١ٌثس ِج دعو ثٌٛالهر ٚثٌىٙجٌز ـٟ دعٜ أؽَثء ثٌؾٙجٍ ثٌّٟٙ ـٟ ثٌفأً ثألد١ٜ ٚالء ١ّو عذو ثٌٕذٟ ثٌٚع١وٞ 2

 أ.ه/ِٕٝ ِقّو ٍع١ٌ

 أ.ه/أًِ ِقّو أدٛ ثٌعال
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 ثٌض١ٌٛو ٚأٌِثٛ ثٌْٕجءلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌٌِٙاااْٛ ثٌّقفاااَ ٌٍؾٌد١اااجس ثٌّعاااجه ثالصقاااجه ـاااٟ صقف١اااَ ثٌضذااا٠ٜٛ ِاااع ٚداااوْٚ صغم١اااخ  أ١ٌِر ِقّو دوً عذو ثٌنجٌك 1

 ٟ ٌِٛ ِضالٍِز ثٌّذ١ٞ١ٓثٌّذ١ٞ١ٓ ـ

 أ.ه/إٌٔؾ ثٌّقّوٞ ثٌؽ٠ٌخ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌق١ّو ث٠ٌٕٟٛٙ

 ه/أ٠ّٓ عذو ثٌع٠ََ ثٌيًؾ

هًثّز صوـك ثٌوَ ـٟ ث٠ٌٌٖجْ ثٌٌفّٟ عٓ ٠ٌٟك ثٌوٚدٌٍ ١ٌْوثس ؼ١ٌ فٛثًِ ـٟ فاجالس  إ٠ّجْ فجِو ثٌّضٌٟٛ ِؾج٘و 2

 ثإلؽٙجٛ ثٌّذىٌ ثٌّضىًٌ

 ث١ٌْو ِقفٛ أ.ه/آِجي  31/5/2115

 أ.ه/أفّو صٛـ١ك ١ٍّّجْ

 أ.ه/مجٌو عذو ثٌٛ٘جح ه٠ٛثْ

هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ثألٕعز دجٌٚذؽز عٍاٝ ثٌاٌفُ ٚثٌّٛؽاجس ثٌٚاٛص١ز عآ ٠ٌٟاك ثٌّٙذاً  فجًُ ٔؾ١خ ٠ِ 3

 ـٟ صٖن١٘ صأمٌ ثإلٔؾجح ـٟ ث١ٌْوثس

 أ.ه/أ١ِٓ عذو ثٌٌةٚؾ ٟٕطجٚٞ 31/5/2115

 أ.ه/إٌٔؾ ثٌّقّوٞ ؼ٠ٌخ

 ِٖجٌٟأ.ه/عّجه ِقّو 

ص٠ٍٛااع ثٌْٕاا١ؼ ثٌااوٕٟ٘ ْٚٔااذز ) ثٌٍذضاا١ٓ ( دجٌّٚااً ـااٟ ثٌٌّٝااٝ دااج٠ٌَٕؿ ثٌقّااٟ ؼ١ااٌ  فٕجْ ٕعذجْ ث١ٌْو أدٛ إِٓٗ 4

 ثٌٛ ١فٟ

 أ.ه/ٔؾٜٛ إدٌث١ُ٘ عؾالْ 31/8/2115

 أ.ه/ِٕجي عذو ثٌٛثفو ع١و

 ه/ٕج١ٕ٘جٍ فّوٞ ثًٌٖٛدؾٟ

هر ثٌم٠ٌٚ١ز دجّاضنوثَ عماجً ث١ٌَّٚدٌّٚاضٛي ثٌقو ِٓ ٠َٔؿ ِٛٝع ث١ٌّّٖز أعٕجء ثٌٛال صجٌِ ـضقٟ ثٌٌّفِٟٛ 5

 ) ٌٕؽٟ ( ِمجدً ثألٚو١ْض١ّٛٓ دجٌّقٍٛي ث٠ًٌٛوٞ

 أ.ه/ٔؾٜٛ إدٌث١ُ٘ عؾالْ 31/11/2114

 أ.ه/ٟجًق ِقّو ثٌْذع

 ه/ٖ٘جَ ِقّو ثٌْع١و دٌػ

 و ث٠ٌٕٟٛٙأ.ه/ِقّو عذو ثٌق١ّ 31/11/2114 ثٌؾو٠و ـٟ عالػ ٠ٌِٞجس ثٌمٍخ أعٕجء ثٌقًّ هث١ٌج دوٚٞ ِقّو ِقفٛ  6

 ه/أفّو صٛـ١ك ٌِّٟ

 أ.ه/أفّو ِقّٛه عٛثًٖ 31/11/2114 ِْضٜٛ ثٌٍذض١ٓ ٌِْٚ٘ٛ ثأل١ٌْٛٔٓ ـٟ ًِٚ ثٌوَ ـٟ فجالس صىٌثً ـموثْ ثٌقًّ ثٌّذىٌ ّجًٖ ِقّو إٌٔؾ إدٌث١ُ٘ ٠ّٛؿ 2

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

 ه/أ٠ّٓ عذو ثٌع٠ََ ثٌوًق

 أ.ه/ عجهي فٕفٟ ثٌفَثٍٞ 31/5/2115 قًّ ثٌضٟ صقوط دعو ثٌٛالهرِٞجعفجس صُّْ ثٌ ّّجؿ ِقّٛه ث١ٌْو م١ٍفز 8

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌق١ّو ث٠ٌٕٟٛٙ

 ه/ِقّو أفّو ٍٟعش ثٌٖعٌثٚٞ
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ِْضٜٛ ث١ٌٍذض١ٓ ٚثأل١ٌْٛٔٓ ـٟ ًِٚ ث١ٌْوثس ثٌذاو٠ٕجس ثٌالصاٟ ٠عاج١ٔٓ ِآ ثٌعماُ دْاذخ  ِجؽو ١ٌّّ ِّٛٝ ؼذ٠ٌجي 1

 ٌِٛ صى١ِ ثٌّذ١ٞ١ٓ لذً ٚدعو إٔمجٗ ثٌٍْٛ

 أ.ه/آِجي ث١ٌْو ِقفٛ  31/11/2114

 أ.ه/ِٚطفٝ ٠ٍٓ ثٌعجدو٠ٓ

 أ.ه/ّقٌ أفّو ـضقٟ

ـااٟ إـااٌثٍثس عٕااك ثٌااٌفُ  1ل١ّااز عجِااً ثٌّٕااٛ ثٌّٖااجدٗ ٌعْٔاا١ٌٛٓ ثٌّااٌصذ٠ دٕذااٌٚص١ٓ ـ  ِقّو ٙجدٌ ِقّٛه ّع١و 11

 ٚثٌّٙذً ـٟ ثٌضٖن١٘ ثٌّذىٌ ٌضَّق ثألؼ١ٖز ثأل١ّٕٛ١ِز لذً ١ِعجه ثٌٛالهر

 وٌَ عذو ثٌفضجؿ ٕج١٘ٓأ.ه/ 31/5/2115

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 ه/ه٠ٕج ؽّجي ثٌو٠ٓ ثٌنٌٟٛ

هًثّز دقغ١ز ٌٍضؽ١ٌثس ثٌضٟ صقوط ـٟ ًّجَ ثٌّل ثٌىٌٙدٟ ٌٍْٕجء ثٌالصٟ صعاجٟٔ ِضالٍِاز  ِقّو عط١ٗ مٌٞ ث١ٌْو ًّالْ 11

 ثألعٌثٛ ثٌٛثًه فوٚعٙج لذً ثٌوًٚر ث٠ٌٌٖٙز ) ِضالٍِز ِج لذً ثٌطّظ(

 ه/ِقّو ٔذ١ٗ ثٌؽ٠ٌخأ. 31/11/2114

 أ.ه/آِجي ث١ٌْو ِقفٛ  

 ه/ِقّو م١ًٍ ِقّو م١ًٍ

هًثّااز ِمجًٔااز ٌطاا٠ٌمض١ٓ ٌضقف١ااَ ثٌضذاا٠ٜٛ ـااٟ ٔٙج٠ااز ثٌطااًٛ ثألٙاافٌٞ ٚدوث٠ااز ثٌطااًٛ  ِقّٛه ِقّو ِقّو إّّجع١ً 12

 ثٌق٠ٍٟٛٚ دجّضنوثَ ّضٌثس ثٌىٍِٛٛـ١ٓ ـٟ ث١ٌْوثس ىٚثس ِضالٍِز صى١ِ ثٌّذ١ٜ

 قّو ثًٌّٕٛٞأ.ه/ِقْٓ ِ 31/11/2114

 أ.ه/٘جٌز ِقّو ٔجؽٟ

 ه/١ٌٚو ِّوٚؿ عطج هللا

هًثّز ِمجًٔز دجّضنوثَ عمجً ثٌذ١ضج١ِغجٍْٚ ٚثٌو٠ىْج١ِغجٍْٚ ـٟ ِٕاع فاوٚط ثألِاٌثٛ  ١ٌٙٔ ِقّو ٠ّٛؿ إدٌث١ُ٘ 13

 ٌعؽٕز ثٌّع١ٌٝٓ ٌٍٛالهر ثٌّذىٌر

 أ.ه/ِقّو إّّجع١ً عذوٖ 31/11/2114

 أ.ه/١ٌّجء ِقّو ثألفٛي

 ٌّٙوٞه/٘ذٗ ّع١و ث

هًثّااز ٌّمجًٔااز صااأع١ٌ عمااجً ثٌىٍِٛااٛـ١ٓ ّاا١ضٌثس ِٚااجفذجً ٌعمااجً إْ أّااض١ً ١ّْااضج١ًٔ  ٘وٜ ٍٟعش ِووًٛ 14

ٚوٍِٛٛـ١ٓ ّضٌثس ِٚجفذجُ ٌعمجً و١ٌِِٚٛذج٠ى١ٌٕٛجس ٚوٍِٛٛـ١ٓ ّا١ضٌثس ِٕفاٌهثً عٍاٝ 

 صقف١َ ثٌضذ٠ٜٛ ٌٌّٝٝ ِضالٍِز صى١ْجس ثٌّذ١ٞ١ٓ

 أ.ه/ِقّو ٔذ١ٗ ثٌؽ٠ٌخ 31/11/2114

 /عّجه ِقّو أدٛ ٠ٍو ِٖجٌٟأ.ه

 ه/أفّو ِقّو ع١و عغّجْ

ِعوي فوٚط ثألؽْجَ ثٌّٞجهر ثٌٌّصذ٠ دجٌوعوٜٚ دجٌىال١ِاو٠ج ـاٟ ثٌْا١وثس ثٌالةاٟ ٌاو٠ٙٓ  ٚالء فّجهٖ عذو ثٌع٠ََ 15

 صذ٠ٜٛ ٟذ١عٟ ٚٝع١فجس ثٌنٚٛدز دوْٚ أٌِٛ ٌِة١ز دمٕجصٟ ـجٌٛح

 أ.ه/ٔؾٜٛ ِقّٛه ثٌؽٌثح 31/5/2115

 دٛ ٠ٍوأ.ه/عّٚش فّوٞ أ

 ه/ّع١و فّجه عذوٖ

ِمجًٔااز داا١ٓ ثٌعااالػ ثألًٚثٔااٟ ٌااعَ ثٌقجِااً ِمجدااً عمااجً ث١ٌٌْوّٛاا٠ٌ١ً ـااٟ صقْاا١ٓ لٍااز  ٠ج١ّّٓ ٌطفٟ ث١ٌٖل 16

 ثٌْجةً ثأل١ِّٕٟٛ فٛي ثٌؾ١ٕٓ

 أ.ه/ِقْٓ ِقّو ثًٌّٕٛٞ 31/5/2115

 ه/ٔؾالء ٌطفٟ هعذ١ِ

 ه/أفّو ِقّو عغّجْ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 
 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ٌطجٌخثُّ ث َ

ِمجًٔااز ِغاا١الس ثٌٌِٙااْٛ ثٌّقفااَ إلـااٌثٍ ثٌؾٛٔااجهٚصٌٚد١ٓ ِااع ِٞااجهثصٗ ـااٟ ثٌضٕٖاا٠١  أفّو ِقّٛه عذو ثٌؽٕٟ ٘ؾٌُ 1

 ثٌّضقىُ ـ١ٗ ٌٍّذ١ٞ١ٓ ثٌقمٓ ثٌّؾٌٙٞ

 أ.ه/إٌٔؾ ثٌّقّوٞ ؼ٠ٌخ ثٌّطجٌ٘ 31/3/2115

 أ.ه/أفّو صٛـ١ك ٌِّٟ ١ٍّّجْ

ـ١ٌُٚ ث١ٌْوثس  ؼ١ٌثٌقٛثًِ ٚ ثٌقٛثًِ ِٚٛث١ٌو٘ٓ ـاٟ ِعوي ثٔضٖجً ث١ٌْض١ِٛؾجٌٛد١ٓ  ٗ أدٛ ثٌعََ هثٚهأ٠ّٓ ٕقجص 2

 ِقجـظز ثٌؽٌد١ز

 أ.ه/أفّو ِقّو ثٌعطجً 31/3/2115

 أ.ه/عٕٚش فّوٞ أدٛ ث٠َ١ٌو

 أ.ه/ِقّو وّجي ٌٍ٘ر

ٙذٍاٟ ماجي ِآ ثٌضاٛصٌ ٚوايٌه هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ثّاضنوثَ ٕاذىز ِآ ثٌذا١ٌٌٚٓ وٖا٠٠ٌ ِ ٠ٌ١ٕٓ دٌوجس ثٌذٙٛصٟ 3

ثّااضنوثِٗ وٖاا٠٠ٌ ِاآ هثمااً ثٌّٙذااً إٌااٝ ثٌنااجًػ ِااع ع١ٍّااز دٌٛٛصااج ـااٟ عااالػ ثٌْااٍِ 

 ثٌذٌٟٛ ٌوٜ ث١ٌْوثس ثٌٍتٟ ٠عج١ٔٓ ِٓ ل١ٍز ـٟ ثٌّغجٔز

 أ.ه/ِقّو ٔذ١ٗ ثٌؽ٠ٌخ 31/5/2115

 أ.ه/و٠ٌُ عذو ثٌفضجؿ ٕج١٘ٓ

 أ.ه/آِجي ث١ٌْو ِقفٛ 

ألٔض٠ٌٌّٛ١ٓ وّضٕذب ٌإلّضؾجدز ثٌّذ١ٞ١ز ـٟ ثٌٌّٝٝ ثٌالصاٟ ٠عاج١ٔٓ ِآ صىا١ِ ٌِْ٘ٛ ث ٔج٠ًّجْ ِقّٛه ثٌقجِٟ 4

ثٌّذ١ٞ١ٓ ثٌّمجَٚ ٌعمجً ثٌىٍِٛف١ٓ ّضٌثس ٚثٌالصٟ ٠نٞعٓ ٌٍىاٟ ثٌقاٌثًٞ ثٌّذا١ٜ عآ 

 ٠ٌٟك ِٕظجً ثٌذطٓ

 أ.ه/أفّو ِقّٛه عٛثًٖ 31/3/2115

 أ.ه/وٌَ عذو ثٌفضجؿ ٕج١٘ٓ

 أ.ه/أفّو ف١ْٓ أدٛ ـ٠ٌنٗ

 ٌو٠ٓ َ٘ثوأ.ه/ّقٌ ِقٟ ث

 أ.ه/أفّو ِقّٛه عٛثًٖ 31/5/2115 صم١١ُْ ٔضجةؼ ثٌقًّ ـٟ فجالس ثإلؽٙجٛ ثٌّٕيً ـٟ ثٌغالط إٌٔٙ ثألٌٚٝ ِٓ ثٌقًّ ٔؾالء عٍٟ ف١ْٓ 5

 أ.ه/ِٕٝ صٛـ١ك ثإلد١جًٞ

 أ.ه/عّجه ِقّو ِٖجٌٟ
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 ثٌؾٌثفز ثٌعجِزلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ ٠ًل ثٌّٕـصج عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عٚجَ عذو ثٌع٠ََ ثٌقٍذٟ 31/11/2114 هًٚ ثٌقمٓ ثألّّٕضٟ ـٟ عالػ دعٜ عًٍ ثٌفمٌثس أفّو أِٔ أفّو ِقّو ٌٍ٘ر 1

 ه/إدٌث١ُ٘ ِقّو ٕف١ك

 ه/دجُّ ـٌثػ أدٛ ثٌٕؾج

ثٌٍّااْٛ ـااٟ  صم١اا١ُ هًٚ ثٌؾٌثفااز ٚثٌفقاا٘ دجٌّٛؽااجس ـااٛق ثٌٚااٛص١ز دجّااضنوثَ ثٌااوٚدٌٍ أفّو ّع١و د١ْٟٛٔ ّالِٗ 2

 صٖن١٘ صٞنُ ثٌؽوه ث١ٌٍّفج٠ٚز ثٌعٕم١ز "عٓ ثٌذجٌؽ١ٓ "

 

 

 أ.ه/ِؾوٞ ِقْٓ ٌذ١خ ثٌؾٕوٞ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ـضقٟ هثٚٚه

 ه/ِقّو عٍٟ ١ٍِِ

هًثّااز صق١ٍ١ٍااز ٌٍٕضااجةؼ ثٌطذ١ااز ثٌّنضٍفااز ٌٍطااٌق ثٌؾٌثف١ااز ثٌّْااضنوِز إلٙااالؿ ثًصؾااجو  أفّو ِقّو ؽّجي عجٌِ ثٌنٌٟٛ 3

 ثٌٌٖـجس ثٌّٚجَ عالعٟ

 أ.ه/فْجَ ـؤثه ـٍٛٞ 31/11/2114

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو ث١ٌٖل

 ه/ِٚطفٝ عذو ثٌٌةٚؾ ع١ْٝ

هًثّااز ِمجًٔااز داا١ٓ ٠ٌٟمااز عااَي ِٕطمااز ثإلداا٠ ٠ٌٟٚمااز صغذ١ااش ثٌْااو٠ٍز ثٌؾٍو٠ااز ٌٍغااوٞ  أفّو ِٚطفٝ أفّو أدٛ ث٠َ١ٌو 4

 ثٌّْضتًٚ ٌٍقو ِٓ فوٚط صًَٛ ٍِٟٚ دعو ثّضتٚجي ثٌغوٞ

 ؿ ثٌو٠ٓ عٍٟ ثٌؾٌٛ٘ٞأ.ه/ٙال 31/11/2114

 أ.ه/أفّو عط١ٗ ه٠ًٚٔ

 ه/عذو ثٌٛ٘جح ف١ّوٖ ؽجه

 أ.ه/أفّو عط١ٗ ه٠ًٚٔ 31/11/2114 ثٌضم١١ُ ثٌغالعٟ ثٌّعوي ٢ـجس ثٌغوٞ ثٌّقّْٛز ـٟ ثإلٔجط ٙؽجً ثٌْٓ ثٌؽٌّٞ ث١ٌْو ثٌؽٌّٞ عذ١و 5

 أ.ه/ٙالؿ ثٌو٠ٓ عٍٟ ثٌؾٌٛ٘ٞ

 ه/عٌّٚ ِقّو صٛـ١ك ثٌذوًٞ

 أ.ه/ فْٓ عذو ثٌعجٟٟ عٍٟ 31/11/2114 عٛثًِ ثٌضٕذؤ دٕضجةؼ ثٌعالػ ـٟ فجالس ثإلـمجً ثٌوِٛٞ ثٌقجه ٌٍطٌؾ ثٌْفٍٟ ضٌٟٛؽّعٗ ِقّو عٍٟ ِ 6

 أ.ه/ عجهي ف١ْٕٟ لّقجٚٞ

 ه/أفّو فْٕٟ ثٌذٌدٌٞ

 أ.ه/٘جُٕ ِقّو ع١جه 31/5/2115 ثّضنوثَ ثٌّٚػ ثٌف١ذ٠ٌٕٟ ـٟ عالػ ثٌٕجًٙٛ ثٌعٚعٟٚ مجٌو دٌِٔ ِقّو ِّٛٝ 2

 /أِؾو عذو ثٌٌفّٓ ٕ٘وٞأ.ه

 ه/٠جٌّ ثٌٙٛثًٞ



                                                                                         

 116 

 أ.ه/ ؽّجي إدٌث١ُ٘ ِّٛٝ 31/5/2115 ثالّضتٚجي ثٌٕٚفٟ ٌعم١وثس ثٌؽور ثٌوًل١ز عٓ ٠ٌٟك ثٌضومً ثٌؾٌثفٟ ثٌّذجٌٕ ثٌّقوٚه ًثٟٝ أفّو أ٠ٛح ِقّو 8

 أ.ه/أّجِٗ فٍّٟ ثٌنٌٞثٚٞ

 أ.ه/فّوٜ ٙولٝ عذو هللا

ٌإلٌضٙاجح ثٌقاجه ٌٍَثةاور  ثٌَثةاور ثٌوٚه٠از دّْاجعور ثٌّٕظاجً ماجًػ ثٌؾْاُ ٔضجةؼ إّضتٚجي ًثِٟ ِقّو ِقّٛه ّالِٗ 1

 ثٌوٚه٠ز

 أ.ه/ِقّو ٌطفٟ ثٌؾٕؾ١ٟٙ 31/5/2115

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو ث١ٌٖل

 ه/فّو ٟ عذو ثٌٙجهٞ ِقّو

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌّٕعُ ٚ٘ذٟ 31/11/2114 لجد١ٍز صطذ١ك ِم١جُ ثٌذجدًٛط ٌّنجٌٟ ث٠ٌَٕؿ عٍٝ ٌِٝٝ ؽٌثفز ثٌمٍخ ث١٠ٌٌّٚٓ ًفجح ِقّو عذو ثٌع٠ََ ِطٌ 11

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌع٠ََ ثٌّقالٚٞ

 ه/ٟجًق ث١ٌْو ثٌٖجىٌٟ

هًثّااز ِْااضمذ١ٍز ٌٍّمجًٔااز داا١ٓ ثإلٙااالؿ ثٌؾٌثفااٟ ثٌنٍفااٟ ثٌّقااوٚه ٚثٌّٕظااجً مااجًػ  ًِٞجْ ٕجوٌ إدٌث١ُ٘ 11

 ثٌؽٖجء ثٌذ٠ٌضٟٛٔ دضٌو١خ ٕذىز مٍؿ ؽوثً ثٌذطٓ إلٙالؿ ثٌفضك ثالًدٟ

 

 

 أ.ه/ٔجؽٟ ثٌوّٛلٟ إدٌث١ُ٘ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّٛه أفّو ثٌع١ٜٞ

 ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ ثٌٚٛثؾ

صم١١ُ ًدا٠ ثٌمٕاجر ثإلًد١از صقاش ثٌؾٍاو دّْاجعور ثٌّٕظاجً ـاٟ ثإلٙاالؿ ثٌفضاك ثإلًداٟ عٕاو  ٍّطجْ ؽجدٌ ِقّو ٕعٌثٚٞ 12

 ثألٟفجي

 أ.ه/ِقّو ـضقٟ ِقّو ِضٌٟٛ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّٛه أفّو ثٌعف١فٟ

 ثٌع٠ََ ثٌّقالٚٞ أ.ه/ِقّو عذو

هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ثٌٖاذىز ثٌّّضٚاز ؽَة١اجً مف١فاز ثٌاٍْٛ ٚثٌٖاذىز ثٌؽ١اٌ ِّضٚاز عم١ٍاز  ٟجًق ِقّو عف١فٟ ٙقٚجؿ 13

 ثٌٍْٛ ـٟ إٙالؿ ثٌفضك ثإلًدٟ دط٠ٌمز ١ٌٖضٕٖضج٠ٓ

 أ.ه/ؽّجي إدٌث١ُ٘ ِّٛٝ 31/5/2115

 ه/أّجِٗ فٍّٟ ثٌنٌٞثٚٞ

 ه/فّوٞ ٙولٟ ثٌٌٕٖصجٚٞ

 أ.ه/ ِقّو عٍٟ عط١ٗ 31/11/2114 ز دعو ع١ٍّز ثّضتٚجي ثٌٌّثًرهًثّز ثّضٌؽجع١ز إلٙجدجس ثٌمٕٛثس ثٌٌّث٠ًز ثٌٌة١ْ١ ٌٔٚ عذو ثٌّقْٓ عٍٟ عذو ثٌّقْٓ 14

 أ.ه/أفّو فْٓ ٔٛـً

 ه/إٌٔؾ أفّو ثٌعطجً

ٝ ِٚجدٟ ثٌْاىٌ ِمجًٔز د١ٓ ثٌٕضجةؼ ثٌّذىٌر ٌؾٌثفز ًٍثعز ثٌٌٖث١٠ٓ ثٌضجؽ١ز ـٟ ثٌٌّٝ ِج٠ىً ع١ْٝ ؽًٛؽٟ ثّىٕوً 15

 ٚؼ١ٌ ِٚجدٟ ثٌْىٌ

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌّٕعُ ٚ٘ذٟ 31/3/2115

 أ.ه/ِقّو عٍٟ عط١ٗ

 ه/ِقّو ِقّٛه أدٛ ثٌٌٕٚ

ثٌٕضااجةؼ ثٌؾٌثف١ااز ٌااوِؼ ثٌفمااٌثس ثٌمط١ٕااز ِاآ مااالي ؽاايًٚ ثألعٚااجح دجّااضنوثَ لفاا٘  ِقّو أفّو أدٛ ٠ٍو عٍٟ ثٌؽ٠ٌخ 16

 وٌدٟٛٔ ـٟ عالػ إٍثفز ثٌفمٌثس 

 ه/عٍٟ إدٌث١ُ٘ ِقّو ١ّؿ ثٌو٠ٓأ. 31/11/2114

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّو ٌذ١خ ثٌؾٕوٞ

 ه/أفّو ٠ّٛؿ ١ٍّّجْ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

صم١اا١ُ ثٌٖااك ثٌْااّٟٙ ثألِااجِٟ دااوْٚ لطااع ثٌعٞااٍز ثٌعجٙااٌر ـااٟ إٙااالؿ ثٌٕجٙااًٛ داا١ٓ  ِقّو ع١ٍٖٛ أفّو ِقّو 12

 ثٌّْضم١ُ ٚثٌو١ٍَ٘ ثٌّٙذٍٟ

 أ.ه/ٔجؽٟ إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ 31/11/2114

 ه/ِقّو إدٌث١ُ٘ ثٌٚٛثؾ

 ِقّو ١ٍّّجْ ف١ٖٔه/

ِمجًٔز د١ٓ ثٌٖىً ثٌنجًؽٟ ٚصق١ًٍ ثألْٔؾز ٌٍَثةور ثٌوٚه٠ز ٟذ١ع١از ثٌٖاىً أعٕاجء ِٕظاجً  ِٚطفٝ أفّو عذو ثٌٌفّٓ عالَ 18

 ثٌذطٓ ـٟ ثألٟفجي ثٌّٖضذٗ دئٙجدضُٙ دجإلٌضٙجح ثٌقجه ٌٍَثةور ثٌوٚه٠ز

 أ.ه/عٚجَ عذو ثٌع٠ََ ثٌقٍذٟ 31/11/2114

 ه/إٌٔؾ أفّو ثٌعطجً

 جَ ثٌّقّوٞ ثٌؽ٠ٌخه/ٖ٘

هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ّو٠ٍز ـُ ثٌّْىز ٚثٌْو٠ٍز ثٌنٍف١ز ثٌؾٍو٠ز ثٌع١ٍٞز ـاٟ دضاٌ ِاج ـاٛق  ٚثةً عٌء ثٌو٠ٓ ٕٛلٟ أفّو 11

 ثٌٌوذز ٌٕم٘ ثٌضؽي٠ز ثٌو٠ِٛز ث٠ٌٌٖج١ٔز ٌٍطٌؾ ثٌْفٍٟ ٚصأع١ٌّ٘ج عٍٝ إعجهر ثٌضأ١ً٘

 أ.ه/عجهي ف١ْٓ لّقجٚٞ 31/11/2114

 ٟه/فٕجْ ِقّو ثٌْعؤ

 ه/أفّو ف١ْٓ ثٌذٌدٌٞ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز   ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌع٠ََ ثٌّقالٚٞ 31/8/2115 صم١١ُ ثٌعٛثًِ ثٌّؤعٌر ـٟ فجالس ثْٔوثه ثٌٌّا ثٌنٍمٟ عٕو ثألٟفجي فجِو ِقّو ِقّٛه أفّو ١ٍُّ 1

 أ.ه/فّجهٖ فْٓ هثٚٚه

 أفّو إّّجع١ًأ.ه/مجٌو 

 

ثّضتٚجي ٌّٟجْ ثٌىذو ثٌالص٠ٌٖقٟ : هًثّز ِمجًٔز دا١ٓ ؽٙاجٍ ثٌضاٌهه ثٌقاٌثًٞ )فذ١اخ  ٠ٌٕؿ عذو ثٌفضجؿ ٙجدٌ عذو ثٌفضجؿ 2

44X ٚثٌٌّٖٟ ثٌّضٕجّك ) 

 أ.ه/ؽّجي إدٌث١ُ٘ ِّٛٝ 21/11/2114

 أ.ه/ٟجًق ِقّو إدٌث١ُ٘

 أ.ه/أّجِٗ فٍّٟ ثٌنٌٞثٚٞ

 أ.ه/٘جُٕ ِقّو ع١جه 26/2/2115 ػ وًْٛ ثٌٛؽٗ ٚإٙجدجس ألْٔؾز ثٌٌمٛر ثٌّٚجفذز ٌٙجعال ٟجًق ؽّجي ٍوٟ ِقّٛه ٕىٌ 3

 أ.ه/ث١ٌْو ِقّو عذو ثٌٌثٚق

 أ.ه/عذو ثٌق١ّو عذو ثٌنجٌك أفّو

 أ.ه/ِقّو ١ّٓ ثٌٖجـعٟ

ّآ صأع١ٌ إعجهر ص١ًٙٛ ثألًٚهر ثٌىذو٠ز عٍٝ ثفضمجْ ثٌؾَء ثٌّاًَٚو ـاٟ ًٍو ثٌفا٘ ثأل٠ ِقّو ِقّٛه م١ًٍ ؼَثٌٟ 4

 ِٓ ثٌىذو ِٓ ِضذٌو فٟ

 أ.ه/ ِقّو ِقّو ثٌؾٕوٞ 22/4/2115

 أ.ه/ٟجًق ِقّو إدٌث١ُ٘

 أ.ه/دٌث٠ٓ هثـ١وّْٛ

 ه/فْجَ ثٌو٠ٓ ِقّو ١ٍّّجْ
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 ؽٌثفز ثٌعظجَلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

إٙالؿ ثٌٌٖػ ٚثٌّْضم١ُ دّْجعور ثٌّٕظجً ثٌؾٌثفٟ ـٟ فاجالس ثٌع١اٛح ثٌنٍم١از ٌٍٖاٌػ  ِقّو ِقّٛه عذو ثٌع١ٍُ ٍٕذٟ 5

 ٚثٌّْضم١ُ

 عٍٟ عط١ٗ أ.ه/ِقّو 21/6/2115

 أ.ه/عٚجَ عذو ثٌع٠ََ ثٌقٍذٟ

 ه/إٌٔؾ أفّو ثٌعطجً

 أ.ه/ِج١ٌٛ٠ًّج

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّو ٌذ١خ ثٌؾٕوٞ 31/12/2114 صم١١ُ هًٚ ثّضتٚجي ثٌعمور ث١ٌٍّفج٠ٚز ثٌقجًّز ـٟ ٌِٝٝ ٌّٟجْ ثٌغوٞ ١ٌٚو ٠ّٛؿ ثٌٌٖد١ٕٟ ٠ّٛؿ 6

 أ.ه/أفّو عط١ٗ ه٠ًٚٔ

 أ.ه/إٌٔؾ ـضـ هللا دٌوجس

 ١ّوٖ ؽجهه/عذو ثٌٛ٘جح ف

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ٔذ١ً عٌّ ؼجًدٛ 31/5/2115 صغذ١ش عظّز ٚثفور ِٓ وًْٛ عظّضٟ ثٌْجعو ـٟ ثألٟفجي دٛثّطز ثٌّّْجً ثٌٌّْ أفّو د١ِٟٛ عذو ثٌٙجهٞ ٔٚجً 1

 أ.ه/ٟجًق أفّو ث١ٌٖل

 ٚطفٝ فْٕٟه/ِقّو ِ

صم١١ُ ٔضجةؼ ثٌضغذ١اش ثٌاوثمٍٟ ٌٍىْاًٛ ثٌعٌٝا١ز ثٌٌٝاف١ز دجّاضنوثَ ثٌّْاج١ٌِ ثإلّافٕؾ١ز  أفّو ـ٠ٌو عجٌِ ِىٟ 2

 ثٌؾٛـز ٚثألّالن ثٌٖجهر

 أ.ه/٠ق١ٝ ِقّو ٚـج 31/11/2114

 ه/أّّٗ عذو ثٌٛ٘جح ١ٍُّ

 ه/١ٌٚو ِقّو ع٠ِٛ

ثٌٕناجعٟ ـاٟ ثٌىْاًٛ ثٌّضَفَفااز ٌعظّضاٟ ثٌْاجعو ٌااوٜ  ثٌعاالػ ثٌضقفظاٟ ِمجداً ثٌضغذ١ااش إّالَ ِقّو ِقّٛه ـضٛؿ 3

 ثألٟفجي 

 أ.ه/ِقّو ٕف١ك ّع١و 31/5/2115

 أ.ه/ِٚطفٝ أفّو أ٠ٛح

 ه/أفّو ِقّو ّجِٟ

 أ.ه/ِٚطفٝ ف١ْٓ فؾجٍٞ 31/11/2114 ٔضجةؼ ثٌضغذ١ش ثٌوثمٍٟ د٠ٌٖقز ثٌىًْٛ ثٌقو٠غز ٌعظّز عٌلٛح ثٌموَ ثٌفٌٟٛ عٍٟ لٕو٠ً 4

 ه/ِٚطفٝ ف١ْٓ فؾجٍٞ

 /أّجِٗ عذو ثٌٛ٘جح ١ٍُّه

 ه/إ٠ٙجح ِقّو ٕقجصٗ
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١ٌٕ١َ ِآ ماالي عالػ ثٌىًْٛ مجًػ ِفًٚ ثٌٌّػ أّفً عظّز ثٌىعذٌر دٛثّطز ٍّه و صجٌِ ِقّو ٍوٟ فؾجٍٞ 5

 ثٌؾٍو

 أ.ه/ ِقخ ثٌو٠ٓ أفّو ـجًٝ 31/11/2114

 أ.ه/أ٠ّٓ ث١ٌْو م١ًٍ

 ه/ِقّو عذو ثٌّٕعُ لٍم١ٍز

 أ.ه/ أ٠ّٓ ث١ٌْو م١ًٍ 31/11/2114 ١ش وًْٛ ِٖطذجس ث١ٌو دجٌّٖط١ز ث١ٌٍّْز ثٌّؾجًٚر دٛثّطز أّالن و٠ٌٌٖٕهًثّز صغذ ٠ٌٕؿ ث١ٌْو ـضٛؿ ًمج 6

 أ.ه/ٟجًق أفّو عٍٟ

 ه/إ٠ٙجح ِقّو ٕقجصٗ

 ؾجٍٞأ.ه/ِٚطفٝ ف١ْٓ ف 31/5/2115 ثٌضغذ١ش ثٌوثمٍٟ ٌٍىًْٛ ثٌّفضضز دعظّز ثٌمٚذز دٛثّطز ٠ٌٕقز ِٓ مالي ثٌؾٍو ٟجًق ؽّجي ث١ٌْو ٠ق١ٝ 2

 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌّٕعُ ثٌٌٙجٗ

 ه/إٌٔؾ عجٟؿ ِقّٛه

ٕااٌثةـ دٕجة١ااز داا١ٓ  وْااًٛ ثٌفمااٌثس ثٌعؾ٠َااز ثٌؽ١ااٌ ِْااضمٌر ِاآ مااالي ثٌؾٍااو دجّااضنوثَ ِقّو عذو ثٌفضجؿ عذو ثٌّٕؾٟ ٙولز 8

 عظّضٟ ثأل١ٌج

 أ.ه/ ٔذ١ً عٌّ ؼجًدٛ 31/11/2114

 أ.ه/ ِٚطفٝ أفّو أ٠ٛح

 ه/ فْجَ ثٌو٠ُ ِقّو ؽجه

 أ.ه/ِّوٚؿ ـؤثه ال١ٕٓ 26/2/2115 عالػ وًْٛ ًٔٚ عظّز ثٌعٞو دجٌوعجِز ثٌٛ ١ف١ز أفّو ثٌّىجٚٞعذو هللا ِقّو  1

 أ.ه/أ٠ّٓ ث١ٌْو م١ًٍ

 ه/ِقّو عذو ثٌّٕعُ لٍم١ٍ١ز

صم٠ُٛ ٔضجةؼ ثٌضغذ١ش ثٌوثمٍٟ ٌٍىًْٛ ثٌّف١ٍٚز دمجعور ثٌّٖط١ز ثألٌٚٝ ١ٌٍو )وْاٌد١ٕ١ش (  ِقّو ِقّٛه ِقّو ١٘ىً 11

 ثٌّْج١ٌِ ثٌول١م١ز دٛثّطز

 أ.ه/أفّو ِقْٓ ِقّو ثٌع١ٍّٟ 31/11/2114

 ه/مجٌو فْٓ ِقّو أفّو

 ه/أفّو فْٓ ثٌضطجٚٞ

ثٌاو٠ًٚٓ ٌىذاجً ثٌْآ دجّاضنوثَ ِفٚاً ثٌٕضجةؼ ثٌّذىٌر ٌعالػ ثٌىًْٛ ثٌؽ١ٌ ِْاضمٌر دا١ٓ  ِقّو ٔذ١ً ث١ٌْو ّالِٗ 11

 ثٌقٛٛ ثٌٕٚفٟ

 أ.ه/ ِقخ أفّو ـجًٝ 21/6/2115

 ١ْٝه/مجٌو فْٓ ع

 ه/١ٌٚو ِقّو ع٠ِٛ

 أ.ه/ٌطفٟ ِقّو عذو ثٌمجهً ٠ِٛٔ 31/2/2115 إهثًر ِضالٍِز ثٌٕفك ثٌٌٙؽٟ ِقّٛه ِقّو ثٌعٟٛٝ ث١ٌٖل 12

 ه/عذو ثٌقجـظ ِؾج٘و عذو ثٌقجـظ

 ه/إٌٔؾ عجٟؿ ِقّٛه
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِّوٚؿ ـؤثه ال١ٕٓ 22/4/2115 عالػ ثٌنٍع ثألِجِٟ ثٌّضىًٌ ٌّفًٚ ثٌىضؿ دجّضنوثَ ِٕظجً ثٌىضؿ و أدٛ ـٌفزأفّو أّجِٗ ِقّ 1

 أ.ه/ٌطفٟ ِقّو عذو ثٌمجهً ٠ِٛٔ

 ه/عذو ثٌقجـظ عذو ثٌقجـظ ِؾج٘و

 أ.ه/ِقّو فْجَ ثٌو٠ٓ ٔجؽٟ 22/4/2114 ثٌؾٌثفٟصم١١ُ ٔضجةؼ ع١ٍّز إعجهر دٕجء ثٌٌدجٟ ث١ٌٍٚذٟ ثٌنٍفٟ دجّضنوثَ ثٌّٕظجً  ث١ٌْو ِقّو ث١ٌْو ثٌفٌُ 2

 أ.ه/ِّوٚؿ ـؤثه ال١ٕٓ

 أ.ه/ أ٠ّٓ ث١ٌْو م١ًٍ
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 ؽٌثفز ثٌمٍخ ٚثٌٚوًلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 : ـعج١ٔج ثٌووضًٛثٖ 
 

 

  

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌطٌـ١ز ٚثٌضى١اؿ ثٌاوٚثةٟ ثٌّْاذك ـاٟ صم١ٍاً ِمجًٔز د١ٓ ثٌضى١ؿ ثٌّْذك دٕم٘ ثٌضٌٚدز  ِقّو عٍٟ ِقّٛه أفّو 1

 إٙجدز عٍٞز ثٌمٍخ أعٕجء ؽٌثفز ّٙجِجس ثٌمٍخ

 أ.ه/عذو ثٌٙجهٞ ِقّو ٟٗ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو أفّو ث١ٌٕٙوٞ

 ه/ٚثةً ِقّو ثٌفمٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صم١ااا١ُ ثٌؾٌثفاااز ثٌض١ٌِّاااز ٌعاااوٜٚ ثٌضٙاااجح ثٌذطجٔاااز ثٌمٍذ١اااز : ِقاااوهثس ثٌٕض١ؾاااز ثٌّذىاااٌر  ٌؾالهعذو ثٌّضؾٍٟ ِقّو إدٌث١ُ٘ ث 1

 ٚثٌّضأمٌر

 أ.ه/عذو ثٌٙجهٞ ِقّو ٟٗ 31/1/2115

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌّٕعُ ٚ٘ذٟ

 أ.ه/فْجَ ـؤثه عٍٟ ـٍٛٞ

 ه/ٟجًق ث١ٌْو ثٌٖجىٌٟ

 أ.ه/دٛي ١ٌ٘ؽٌٍ

 أ.ه/ّجِٟ ِقّٛه صٌوٟ 31/12/2114 ه ٌٌّٛ دجًوْْٕٛ ثألٌٟٚؽٌثفز ثٌّل عالع١ز ثألدعج عٚجَ ١ٌِٕ عٍٟ ًٍق 2

 أ.ه/ِقّو ٠ٌْٞ ثٌّْٕٟٛ

 أفّو عذو ثٌْالَ ٕىًأ.ه/

ثٌٕضااجةؼ ٠ٍٟٛااز ثٌّااوٜ ٚثٌضؽ١ااٌثس ثٌضااٟ صقااوط ـااٟ ثٌٖاا٠ٌجْ ثألًٟٚااٟ دعااو إٙااالؿ صّااَق  عٌّٚ أفّو عذو ثٌعجي ِقّو عٌـجس 3

الػ ِآ هثماً ثألٚع١از ثٌو٠ِٛاز ث٠ٌٌٖجْ ثألًٟٟٚ ِٓ ثٌٕٛو )ح( ً٘ ٠ّىآ ثّاضنوثَ ثٌعا

 ـٟ ثٌٌّٝٝ ىٚ ثٌنطًٛر ثٌعج١ٌز

 أ.ه/عذو ثٌٙجهٞ ِقّو ٟٗ 31/12/2114

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌّٕعُ ٚ٘ذٟ

 ه/ِٙجح ِقّو ٙذٌٞ

 أ.ه/إ٠ٌن ١ًٍّٟٚ
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 ؽٌثفز ثٌّْجٌه ثٌذ١ٌٛزلُْ  
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّز ِْضمذ١ٍز عٖٛثة١ز ٌضم١١ُ صأع١ٌ ثٌَث٠ٚز د١ٓ ؼاوٖ ثٌذٌّٚاضجصج ِٚؾاٌٜ ثٌذاٛي عٍاٝ  ّٓ ِّٛٝ عطٖٛ عجٌِأ٠ 1

ٔض١ؾااز ثٌعااالػ ثٌااوٚثةٟ دجّااضنوثَ ِغذطااجس أٌفااج ثٌنجٙااز ٌٌٍّٝااٝ ىٚٞ ثٌضٞاانُ ثٌق١ّااو 

 ٌٍذٌّٚضجصج

 أ.ه/عذو ثٌق١ّو ِقّٛه ثٌذْٕٟٙ 31/11/2114

 ه/مجٌو عذو ثٌٛ٘جح أدٛ ه٠ٛثْ

 ف١ْٓ ثٌضطجٚٞه/فْٓ 

هًثّز ِمجًٔز دا١ٓ ع١ٍّاز ِجة١از  ٚثٌٖا٠ٌقز ثٌمٍف١از ثٌّْضعٌٝاز ثٌّٕط٠ٛاز ـاٟ إٙاالؿ  مجٌو ِقّو ِؾوٞ ٠ٍٓ ثٌعجدو٠ٓ ٠ّٛؿ 2

 ثإلف١ًٍ ثٌْفٍٟ ثٌطٌـٟ ـٟ فجالس ١ٝك  ١ٝك ثٌٚفقز ثإلف١ٍ١ٍز

 أ.ه/ِقّو عجهي عٌّ 31/11/2114

 ه/ثّجِٗ ِٚطفٝ ٍوٟ ثٌؾًّ

 ه/أ٠ّٓ ِقّو فْٓ ؼ١ُٕ

صم١١ُ ِوٜ ـجع١ٍاز ٚأِاجْ ثّاضنوثَ عماجً ثألٌفجٍّٚا١ٓ ِاع عماجً ثٌْا١ٍو٠ٕجـ١ً ـاٟ عاالػ  عذو هللا عجٟؿ ث١ٌْو فّٛهٖ 3

 ثٌٞعؿ ثٌؾْٕٟ ثٌّٚجفخ الٝطٌثدجس ثٌضذٛي ثٌٕجصؾز عٓ ثٌضٞنُ ثٌق١ّو ٌٍذٌّٚضجصج

 أ.ه/ٖ٘جَ أفّو فٍّٟ 31/11/2114

 ه/ِقّو أفّو ثٌذٕوثًٞ ثٌٕجهٞ

 ه/ٟجًق أفّو ؽ١ًّ

صم١١ُ ثّضنوثَ عمجً ثٌْا١ذٌٚص١ٌْٚ ثّا١ضجس لذاً ع١ٍّاجس ثّضتٚاجي ثٌذٌّٚاضجصج دجٌّٕظاجً  عٌّٚ أدٛ ث١ٌٙغُ ث١ٌٖل 4

 ـٟ فجالس صٞنُ ثٌذٌّٚضجصج ثٌق١ّو ِض٠ّٛ ثٌقؾُ

 أ.ه/ِؾو٠عذو ثٌٌةٚؾ ّذع 31/3/2115

 أ.ه/أّجِٗ ِٚطفٝ ثٌؾًّ

 ه/أ٠ّٓ ِقّو ؼ١ُٕ

١ٍز ِقىّااز ٌضم١اا١ُ صااأع١ٌ عمااجً ؽجدااجدٕض١ٓ ـااٟ صم١ٍااً ثألعااٌثٛ ثٌّٚااجفذز هًثّااز ِْااضمذ ِج٠ىً ِؾوٞ عٛٛ هللا عط١ٗ 5

 الّضنوثَ هعجِجس ثٌقجٌخ ثٌوثم١ٍز

 أ.ه/ أّّجٖ ِقّو فْٓ ثٌعٌٖٞ 31/11/2114

 ه/فْٓ ف١ْٓ ثٌضطجٚٞ

 ه/ِقّو أّجِٗ أدٛ ـٌفز

ؾ٠ٛاؿ ثٌفاُ ـاٟ عاالػ ثٌٕجّاًٛ هًثّز ِوٜ ـجع١ٍز ثّضنوثَ ًلعز ِآ ثٌؽٖاجء ثٌّاذطٓ ٌض ِقّو ٌطفٟ ِقّو أدٛ عؾٛر عجٌِ 6

 عٓ إٙالؿ ثإلف١ًٍ ثٌْفٍٟثٌذٌٟٛ ثٌىذ١ٌ ثٌٕجصؼ 

 أ.ه/١ٌّّ عذو ثٌقى١ُ ثٌؾًّ 31/11/2114

 ه/ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ ؼٍٛٓ

 ه/ِقّو فْٓ ًٝٛثْ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 ثٌٚقز ثٌعجِزلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ: ـ

 ال ٠ٛؽو                            

 

 ثٖ : ـعج١ٔجً ثٌووضًٛ
 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثّز ِْضمذ١ٍز عٖٛثة١ز ٌّمجًٔز ثّضنٌثػ فٚاٛثس فاٛٛ ثٌىٍاٝ ثٌىذ١اٌر عآ ٠ٌٟاك هً أ٠ّٓ ِقّو ث١ٌْو ف١ْٓ ٘ؾٌُ 1

 ثّضنوثَ ِٕظجً ثٌىٍٝ ٚثّضنوثَ ِٕظجً ثٌذطٓ

 أ.ه/ ١ٌّّ عذو ثٌقى١ُ ثٌؾًّ 31/11/2114

 أ.ه/أّجِٗ ِقّو أدٛ ـٌفٗ

 أ.ه/أّجِٗ ِقّو ثٌعٌٖٞ

دضٚا١ٍقٗ دّٕظاجً ثٌاذطٓ ـاٟ فاجالس ٝا١ك فاٛٛ  ص١ٍٚـ فاٛٛ ثٌىٍاٝ ؽٌثف١اجً ِمجًٔاز ٙالؿ عذو ثٌّٕٚؿ إدٌث١ُ٘ ٔؾٍٗ 2

 ثٌىٍٝ ِع ثٌقجٌخ ـٟ ثألٟفجي

 أ.ه/عذو ثٌٕجٌٙ م١ٍفٝ ثٌؾّْٟ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌؾٛثه ثٌؽٌدجٚٞ

 أ.ه/عذو ثٌق١ّو ِقّٛه ثٌذْٕٟٙ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صأع١ٌ دٌٔجِؼ ٌٍضغم١اؿ ثٌؽايثةٟ عٍاٝ ِعٍِٛاجس ٚثصؾج٘اجس ّٚاٍٛن ٟاالح ٟاخ ٟٕطاج ٔقاٛ  ١ٌِث ِجؽو ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ ًِٞجْ 1

 ثٌعجهثس ثٌؽيثة١ز ثٌٚق١ز

 أ.ه/ٙجـٟ ٔجٍ ثٌْع١و ٍٕذٟ 31/5/2115

 أ.ه/ٔو٠ٌر ًِٕٚٛ ِقّو فْٓ

 عذو ثٌق١ٍُ أدٛ عٍٟه/إ٠ٙجح 

 أ.ه/ٖٖٔٛ ِقّو ًٝٛثْ 31/1/2115 ؽٛهر ثٌق١جٖ ٚصىٍفز ثٌٌّٛ ٌٌّٝٝ ثٌٚوـ١ز ثٌضٌهه٠ٓ عٍٝ ِْضٖف١جس ٟٕطج ثٌؾجِعٟ ٚالء ِقّو ث١ٌْو ٕقجصٗ 2

 أ.ه/ٔٙجي ٙالؿ ثٌو٠ٓ ٕٙجح ثٌو٠ٓ

 ه/أّّجء عذو ثٌٌف١ُ عطج هللا
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 ٟخ ثألٟفجيلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثٌطجٌخ ثُّ َ

هًثّز ٔضجةؼ ًُّ ثٌمٍخ ثٌىٌٙدجةٟ ّٚٛٔجً عٍٞز ثٌمٍخ ـٟ ثألٟفجي ىٚٞ أٌِثٛ ّاٛء  أفّو فْٓ فْٓ ثٌٖجـعٟ 1

 ثٌضؽي٠ز

 أ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/11/2114

 أ.ه/أفّو ِقّو ٔع١ُ

 ه/عٌّٚ عذو ثألفو ه٠ٕج

صااأع١ٌ عمااجً ثأل١ٌٕااوٚٔجس عٍااٝ ْٔااذز وغجـااز ثٌعظااجَ ثٌّمجّااز دَٚثّااطز ثألٕااعز َِهٚؽااز  ٕعش أفّو عذو ثٌق١ّو إّّجع١ً 2

 ثٌطجلز ـٟ ثألٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ ثٌّٚجد١ٓ دأ١ّ١ٔج ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 21/6/2115

 أ.ه/عجهي عٍٟ عٌـجْ

 ه/عٌّٚ ِقّو صٛـ١ك ثٌذوًٞ

ّٔجٟ دوث٠ز  ًٙٛ ٌِٛ ثٌيةذز ثٌقّج١ِز ثٌؾٙج٠ٍاز ث١ٌجـع١از ـاٟ ثألٟفاجي أل هًثّز ٚٙف١ز أّّجء أفّو أفّو ثٌفجً 3

 ث١٠ٌٌّٚٓ

 أ.ه/ٔجؽٟ ِقّو أدٛ ثٌٕٙج. 31/5/2115

 ه/ِجٌ٘ أفّو عذو ثٌقجـظ

ـاٟ ِاٌٛ أ١ّ١ٔاج ثٌذقاٌ ثٌّضّٛا٠ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌّٚا١٠ٌٓ ٚعاللضاٗ   cap+1ٟفٌر ؽ١ٓ  أّّجء صٛـ١ك أ٠ٛح 4

 ١ى١ز ٚدّٚز ث١ٌودجٌٖىً ثٌظجٌ٘ٞ ٚثألعٌثٛ ثإلو١ٍٕ

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/11/2114

 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟ

 ه/ّٚجَ ٙالؿ ِقّو إدٌث١ُ٘

 أ.ه/ أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 21/6/2115 صقو٠و ثٌعٌّ ثٌعظّٟ ٚثٌقجٌز ثٌؽيثة١ز ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دجٌع١ٛح ثٌنٍم١ز دجٌمٍخ أّّجء عذو ثٌٌثٍق فذْٗ 5

 ًٝج ثٌذطٌثٚٞ أ.ه/ٍّٜٛ

 ه/ِقّو عجهي ثٌضِٟٛ

هًثّاز ثٌضٚا٠ٌٛ ثٌقاو٠ظ ٌعٞاٍز ثٌمٍاخ ٚثٌضم١ا١ُ ثإلو١ٕ١ٍىاٟ ٌعٟفاجي ثٌّٚاجد١ٓ داأٌِثٛ  أّّجء عذو ثٌفضجؿ ِّٛٝ ؽٕز 6

 ثٌىذو ثٌَِّٕز 

 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/11/2114

 أ.ه/ٕ٘جء أفّو ثٌعٌدٟ

 ه/ِقّو عٍٟ عذو ثٌع٠ََ دٌ

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو عٟٛٔ 31/8/2115 صأع١ٌ ثٌذٌٚد١ٛصه عٍٝ ِْضٜٛ ثٌالوضٛـ٠ٌ١ٓ ثٌذٌثٍٞ ـٟ فو٠غٟ ثٌٛالهر ثٌنوػ ثٌق١ّو ث١ٌٌّْٞأّّجء ِقّٛه عذو  2

 أ.ه/ِٕجي ِقّو ثٌذطٔ

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ
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 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟ 31/5/2115 ههًثّز ؽ١ٓ )إَ ـ إي ـ إي ( ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دٌْٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّٛهٞ ثٌقج ؽجح هللا أِجٟٔ عذو ًدٗ عط١ٗ 8

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 أ.ه/ِقّو عٌّٚ فّجَ 31/5/2115 هًثّز ١ّجّجس ٔمً وٌثصجٌوَ ثٌقٌّثء ـٟ عٕج٠ز ثألٟفجي دى١ٍز ٟخ ٟٕطج  أِجٟٔ ِقّو فْٓ فٌح 1

 ه/أفّو عذو ثٌذج٠ّ أدٛ ثٌعَ

هًثّااز وااجي دااٌٚصىض١ٓ وعالِااز ِذىااٌر ـااٟ دااٌثٍ فااو٠غٟ ثٌااٛالهر ٔجلٚااٟ ثٌّٕااٛ ثٌّٚااجد١ٓ  ٌفّٓ ٠ِٛٔأ١ٌِر أدٛ ثٌعََ عذو ثٌ 11

 دجالعضالي ثٌّعٛٞ

 أ.ه/ ِقّو أفّو ٠ًٖٚٗ 31/5/2115

 أ.ه/عَٖ ِقّٛه فْٓ

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ

عاضالي ثٌّال ثالمضٕاجلٟ ـاٟ د١ضاج وّؤٕاٌ د١ٛو١ّ١اجةٟ ِذىاٌ عٍاٝ ث s100ثّضنوثَ دٌٚص١ٓ  أ١ٌِر أفّو عذو ثٌع٠ََ ِذجًن 11

 ثألٟفجي فو٠غٟ ثٌٛالهر ِىضٍّٟ ثٌّٕٛ

 أ.ه/فجِو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞ 31/11/2114

 أ.ه/عجةٖز عذو ثٌٍط١ؿ ٕع١خ

ـٟ ثألٟفاجي ثٌّٚاجد١ٓ دأ١ّ١ٔاج ثٌذقاٌ ثٌّضّٛا٠  821هًثّز ِعوي ثٔضٖجً ثٌطفٌر ثٌؾ١ٕ١ز  أ١ِٕز ـ١ًٚ ِقّو ثٌَٔجصٟ 12

 ٛ ثإلو١ٕ١ٍى١ز ٚدّٚز ث١ٌوٚعاللضٗ دجٌٖىً ثٌظجٌ٘ٞ ٚثألعٌث

 أ.ه/ٕذً ّع١و ٕذً 2115/ 31/5

 أ.ه/ ٘وٜ ِقّو أدٛ ثٌفضٛؿ

 أ.ه/ أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ

 أ.ه/عذو ثٌٌفّٓ ِقّو ثٌّٖو 31/11/2114 ِْضٜٛ ٌِْ٘ٛ ث١ٌّالص١ٔٛ١ٓ ـٟ فجالس ثٌضُّْ ثٌوِٛٞ ٌقو٠غٟ ثٌٛالهر أ١ِٕز ِقّو إدٌث١ُ٘ عذو ثٌٌف١ُ ثٌؽٕجَ 13

 ِقّو ثٌذطٔأ.ه/ِٕجي 

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

ـااٟ ٌِٝااٝ أ١ّ١ٔااج ثٌذقااٌ ثٌّضّٛاا٠ د١ضااج ـااٟ ثألٟفااجي  IVSSI -745ثٌطفااٌر ثٌؾ١ٕ١ااز  أٔٛثً عذو ثٌٌةٚؾ عذو ثٌعظ١ُ 14

 ث١٠ٌٌّٚٓ ٚعاللضٗ دجٌٖىً ثٌظجٌ٘ٞ ٚثألعٌثٛ ثإلو١ٕ١ٍى١ز ٚدّٚز ث١ٌو

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/5/2115

 ذٗأ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟ

 أ.ه/أًِ فٍّٟ عذو ثٌق١ّو

 أ.ه/ أفّو ِقّو ٔع١ُ 31/5/2115 صم١١ُ عوَ ثِضٚجٗ ثٌالوضٍٛ ـٟ فجالس ثإلّٙجي ّٚٛء ثٌضؽي٠ز عٕو ثألٟفجي إ٠ّجْ ّع١و ًثٕو ثٌذٌعٟ 15

 ه/ّقٌ عذو ثٌعظ١ُ عذو ثٌع٠ََ

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ

١ض١و ثٌّنٟ ثٌّوً ٌٍٚٛه٠َٛ ـٟ ثٌذٛي ـٟ ًِٚ ثٌوَ وعالِاز ِْض٠ٛجس ثٌطٌؾ ثأل١ِٕٟ ٌٍذ إ٠ّجْ عذو ثٌٌفّٓ عط١ٗ ٔوث 16

ف٠ٛ١ز صٖن١ٚ١ز ٚصٕذؤ٠ز ـٟ ثألٟفجي ىٚٞ ثٌقجالس ث١ٌٌّٝز ثٌقٌؽز ثٌّٚجد١ٓ داجعضالي 

 عٍٞز ثٌمٍخ ثٌضّوهٞ

 أ.ه/عٌّٚ ِقّو ٍع١ٌ 31/11/2114

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 ه/ٚؽوثْ فٍّٟ ِٛالٔج

 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟ 31/4/21111 ( ـٟ ٌِٝٝ ٌّٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّفجٚٞ ثٌقجه ـٟ ثألٟفجي ZAP 70ًثّز ) أ١ّ٘ز ه إ٠ّجْ ِقّو ف١ّوٖ ٍّّجْ 12

 أ,ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ

 أ.ه/ِٕجي عذو ثٌٛثفو ع١و
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ثٌعٚاا١جس ثٌم١ٌٔٛٛااز ىثس ثٌنجٙاا١ز ثٌضؾّع١ااز ـااٟ فااجالس ثإلّااٙجي ثٌقااجه ٚثٌّْااضٌّ ـااٟ  إ٠ّجْ ِقّو ِقّو ٍٕضٛس 18

 ثألٟفجي

 أ.ه/أفّو ٔع١ُ ِقّو 31/5/2115

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

 ه/ًٕج عذو ثٌق١ّو عٍُ ثٌو٠ٓ

صأع١ٌ إعطجء عمجً ١ّٕجوج١ٌْش عٍٝ ٠ٍجهر إـٌثٍ ثٌؽور ثٌؾجً هًل١ز ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚاجد١ٓ  أ٠ّٓ عذو هللا ِقّو أفّو 11

 دجٌفًٖ ثٌىٍٛٞ ٚعٍٝ ٠ٍجهر ه٠ٍَر ه٠ِٛز ِٕضظّز

 

 

 أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ أ.ه/ ٔجؽٟ ِقّو 31/11/2114

 ث.ه/ِقّو وّجي ٌٍ٘ر

 ه/ِجٌ٘ أفّو عذو ثٌقجـظ

 ه/أفّو عذو ثٌذج٠ّ أدٛ ثٌعَ 31/11/2114 ل١جُ ْٔذز عجًِ ـْٛ ٠ٍٚذٌثٔو ـٟ ثألٟفجي ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ إٙجدز ثٌٌةز ثٌقجهر أ٠ّٓ ِقّو ًـعش إدٌث١ُ٘ 21

 ه/ِجٌ٘ أفّو أفّو عذو ثٌقجـظ

 ه/ؼجهر عذو ثٌّؤِٓ ١ٍّّجْ

صعذتز ثٌنال٠ج ثٌؾيع١ز ثٌطٌـ١ز ـٟ ثٌفٌـًٛر ثٌّٕجع١ز ثٌيثص١ز ثٌؽ١اٌ ِْاضؾ١ذز ـاٟ ثألٟفاجي  ٔجؽٟ ١ِٔٚ ًٍق هللا إ٠ٙجح 21

 ٚثٌذجٌؽ١ٓ

 أ.ه/ ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/11/2114

 أ.ه/ّع١و ِقّو فّجه

 ه/عجٟؿ ِقّو ٟٗ

ٝ لْاُ ثألٟفاجي دّْضٖافٝ ٟٕطاج ِعوي ثٔضٖجً ثًٌٍٖ ثٌاوِجؼٟ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌّضاٌهه٠ٓ عٍا دّْٗ عجٟؿ ٠ِٛٔ عوح 22

 ثٌؾجِعٟ

 أ.ه/عَٖ وّجي ثٌٖٙجٚٞ 31/11/2114

 أ.ه/ٙجـٟ ٔجٍ ثٌْع١و ٍٕذٟ

 ه/ّقٌ عذو ثٌعظ١ُ عذو ثٌع٠ََ

 دّْٗ ِقّو ١ٍِٚقٟ ٔؾُ 23

 

ِعااوي ثٔضٖااجً ِضالٍِااز هثْٚ ـااٟ ثألٟفااجي ثٌّضااٌهه٠ٓ عٍااٝ لْااُ ٟااخ ثألٟفااجي دّْضٖاافٝ 

 ٟٕطج ثٌؾجِعٟ

 ٌٖٙجٚٞأ.ه/عَر وّجي ث 31/5/2115

 أ.ه/ٙجـٟ ٔجٍ ثٌْع١و ٍٕذٟ

 ه/أ١ٌِر فجِو ه٠ًٚٔ

هًٚ ثٌذ١ٌٚد١ٛصااه ـااٟ ِٕااع عااوَ صقّااً ثٌضؽي٠ااز ـااٟ ثٌضْااُّ ثٌااوِٛٞ ـااٟ ثألٟفااجي فااو٠غٟ  دْٕش أفّو عط١ٗ ه٠ًٚٔ 24

 ثٌٛالهر ثٌّٚجد١ٓ دجالعضالي ثٌّنٟ ثٌٕجصؼ عٓ ٔم٘ ثألوْؾ١ٓ ٚثٌوَ

 أ.ه/ِقّو أفّو ٠ًٖٚٗ 31/5/2115

 فْٓأ.ه/عَٖ ِقّٛه 

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ

صٛلع ثٌّ ي ثٌٕٙجةٟ ٌٌّٝٝ إٙاجدز ثٌٌةاز ثٌقاجهر ـاٟ ثٌعٕج٠از ثٌٌّواَر ٌعٟفاجي دجّاضنوثَ  صجٌِ ؽّعٗ فْٓ ٍّطجْ 25

 ثٌّيثح ـٟ ثٌذالٍِج 1عجًِ ثإلٌضٚجق د١ٓ ثٌنال٠ج ـ 

 أ.ه/مجٌو ٍٟعش أدٛ ع١ٍز 31/11/2114

 ه/أفّو عذو ثٌذج٠ّ أدٛ ثٌعَ

 ِٓ ١ٍّّجْأ.ه/ؼجهر عذو ثٌّؤ

ف١ٍٚز ثٌضطًٛ ثٌعٚذٟ ٌٌٍٝع ٚثٌّٛث١ٌو ثٌي٠ٓ مٞعٛث ٌٍّعجٌؾز ثٌٞٛة١ز أٚ ٌضذو٠ً ثٌوَ  ؽّجي أفّو ثٌٙجهٞ ع١ْٝ 26

 وعالػ ١ٌٌٍلجْ ث١ٌٌٛوٞ : هًثّز دأعٌ ًؽعٟ

 أ.ه/ٟجًق ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞ 31/11/2114

 ه/ّقٌ عذو ثٌعظ١ُ ِقّو

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ
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 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟ 31/11/2114 عاللز إٞ ّىض١ٓ دقوٚط إٙجدجس ثألٚع١ز ثٌو٠ِٛز ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دجٌّْٕز هث١ٌج ِقّو ِقّو لجُّ 22

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

 ه/فّوٞ فجِو أدٛ فؾٌ

هر ِعوي فوٚط ثعضالي ثٌٖذى١ز ثٌنوثعؾٟ ٌاو٠ٕج ـاٟ ٚفاور ثٌعٕج٠از ثٌٌّواَر ٌقاو٠غٟ ثٌاٛال هعجء ثٌنطجدٟ ٠ِ ٔٛـً 28

 ٚىٌه ٔض١ؾز ٌعالػ ثألوْؾ١ٓ

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو عٟٛٔ 31/11/2114

 أ.ه/ِؾوٞ ٙالؿ ِّٛٝ

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ

ـٟ ِٚاً ثٌاوَ وّؤٕاٌثس ف٠ٛ١از عٕاو  4ٚ ّٟ 3هًثّز ِْضٜٛ ثٌّىٛٔجس ثٌّضّّز ّٟ  ه٠ٕج ِجٌ٘ عط١ٗ 21

 ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دجٌٌدٛ ثٌٖعذٟ

 أ.ه/ٔذ١ً ِٚطفٝ ثٌع١ْٛٞ 31/5/2115

 /أفّو ِقّو عذو ثٌٌثٍقأ.ه

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

ِمجًٔز د١ٓ ثٌّٛؽجس ـٛق ثٌٚٛص١ز ٌٍمٍاخ ثٌغٕجة١از ٚثٌٌدجع١از ثألدعاجه ـاٟ و١ف١از ثوضٖاجؾ  ه٠ٕج ِقّو أدٛ ثٌفضـ ١ّْٕز 31

 ثٌغمخ ثٌّٛؽٛه د١ٓ ٌذط١ٕ١ٓ وٕٛو ِٓ ثٌع١ٛح ثٌنٍم١ز ٌعٟفجي

 أ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي 31/5/2115

 و ٍع١ٌأ.ه/عٌّٚ ِقّ

 ه/١ٌٚو أفّو ٔؾ١خ ثٌٖٙجٚٞ

ٌٍذ١ضاجؽٍٛد١ٓ ؽا١ٓ ـاٟ ٌِٝاٝ أ١ّ١ٔاج ثٌذقاٌ ثٌّضّٛا٠  8/1ثٌضّقًٛ ثٌؾ١ٕاٟ ـاٟ واٛهْٚ  ًث١ٔج ًٕجه ٙالؿ ٕٙجح ثٌو٠ٓ 31

 ٚعاللضٗ دجٌٖىً ثٌظجٌ٘ٞ ٚثألعٌثٛ ثإلو١ٕ١ٍى١ز ٚدّٚز ث١ٌو ـٟ ثألٟفجي ث١٠ٌٌّٚٓ

 

 

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/5/2115

 ذو ثٌق١ٍُ فؾجػه/عجهي ع

 ه/أٔعجَ ٙالؿ عذو ثٌذٌ

هًثّااز ِااوٜ صااأع١ٌ ث١ٌّغ١ااً د٠ٌااو ١ٌَٔٚااْٛ عٍااٝ ِْااضٜٛ ١ٔااًٛٚو١ٕ١ٓ ـ أ ـااٟ ثألٟفااجي  ًفجح عذو ثٌٌفّٓ ٠ّٛؿ ٟٗ 32

 ثٌّٚجد١ٓ دجٌٌدٛ ثٌٖعذٟ

 أ.ه/ٔذ١ً ِٚطفٝ ثٌع١ْٛٞ 31/5/2115

 أ.ه/٘جٌز ِقّو ٔجؽٟ

 ه/فْٓ ِقّو ثٌعجٟٙ

( ـٟ ٌِٝٝ أ١ّ١ٔج ثٌذقاٌ ثٌّضّٛا٠   codon 37ثٌطفٌر ثٌؾ١ٕ١ز ـٟ ؽ١ٓ ثٌذ١ضج ؽٍٛد١ٓ ) ٚنًٕج إدٌث١ُ٘ ث١ٌْو ِذٌ 33

ٔااٛو د١ضااج ـااٟ ثألٟفااجي ثٌّٚااا١٠ٌٓ ٚعاللضااٗ دجٌٖااىً ثٌظااجٌ٘ٞ ٚثألعااٌثٛ ثإلو١ٕ١ٍى١اااز 

 ٚدّٚز ث١ٌو

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/5/2115

 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟ

 أ.ه/أًِ فٍّٟ عذو ثٌق١ّو

 أ.ه/ٔجؽٟ ِقّو أدٛ ثٌٕٙج 31/5/2115 ِْضٜٛ ثٌَٔه ٚثٌٕقجُ ـٟ هَ ٚدٛي ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دّضالٍِز ثٌٕفٌٍٚ ثٌى٠ٍٛز ٕج ث١ٌْو ٟٗ ١٘ىًً 34

 أ.ه/عٕجء ـؤثه ث١ٌٖل

 ه/ِجٌ٘ أفّو عذو ثٌقجـظ

ثٌٌّثفاً ثألم١اٌر  ١ِىٌٚؽٍٛد١ا١ٌٛٓ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ ِآ 2ل١جُ ِْضٜٛ د١ضاج  ًٕج عذو ثٌٛثفو فّٛهٖ ِقّو 35

 ٌٍفًٖ ثٌىٍٛٞ ٚعٍٝ ه٠ٍَر ه٠ِٛز ِٕضظّز

 أ.ه/ٔجؽٟ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ 31/5/2115

 أ.ه/ِقّو وّجي ٌٍ٘ر

 ه/ِجٌ٘ أفّو عذو ثٌقفظ
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ـاٟ ؽا١ٓ د١ضاج ؽٍاٛد١ٓ ٌٌّٝاٝ أ١ّ١ٔاج ثٌذقاٌ ثٌّضّٛا٠  IVSII – 848ثٌطفاٌر ثٌؾ١ٕ١ٕاز  ًٝج عذو ثٌٌفّٓ ٟٗ م١ِّ 36

ٚعاللضٙاج دجٌٖاىً ثٌظاجٌ٘ٞ ٚثألعاٌثٛ ثإلو١ٕ١ٍى١از ٚدٚاّز  د١ضج ـاٟ ثألٟفاجي ثٌّٚا١٠ٌٓ

 ث١ٌو

 

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/11/2114

 أ.ه/أفّو ِقّو إّّجع١ً 

 ه/أًِ فٍّٟ عذو ثٌق١ّو

 /أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟأ.ه 31/11/2114 هًثّز ثٌقجٌز ثٌؽيثة١ز ٚث١ٕ١ٍ١ٌَْٛ ـٟ ثألٟفجي ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ ِضالٍِز هثْٚ ًٖٝٛ ث١ٌْو أفّو ِقّو ف١ْٓ 32

 ه/ّقٌ عذو ثٌعظ١ُ عذو ثٌع٠ََ

 ه/ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن

صم١ااا١ُ دعاااٜ ٌِ٘ٛٔاااجس ثٌؽاااوه ثٌضٕجّااا١ٍز ـاااٟ ثألٟفاااجي ثإلٔاااجط ثٌّٚاااجد١ٓ دأ١ّ١ٔاااج ثٌذقاااٌ  ًٜٝٛ أفّو فجـظ إدٌث١ُ٘ 38

 ثٌّض٠ّٛ ِٚوٜ ثًصذجٟٙج دجًصفجو ِْضٜٛ ثٌقو٠و دجٌوَ

 ١ٕ١ٓأ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع 31/11/2114

 ه/عجهي عذو ثٌق١ٍُ فؾجػ

 ه/إدٌث١ُ٘ ِقّو دوًث٠ز

صااأع١ٌ إعطااجء ثٌذٌٚدج٠ٛص١ااه عٍااٝ ِْااضٜٛ ثٌىااج١ٌٌٚصىض١ٓ ووالٌااز ِذىااٌر إلٌضٙااجح ثألِعااجء  ًل١ز ّع١و عذو ثٌؽفجً 31

 ثٌٕجمٌ ـٟ دٌثٍ ثألٟفجي ثٌنوػ

 أ.ه/ِقّو أفّو ٠ًٖٚٗ 31/5/2115

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ

ِْضٜٛ ثالٌٌٕٚدٛص١ٓ ـ صٟ ثٌمٍخ عجٌٟ ثٌقْجّا١ز ـاٟ ِٚاً ثٌاوَ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌّٚاجد١ٓ  ٠ًٙجَ أفّو أفّو م١ًٍ عّجًٖ 41

 دٙذٟٛ ثٌمٍخ ثالفضمجٟٔ لذً ٚدعو ثٌعالػ

 أ.ه/ عٌّٚ ِقّو ٍع١ٌ 31/11/2114

 أ.ه/هّٛلٟ عَس أدٛ عّٛ

 ه/١ٌٚو أفّو ٔؾ١خ ثٌٖٙجدٟ

ز ث١ٌٕااًٛٚو١ٕ١ٓ أ ـااٟ ِٚااً ثٌااُ ـااٟ ثألٟفااجي ثٌّٚااجد١ٓ دااجٌٌدٛ ثٌٖااعذٟ مااالي ل١ااجُ ْٔااذ ّجٌٟ أفّو عٍٟ ثٌٌٖلجٚٞ 41

 ِٛؽجس ثٌٌدٛ ثٌقجهر

 أ.ه/ٔذ١ً ِٚطفٝ ثٌع١ْٛٞ 31/11/2114

 ه/٘جٌز ِقّو ٔجؽٟ

 ه/فْٓ ِقّو ثٌعجٟٙ

صم١اا١ُ دعااٜ ٌِ٘ٛٔااجس ثٌؽااور ثٌىظ٠ٌااز ـااٟ ثألٟفااجي ثٌّٚااجد١ٓ دأ١ّ١ٔااج ثٌنال٠ااج ثٌّٕؾ١ٍااز  ّجٌٟ أفّو ٠ّٛؿ ًؽخ 42

 عاللضٗ دجًصفجو ِْضٜٛ ثٌقو٠و دجٌوَٚ

 أ.ه/١ّور إدٌث١ُ٘ ـٌػ 31/5/2115

 أ.ه/ أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ

 ه/عجهي عذو ثٌق١ٍُ فؾجػ

هًثّااز ِعااوي ثٔضٖااجً ثالٝااطٌثدجس ثٌٕفْاا١ز ـااٟ ثألٟفااجي ٚث١ٌااجـع١ٓ ثٌّٚااجد١ٓ دااأٌِثٛ  ٌّّ ـضقٟ إدٌث١ُ٘ عجٌِ 43

 ثٌمٍخ

 أ.ه/عٌّٚ ِقّو ٍع١ٌ 26/2/211

 ًق ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞأ.ه/ٟج

 ه/ِقّو عذو ثٌقى١ُ ١ٍُّ

ثٌم١ّز ثٌضٖن١ٚ١ز ٠َ٠ٌٌٍْضْٓ دجٌوَ ِمجًٔز دذاٌٚص١ٓ ّاٟ ثٌضفاجعٍٟ ـاٟ فاجالس ثٌضْاُّ  ٌّّ ِٚطفٝ ِٚطفٝ ثٌذق١ٌٞ 44

 ثٌوِٛٞ ث١ٌٌٛوٞ

 أ.ه/ عذو ثٌٌفّٓ ِقّو ثٌّٖو 31/11/2114

 ه/ِٕجي ِقّو ثٌذطٔأ.

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ
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 أ.ه/ أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/4/2114 ِٛؽجس ثٌوٚدٌٍ ث١ٌْٕؾٟ ٌٍمٍخ ـٟ ٌِٝٝ ـمٌ ثٌوَ ثٌّٕؾٍٟ ٌد١ّٕٟٙج أفّو ِقّو ثٌٖ 45

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ

 ه/١ٌٚو أفّو ثٌٖٙجدٟ

ِْضٜٛ ثٌالوضجس ـٟ هَ ثٌقذً ثٌٌْٞ وعجِاً صٕذاؤ ٌعٟفاجي فاو٠غٟ ثٌاٛالهر ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ  ٍّٛثْ عذو ثٌّٚو ف١ْٓ ثٌٕقجي 46

 صم١و ثٌّٕٛ هثمً ثٌٌفُ ِٓ

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو عٟٛٔ 31/5/2115

 أ.ه/ّع١و فّجه عذوٖ

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

ل١جُ ٚ جةؿ ثٌٌةاز ـاٟ ثألٟفاجي ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ ِآ ٌِفٍاز ِضاأمٌر ِآ ثٌّاٌٛ ثٌىٍاٛٞ  ٍّٛثْ ِقّو ٌطفٟ ثألعّٝ 42

 ٠ٚنٞعْٛ ٌٍؽ١ًْ ثٌىٍٛٞ دجٔضظجَ

 أ.ه/ِنضجً عذو ثٌفضجؿ ف١ْٓ 31/11/2114

 أ.ه/مجٌو ٍٟعش أد١ٌٍٛز

 ه/١ٌّّ ِجٌ٘ ف١ْٓ

صم١اا١ُ ٚ ااجةؿ ثٌذطاا١ٓ ثأل٠ْااٌ ـااٟ ثألٟفااجي ثٌااي٠ٓ ٠عااجْٔٛ ِاآ ًدااجعٟ ـااجٌٛس دجّااضنوثَ  ٍٕذٟ ًد١ع ِقّو ٍٕذٟ عغّجْ 48

 ثٌّٛجةً ثٌقو٠غز ٌّٛؽجس ثٌمٍخ ـٛق ثٌٚٛص١ز

 

 

 أ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/1/2115

 أ.ه/ِٟ عذو ثٌّٕعُ ّالِٗ

 ْ فٍّٟ ِٛالٔجه/ٚؽوث

 أ.ه/ ٔذ١ً ِٚطفٝ ثٌع١ْٛٞ 31/5/2115 هًثّز إٝجـز ـ١ضج١ِٓ ) ه ( ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دجٌٌدٛ ثٌٖعذٟ ٠ٌ١ٕٓ عجهي ٠ٍٓ ؼالح 41

 أ.ه/ٖ٘جَ أفّو ثٌٌْٚؽٟ

 ه/فْٓ ِقّو ثٌعجٟٙ

ـاٟ ثألٟفاجي ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ ْٔذز ثٌّْضمذً ٌٍّٕضؾجس ثٌْى٠ٌز ثٌّضموِاز ثٌٕٙجة١از ـاٟ ثٌاوَ  ١ّٕجء أفّو عٍٟ ثٌّٖجٌٟ 51

 ِٓ ثٌضُّْ ثٌوِٛٞ

 أ.ه/أفّو عذو ثٌذج٠ّ أدٛ ثٌعَ 31/5/2115

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

 ه/١ٌّّ ِجٌ٘ فْٓ

ـااٟ ثألٟفااجي ثٌّٚااجد١ٓ دأ١ّ١ٔااج ثٌذقااٌ  21هًثّااز ِعااوي ثٔضٖااجً ثٌطفااٌر ثٌؾ١ٕ١ااز ٌىااٛهْٚ  ١ّٕجء عٌٚس ِقّو ثٌٌّّٟ 51

 عٌثٛ ثإلو١ٕ١ٍى١زثٌّض٠ّٛ ٚعاللضٗ دجٌٖىً ثٌظجٌ٘ٞ ٚثأل

 أ.ه/ ٕذً ّع١و ٕذً 31/11/2114

 أ.ه/ أفّو وّجي ًِٕٚٛ

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ

ـٟ ًِٚ ثٌوَ وّٕذب ٌضطًٛ ثٌّاٌٛ ـاٟ ثألٟفاجي  3ِْضٜٛ ثٌّجص٠ٌىِ ١ِضجٌٛدٌٚص١ٕجٍ ـ  ١ّٕجء ٙالؿ ثٌْعؤٟ 52

 ثٌّٚجد١ٓ دجعضالي عٍٞز ثٌمٍخ ثٌضّوهٞ

 ١ٌأ.ه/عٌّٚ ِقّو ٍع 31/11/2114

 أ.ه/ٔج٘و ِقّو عٍٛثْ

 ه/ٚؽوثْ فٍّٟ ِٛالٔج

ثٌضم١١ُ ثإلو١ٕ١ٍىٟ ٚصٚا٠ٌٛ عٞاٍز ثٌمٍاخ ٚلْاطٌر ثٌمٍاخ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ ِآ  ١ّٕجء عّجه عذو ثٌّٕعُ ِقّو 53

 ١ٝك ثٌّٚجَ ثٌٌةٛٞ

 أ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/2/2115

 أ.ه/٘جٌز ِقّو ثٌٌّٙفجٚٞ

 ه/١ٌٚو أفّو ثٌٖجِٟ
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 أ.ه/ ِنضجً عذو ثٌفضجؿ ف١ْٓ 31/11/2114 صم١١ُ ثّضنوثَ ثأل١ٌْٛٔٓ دجٌط٠ٌمض١ٓ ثٌضم١ٍو٠ز ٚثٌّىغفز ـٟ عالػ فجالس ثألٟفجي ثٌقٌؽز ١ّجء ِقّو عذو ثٌفضجؿ دٍقٕٗ 54

 أ.ه/مجٌو ٍٟعش ِقّو أدٛع١ٍز

 أ.ه/ أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/11/2114 ٟفجيـٟ ٌِٛ صٞنُ ثٌمٍخ ـٟ ثأل 3ِْضٜٛ ِجهر ثٌؾجالوض١ٓ ـ  ١ّٕجء ٘جُٕ عذو ثٌع٠ََ ِؾج٘و 55

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

هًثّز دعٜ ٚ جةؿ ثٌٌةز ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دٌْٟجْ ثٌوَ ثٌؽ١ٌ ١ٌّفاجٚٞ ثٌقاجه لذاً  ٙفجء ثٌْع١و عط١ٗ ِقّو ثٌٛو١ً 56

 ٚدعو ثٌعالػ ثٌى١ّجٚٞ

 أ.ه/ ١ّور إدٌث١ُ٘ ـٌػ 31/5/2115

 ي عذو ثٌق١ٍُ فؾجػه/عجه

 ه/٠ّٛؿ ِقّو ٠ّٛؿ ًِٕٚٛ

 أ.ه/ ٟجًق ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞ 31/11/2114 ثٌضع٠ٌؿ ثٌٕفْٟ ٌوٜ ثألٟفجي ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ ثٌضذٛي ث١ٌٍٍٟ ثٌال إًثهٞ عذ١ٌ ثٌوّٛلٟ ثٌوّٛلٟ فّٛهٖ 52

 ه/عجهي عذو ثٌى٠ٌُ دوٚٞ

 ه/ّقٌ عذو ثٌعظ١ُ عذو ثٌع٠ََ

ع١ٌ ثّااضنوثَ صعذتااز ثٌنال٠ااج ثٌؾيع١ااز ثٌطٌـ١ااز ـااٟ عااالػ ثعااضالي عٞااٍز ثٌمٍااخ هًثّااز صااأ عَٖ ـضقٟ ِقّو ِقّو 58

 ثٌضّٛعٟ عٕو ثألٟفجي

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 21/6/2115

 أ.ه/ّع١و ِقّو فّجه عذوٖ

 ه/١ٌٚو أفّو ٔؾ١خ ثٌٖٙجدٟ

ٌ ثٌّضّٛاا٠ ِٚااوٜ هًثّااز ثمضذااجًثس ٚ ااجةؿ ثٌٌةااز ـااٟ ثألٟفااجي ثٌّٚااجد١ٓ دأ١ّ١ٔااج ثٌذقاا عالَ ٙذقٟ عالَ صٛـ١ك  51

 ثًصذجٟٙج دجًصفجو ِْضٜٛ ثٌقو٠و ـٟ ثٌوَ

 أ.ه/١ّور ـٌػ إدٌث١ُ٘ 31/11/2114

 ه/عجهي عذو ثٌق١ٍُ فؾجػ

 ه/٠ّٛؿ ِقّو ٠ّٛؿ

هًثّز ِعوي ثٔضٖجً ٔٛدجس ثٌٌٚو ثٌؽ١ٌ صٖإؾٟ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ ِآ ؼ١ذٛداز  ـجصٓ ٍثٌ٘ عذو ثٌع١ٍُ ًِٕٚٛ 61

 ؼ١ٌ ِعٍِٛز ثٌْذخ

 أ.ه/عَٖ وّجي ثٌٖٙجٚٞ 31/5/2115

 ه/ أفّو عذو ثٌذج٠ّ أدٛ ثٌعَ

هًثّز عٓ هًٚ ؼيثء ٍِىجس ثٌٕقاً ٠ٍٚاش فذاز ثٌذٌواز ـاٟ عاالػ أِاٌثٛ ّاٛء ثٌضؽي٠از  ـجّٟز ٕعذجْ ِقّو ١ٍُّ 61

 عٕو ثٌٌٝع ٚثألٟفجي

 أ.ه/أفّو ِقّو ٔع١ُ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ

 ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

 أ.ه/ أفّو ِقّو ٔع١ُ 31/5/2115 صأع١ٌثس ْٔذز ثٌَٔه ـٟ ًِٚ ثٌوَ عٍٝ ثألٟفجي ىٚٞ ثٌقجالس ثٌقٌؽز ّو ِٚطفٝ أدٛ ؽذًـجّٟز ِق 62

 ه/أفّو عذو ثٌذج٠ّ أدٛ ثٌعَ

 ه/ؼجهر عذو ثٌّؤِٓ ١ٍّّجْ

 ثٌعؾّٟأ.ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ  31/5/2115 هًثّز ْٔذز ثٌوْ٘ٛ ـٟ أٟفجي ِضالٍِز هثْٚ ـ٠ٌو ِقّو ـ٠ٌو ف١ٖٔ 63

 أ.ه/ّقٌ عذو ثٌعظ١ُ عذو ثٌع٠ََ

 ه/ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن
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صم١اا١ُ ٚ ١فااز ثٌمٍااخ ـااٟ ثألٟفااجي ثألٙااقجء ) هًثّااز دااوٚدٌٍ ثألْٔااؾز ٚثٌّٛؽااجس ـااٛق  ـى٠ٌز ِقّو ٠ِٛٔ ِقّو 64

 ثٌٚٛص١ز ًدجع١ز ثألدعجه (

 أ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/11/2114

 أ.ه/عٌّٚ ِقّو ٍع١ٌ

 ١ٔجه/عٌّٚ عذو ثألفو ه

 أ.ه/ ٔذ١ً ِٚطفٝ ثٌع١ْٛٞ 31/5/2115 ثمضذجًثس ٚ جةؿ ثٌٌةز ـٟ أٟفجي ثٌّوثًُ ثالدضوثة١ز ثألٙقجء دّقجـظز ثٌؽٌد١ز ـ ٌِٚ ١ٌٕوث ِقّو عذو هللا 65

 أ.ه/مجٌو ٍٟعش أدٛ ع١ٍز

 ه/إ٠ٙجح عذو ثٌق١ٍُ أدٛ عٍٟ

ثٌٌّفٍاز ثإلعوثه٠از ـاٟ ِٕطماز ٠ًف١از ـاٟ ِعوي ثٔضٖجً ثٌٌٚو ثٌيثصٟ د١ٓ صال١ِي ِوثًُ  ِقّو فْٓ ِقّو ١ٍُّ 66

 ِقجـظز ثٌؽٌد١ز

 أ.ه/عَٖ وّجي ثٌٖٙجٚٞ 31/11/2114

 أ.ه/ٙجـٟ ٔجٍ ثٌْع١و ٍٕذٟ

 ه/ّقٌ عذو ثٌعظ١ُ عذو ثٌع٠ََ

١ِىٌٚؽٍٛد١اا١ٌٛٓ ثٌذااٌٟٛ وّؤٕااٌ ٌٍنٍااً ثٌٌةااٛٞ ثٌٖااعذٟ ٌااوٜ ثألٟفااجي فااو٠غٟ  2د١ضااج  ِقّو ّع١و عٍٟ ١ٌٍ٘ 62

 ثٌٛالهر

 جِو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞأ.ه/ف 31/11/2114

 ه/ؽ١ٙجْ ـجًٚق عط١ٗ

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ

هًثّز ٌضم١١ُ أفؾجَ ٚٚ ١فاز ثٌذطا١ٓ ثأل٠ْاٌ دجّاضنوثَ ثإل٠ىاٛ ًداجعٟ ثألدعاجه ـاٟ فاجالس  ِقّو عذو ثٌٌثٍق عذو ثٌقجـظ 68

 أ١ّ١ٔج ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ عٕو ثألٟفجي

 

 

 أ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/11/2114

 ْ ثًٌٖٕٖٛٞأ.ه/ِقّو ًِٞج

 ه/ٚؽوثْ فٍّٟ ِٛالٔج

ثٌّْـ ثٌطذٟ دضق١ٍاً ثٌذاٛي دجّاضنوثَ ثٌٖاٌثة٠ ألٟفاجي ثٌّاوثًُ ـاٟ ِقجـظاز ثٌؽٌد١از ,  ِقّو عذو ثٌّعطٟ ِقّو ٌٔٚ 61

ٌِٚ 

 أ.ه/ٔجؽٟ ِقّو أدٛ ثٌٕٙج 31/11/2114

 ه/ِجٌ٘ أفّو عذو ثٌقجـظ

 ه/إ٠ٙجح عذو ثٌق١ٍُ أدٛعٍٟ

هًثّز ِْض٠ٛجس دعٜ ثٌعٕجٌٙ ثٌٕجهًر ٚعٌٕٚ ثٌقو٠و ـٟ ًِٚ ثٌوَ ٌعٟفجي ثٌّٚاجد١ٓ  ق١ّوِقّو عذو ثٌٛ٘جح فجِو عذو ثٌ 21

 دأٌِثٛ ثٌضٛفو

 أ.ه/ٟجًق ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞ 31/11/2114

 ه/ّقٌ عذو ثٌعظ١ُ عذو ثٌق١ّو

 أ.ه/ّج١ِز ّجٌُ ّىٌ

ٟفاجي ثٌّٚاجد١ٓ داجٌٌدٛ هًثّز ِْضٜٛ ِعجًِ ثٌّٕاٛ ثٌضقاٌٟٛ د١ضاج ـاٟ ِٚاً ثٌاوَ ـاٟ ثأل ِقّو ِضٌٟٛ ث١ٌْو ٔٚجً 21

 ثٌٖعذٟ

 أ.ه/ٔذ١ً ِٚطفٝ ثٌع١ْٛٞ 21/6/2115

 أ.ه/ٖ٘جَ أفّو ثٌٌْٚؽٟ

 ه/فْٓ ِقّو ثٌعجٟٙ

ثّاضنوثَ ث١ٌٍذٛوااج١٠ٓ ثٌّٚاجفخ ٌؾ١الص١ٕ١ااَ ث١ٌٕضٌٚـ١ااً ـاٟ ِٚااً ثٌاوَ وعالِااز د١ٌٛٛؽ١ااز  ِقّو ِقّو عذو ثٌقٟ ثٌَع١ُ 22

 ًٌٌٞ ثٌىٍٝ ثٌقجه ـٟ ثٌعٕج٠ز ثٌٌّوَر ٌعٟفجي

 أ.ه/ِنضجً عذو ثٌفضجؿ ف١ْٓ 31/11/2114

 ه/مجٌو ٍٟعش ِقّو

 أ.ه/أًِ فٍّٟ عذو ثٌق١ّو
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هًثّااز صم١اا١ُ ِْااض٠ٛجس ثٌذالٍِااج ٌّمااوِجس ٌِ٘ااْٛ ٔجص٠ٌٌص١ااه د١ضااج ٠ااو ـ صااش ـااٟ ثٌضٕذااؤ  ِقّٛه وّجي ث١ٌْو م١ٍفز 23

ٛ دجالمضالي ثالًصنجةٟ ٌٛ ١فز ثٌذط١ٓ ثأل٠ٌْ ٌٍمٍخ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌاي٠ٓ ٠عاجْٔٛ ِآ أِاٌث

 َِِٕز دجٌىذو 

 أ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/11/2114

 ه/ِقٟ ثٌو٠ٓ عذو ثٌع٠ََ عٛٛ

 أ.ه/أًِ فٍّٟ عذو ثٌق١ّو

 أ.ه/فجِو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞ 31/2/2115 صأع١ٌ ث١ٌٍّض١ٔٛٓ ـٟ عالػ ثٌضُّْ ثٌوِٛٞ ث١ٌٌٛوٞ ِوفش ِقّو فٍّٟ إدٌث١ُ٘ 24

 أ.ه/ؽ١ٙجْ ـجًٚق عط١ٗ

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ

ـٟ ثألٟفاجي ثٌّٚا١٠ٌٓ ثٌّٚاجد١ٓ دّاٌٛ أ١ّ١ٔاج  112/ 116ثٌضقًٛ ثٌؾ١ٕٟ ـٟ وٛهْٚ  ٌِٖٚ ؽّجي ِذجًن م١ٍفز 25

ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ ٚعاللز ثٌضقًٛثس ثٌؾ١ٕ١از ثٌّنضٍفاز دجٌقجٌاز ثٌٚاق١ز  ٚثٌٖاىً ثٌناجًؽٟ 

 ٚدّٚز ث١ٌو

 أ.ه/ ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/11/2114

 أ.ه/ ِٕٝ ِقّو فّٛهٖ

 إدٌث١ُ٘ه/ّٚجَ ٙالؿ 

هًثّااز عاآ هًٚ ثٌضقْااِ ٝااو دااٌٚص١ٓ ثٌٍااذٓ ثٌذمااٌٞ ٌااوٜ ثألٟفااجي ـااٟ فااجالس ثإلّااٙجي  ٌِٚر ٠ٌٕؿ عذو ثٌٌف١ُ ؽجه 26

 ثٌّْضٌّ

 أ.ه/أفّو ِقّو ٔع١ُ عذو ثٌعجي 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ

 ه/ًٕج ِقّو ؽّجي ثٌٖجـعٟ

ُ ـٟ عالػ فجالس ثٌضٍٛط ثٌذىض١اٌٞ ـاٟ ثألٟفاجي فاو٠غٟ و١ٍّٛز ٌٍضقى 8هًٚ ثألٔضٌٌٛو١ٓ  ٌِٚر ٔجؽٟ ٔٛـً 22

 ثٌٛالهر ِمجًٔز ِع دٌٚص١ٓ ّٟ ثٌضفجعٍٟ عجٌٟ ثٌقْج١ّز

 أ.ه/عذو ثٌٌفّٓ ِقّو ثٌّٖو 31/5/2115

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟ 31/11/2114 دجٌضٛفوثٌٙٔ ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ  xهًثّز  جٌ٘ر وٌَِّٚٛٛ  ِٟ ٍّّٝ أدٛ ثٌّؾو ١ًٕو 28

 أ.ه/عجهي عذو ثٌى٠ٌُ دوٚٞ

 ه/عال عذو ثٌفضجؿ ثًٌٖٛٞ

ثٌّٖااجدٗ ٌعْٔاا١ٌٛٓ ـااٟ ثألٟفااجي ثٌااي٠ٓ ٠عااجْٔٛ ِاآ ثالٔضىجّااز   1هًثّااز عجِااً ثٌّٕااٛ ـ  ِٟ ِقّو ٕج١٘ٓ 21

 ثٌّضىًٌر ٌٍّضالٍِز ثٌى٠ٍٛز

 أ.ه/ِنضجً عذو ثٌفضجؿ ف١ْٓ 31/11/2114

 .ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟث

 ه/ ِعجٌٟ ِقّو ِذٌٚن

هًثّااز ٚ ااجةؿ ثٌؽااور ثٌوًل١ااز ـااٟ ثألٟفااجي ثٌّٚااجد١ٓ دأ١ّ١ٔااج ثٌنال٠ااج ثٌّٕؾ١ٍااز ٚعاللضٙااج  ِٟ ِقّو عذو ثٌّٕعُ أدٛ فْٓ 81

 دجًصفجو ِْضٜٛ ثٌقو٠و دجٌوَ

 أ.ه/١ّور إدٌث١ُ٘ ـٌػ 31/5/2115

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ

 ق١ٍُ فؾجػه/عجهي عذو ثٌ

 أ.ه/١ّور إدٌث١ُ٘ ـٌػ 31/5/2115 ِْضٜٛ ثٌذ٠ٌّٛض١ٓ ـٟ ًِٚ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دجٌٌدٛ ثٌٖعذٟ ِٟ ِقّٛه ث١ٌْو عٍٟ ثٌؾٌٛ٘ٞ 81

 أ.ه/٘جٌز ِقّو ٔجؽٟ

 ه/فْٓ ِقّو ثٌعجٟٙ

 



                                                                                         

 133 

ٞ ِْااضٜٛ ث٠َ٠ٌٌْااض١ٓ ـااٟ ِٚااً ثٌااوَ وّضٕذااب ٌٍذمااجء عٍااٝ ل١ااو ثٌق١ااجر ـااٟ ثألٟفااجي ىٚ ١ِجهر ٕىٌٞ عط١ٗ 82

 ثٌقجالس ثٌقٌؽز ثٌؽ١ٌ ٌِصذطز دجإلٔضجْ

 أ.ه/ِنضجً عذو ثٌفضجؿ ف١ْٓ 31/11/2114

 ه/مجٌو ٍٟعش ِقّو

 أ.ه/٘ذٗ أفّو ٌِثه

( ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دأ١ّ١ٔج ثٌذقاٌ ثٌّضّٛا٠   IVSI -5ِعوي ثٔضٖجً ثٌطفٌر ثٌؾ١ٕ١ز )  ١ِجهر ِقّو عذو ثٌْالَ ّىٌثْ 83

 ٛ ثإلو١ٕ١ٍى١زٚ عاللضٗ دجٌٖىً ثٌظجٌ٘ٞ ٚثألعٌث

 

 

 أ.ه/ٕذً ّع١و ٕذً 31/11/2114

 أ.ه/ٔذ١ٗ ٘الي ثٌفٞجٌٟ

 ه/إدٌث١ُ٘ ِقّو دوًث٠ٗ

هًثّااز صااأع١ٌ هٚثء ثٌْاا١ٍو٠ٕجـ١ً ـااٟ ثألٟفااجي ثٌّٚااجد١ٓ دّااٌٛ أ١ّ١ٔااج ثٌذقااٌ ثٌّضّٛاا٠  ٔجهًر ِٚطفٝ ٔجـع ٍؼٍٛي 84

 ٌّٚعز ثًصؾجو عج١ٌز ـٟ ثٌّٚجَ ثٌغالعٟ ثٌقٌؾ

 ٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞأ.ه/ِقّو ًِ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو وّجي ٌٍ٘ر

 ه/عٌّٚ عذو ثألفو ه٠ٕج

ثّضنوثَ ث١ٌٍذٛوج١ٌٓ ثٌّٚجفخ ٌق١الص١ٕ١ِ ث١ٌٕضٌٚـ١ً ـٟ ًِٚ ثٌوَ وّضٕذاب ٌٍذماجء عٍاٝ  ٔذ١ً ٕىٌٞ صِٛجُ دٌِٛ 85

 ل١و ثٌق١جر ـٟ أٌِثٛ ثألٟفجي ثٌقٌؽز

 أ.ه/ِنضجً عذو ثٌفضجؿ ف١ْٓ 31/5/2115

 ه/ّع١و ِقّو عذوٖ

 عش ِقّوه/مجٌو ٍٟ

ـاٟ ِٚاً ثٌاوَ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌّٚاجد١ٓ داأٌِثٛ ثٌمٍاخ  1هًثّز ِْاض٠ٛجس ثإلٔاوٚع١ٍ١ٓ ـ  ١ّْٔٗ ِقّو ـؤثه ثٌنٌٟٛ 86

 ثٌنٍم١ز ٚثًصفجو ٝؽ٠ ث٠ٌٌٖجْ ثٌٌةٛٞ لذً ٚدعو إلٙالؿ ثٌؾٌثفٟ

 أ.ه/عٌّٚ ِقّو ٍع١ٌ 31/8/2115

 أ.ه/ٖ٘جَ أفّو ثٌٌْٚؽٟ

 ه/هعجء ِقّو ثٌعٌّّٟٚ

ثٌذالٍِج وجًٔض١ٓ وعجًِ صٖن١ٚاٟ ٌٞاعؿ ٚ ١فاز ثٌذطا١ٓ ثأل٠ْاٌ ـاٟ ثألٟفاجي ثٌّٚاجد١ٓ  مجهً عط١ٗ ثٌْىٌٖٜٞٔٛ عذو ثٌ 82

 ثأل٠ٌْ ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دٌّٛ ًِٚجص١ََ ثٌمٍخ ثٌَِّٓ

 

 أ.ه/عٌّٚ ِقّو ٍع١ٌ 31/11/2114

 أ.ه/ّع١و فّجه عذوٖ

 أ.ه/عذو ثٌٌفّٓ ِقّو ثٌّٖو 31/5/2115 ثٌٌْٞ ٌٍّٛث١ٌو ثٌؾوه ِع ٔم٘ ثٌّٕٛ هثمً ثٌٌفُِْضٜٛ صٌٚد١ٔٛٓ آٞ ـٟ هَ ثٌقذً  ٍٔٙز ٙالؿ ثٌو٠ٓ ِقّو ّع١و 88

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

 ه/أًِ عذو ثٌٍط١ؿ عَس

هًثّااز ثٌم١ّااز ثٌضٕذؤ٠ااز ٌٛؽااٛه ؽاا١ٓ ثٌّاال ٚثٌٍٛو١ّ١ااج ثٌقااجه ٚثٌْاا١ضٛدالٍَ ـااٟ ثألٟفااجي  ًٔٛث ف١ْٓ عذو ثٌٙجهٞ إّّجع١ً  81

 ثٌؽ١ٌ ١ٌّفجٚٞ ثٌقجه ثٌّٚجد١ٓ دٌّٛ ٌّٟجْ ثٌوَ

 أ.ه/ ١ّور إدٌث١ُ٘ ـٌػ 31/11/2114

 أ.َ.ه/عجهي عذو ثٌق١ٍُ فؾجػ

 ه/أًِ عَس عذو ثٌٍط١ؿ

ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚاجد١ٓ دجٌضْاُّ ثٌاوِٛٞ  3صأع١ٌ ثٌضؽي٠ز ثٌّع٠ٛز دجٌقّٜ ثٌوٕٟ٘ أ١ِٚؾج  ًٍٔٛ ؽّجي عذجُ ثٌعّٖجٚٞ 11

 دٛفور ثٌعٕج٠ز ثٌٌّوَر ٌعٟفجي

 قّو عٌّٚ فّجَأ.ه/ِ 31/11/2114

 ه/أفّو عذو ثٌذج٠ّ أدٛ ثٌعَ

 ه/ؼجهر عذو ثٌّؤِٓ أفّو ١ٍّّجْ
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ثٌم١ّز ثٌضٕذؤ٠ز  ٌٍذ١ض١و ثٌّنٟ ثٌّوً ٌٍٚٛه٠َٛ ـٟ ثٌذٛي ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚاجد١ٓ داأٌِثٛ  ٘جٟٔ ّجِٟ عٍٟ عذو ثٌمجهً 11

 ثٌمٍخ ثٌنٍم١ز ثٌنجٝع١ٓ ٌؾٌثفز لٍذ١ز

 

 

 أ.ه/عٌّٚ ِقّو ٍع١ٌ 21/6/2115

 َ ـؤثه ـٍٛٞأ.ه/فْج

 ه/ٔج٘و ِقّو عٍٛثْأ.

 أ.ه/ِٕجي ِقّو ثٌذطٔ 31/11/2114 ِعوي ٌِْ٘ٛ ثٌف١ْفجص١ٓ ـٟ ٙؽ١ٌٞ ٚوذ١ٌٞ ثٌقؾُ ٌعٌّ ثٌقًّ ٘جٟٔ ِٚطفٝ ٙجٌـ ١ٍُّ 12

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

 ه/ِقّو ٕٛلٟ ثٌفٌثًؽٟ

ثٌض١١َّ د١ٓ ثٌّْاذذجس ثٌفط٠ٌاز  ٚثٌذٌٚص١ٓ ثٌضفجعٍٟ ّٟ ـٟ 6هًثّز هًٚ ثألٔضٌ ٌٛو١ٓ ـ  ٘ذٗ ٕعذجْ عٍٟ وجًِ 13

 ٚثٌذىض٠ٌ١ز ٌٍضُّْ ثٌوِٛٞ ٌوٜ ثألٟفجي فو٠غٟ ثٌٛالهر

 أ.ه/ فجِو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞ 31/5/2115

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

ر ْٔااذز ثٌٙااجدضٛؽٍٛد١ٓ ٚثٌفّٛاافجص١َ ثٌمجعااوٞ وااوالةً أ١ٌٚااز ـااٟ ثٌضٖاان١٘ ثٌّذىااٌ ٠ٌَااجه ٘ذٗ عذو هللا ِقّو عجُٙ 14

 ثٌذ١ٍذٌٚد١ٓ ـٟ ثألٟفجي فو٠غٟ ثٌٛالهر

 

 أ.ه/ فجِو ِقّو ثٌٌٖلجٚٞ 21/6/2115

 أ.ه/ِقّو وّجي ٌٍ٘ر

 أ.ه/عَٖ وّجي ثٌٖٙجٚٞ 31/11/2114 ثٌضٖن١٘ ثٌّذىٌ ٌإلعضالي ثٌعٚذٟ د١ٓ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دجٌٕٛو ثألٚي ٌٍوثء ثٌْىٌٞ ٘ذٗ عَثٍ ِقٌُٚ عَثٍ 15

 ه/فٕجْ ِقّو ثٌْعؤٟ

 ١ٌر فجِو ه٠ًٚٔه/أِ

 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌعؾّٟ 31/5/2115 ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دٌْٟجْ ثٌوَ ث١ٌٍّٛهٞ ثٌقجه 3هًثّز ؽ١ٓ إؾ إي صٟ  ٘ذٗ ِٚطفٝ ِقّو ثٌعَح 16

 أ.ه/ِقّو ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ

 أ.ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

ٌر ثٌمٍااخ ـااٟ ثألٟفااجي ثٌااي٠ٓ ٠عٕااْٛ ِاآ ثٌضم١اا١ُ ثإلو١ٕ١ٍىااٟ ٌضٚاا٠ٌٛ عٞااٍز ثٌمٍااخ ٚلْااط ٘ذز هللا أفّو دو٠ٌ 12

 ِٖىٍز ثٌذط١ٓ ثأل٠ّٓ ثٌٕظج١ِز 

 أ.ه/ أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 31/5/2115

 أ.ه/٘جٌز ـٍٛٞ ثٌٌّٙفجٚٞ

 ه/ثٌعطجـٟ ثٌّضٌٟٛ ثٌعطجـٟ

 أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ أ.ه/ 31/11/2114 ثٌّٕٛ ٚثٌضطًٛ ٌوٜ ألٟفجي ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ أٌِثٛ ثٌمٍخ ثًٌٛثعٟ ّ٘ش عٍٟ ِقّو ثٌْم١ٍٟ 18

 أ.ه/ٟجًق ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞ

 ه/ّقٌ عذو هللا ثٌٖوٚهٞ

هًثّااز فْجّاا١ز ثألْٔاا١ٌٛٓ ٚعاللضٙااج دْٕااذز ثٌّجؼ١ْٕاا١َٛ دجٌذالٍِااج ـااٟ ٠ٍااجهر ثٌااٍْٛ  ٕ٘و ِقّو دوًٖ 11

 ٚثٌذوثٔز ـٟ ثألٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ

 أ.ه/ عجهي عٍٟ عٌـجْ 31/11/2114

 أ.ه/ٔجؽٟ ِقّو أدٛ ثٌٕٙج

 عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ ه/ٍٔٙز
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 
 

 

 

 

 

 

 أ.ه/أّجِٗ عذو ًح ثٌٌّٛي ٍٟذٗ 21/6/2115 ـٟ فجالس لًٚٛ عٍٞز ثٌمٍخ ٔض١ؾز ثٌع١ٛح ثٌنٍم١ز 3ثٌؾجالوض١ٓ ـ  ٚثةً ِْعو ثٌعٟٛٝ أفّو 111

 ه/٘ذٗ ّع١و ثٌّٙوٞ

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

ثٌاااوَ ـاااٟ ثألٟفاااجي ثٌّٚاااجد١ٓ داااجٌقّٝ ِْاااض٠ٛجس عجِاااً ٔناااٌ ثٌاااًَٛ ـ أٌفاااج ـاااٟ ِٚاااً  ٚـجء ِْعو أدٛ ٘جُٕ أفّو ٔٚجً 111

 ثٌٌِٚجص١َِ١ز

 أ.ه/ ٙالؿ أفّو ٕع١خ 31/11/2114

 ه/عٌّٚ ِقّو ٍع١ٌأ.

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ

ً٘ ٌذٌٚص١ٓ ّٟ ثٌضفجعٍٟ عجٌٟ ثٌقْجّا١ز هالٌاز عٍاٝ ثّاضٌّث٠ًز ثالٌضٙاجح ـاٟ ثألٟفاجي  ٠ّٛؿ ٠قٟ ٠ّٛؿ ثٌٌثؽقٟ 112

 ١َِز ثٌَِّٕزثٌّٚجد١ٓ دأٌِثٛ ثٌمٍخ ثٌٌِٚجص١

 أ.ه/ٙالؿ أفّو ١ٕٙخ 31/11/2114

 ه/فّوٞ فجِو أدٛ فؾٌ

 ه/ٖ٘جَ أفّو ثٌٌْٚؽٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 هًثّاز ِمجًٔااز داا١ٓ ٔظاجَ ثٌضٕفاا١ِ ثٌّقااوٚه ٌٞااؽ٠ ثٌّّاٌثس ثٌٙٛثة١ااز ٚأّااج١ٌخ ثٌضاإفِ أفّو إدٌث١ُ٘ ِقّو فٌلجْ 1

 ثٌٕٚجعٟ ثألمٌٜ ـٟ ثألٟفجي ثٌي٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ ِضالٍِز ثٝطٌثح ثٌضٕفِ ثٌقجه

 أ.ه/ٟجًق ِقّو ثٌؾٌٛ٘ٞ 31/2/2115

 أ.ه/مجٌو ِقّو ٍٟعش

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو عٟٛٔ 31/1/2115 ثٌضطًٛ ثٌؽ١ٌ ٟذ١عٟ ـٟ ِل ثألٟفجي فو٠غٟ ثٌٛالهر ثٌّٚجد١ٓ دع١ٛح مٍم١ز دجٌمٍخ ِقّو عذو ثٌٍط١ؿ ٔٚجً 2

 ذو ثٌٌفّٓ ِقّو ثٌّٖوأ.ه/ع

 ه/ًٕج أفّو ثٌٖجـعٟ
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 ثٌطخ ثٌٌٖعٟ ٚثٌَّْٛلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌٛـ١جس ثٌٕجٕتز عٓ ثٌضُّْ ثٌقجه ثٌّم١اور ـاٟ ٚفاور عاالػ ثٌْاَّٛ دّْضٖافٝ ثٌطاٛثًا  ث١ٌّٖجء ِقّٛه ِقّو ثٌّْٕٟ 1

 دطٕطج ) هًثّز ثّضٌثؽجع١ز (ثٌؾجِعٟ 

 ه/إ٠ٕجُ فْٓ ثٌّقالٚٞأ. 31/5/2115

 ه/إ٠ٕجُ إدٌث١ُ٘ ثٌّوثؿ

 ه/أًِ ّع١و أفّو ـضقٟ

ْ ـ أّااض١ً ١ّْااضج١٠ٓ ـااٟ عااالػ ثٌضْااُّ ثٌقااجه دّذ١ااوثس ث٢ـااجس ثٌعٞاا٠ٛز ثٌفّٛااف٠ًٛز  ًٕج ثٌق١ْٕٟ ثٌق١ْٕٟ ثٌٌٖلجٚٞ 2

 صؾٌدز ٠ٌ٠ٌّز عٖٛثة١ز

 ٌٌةٚؾ ٘جُٕأ.ه/ أفّو عذو ث 31/5/2115

 ه/أفّو عذو ثٌْضجً ثإلد١جًٞ

 ه/ٔعّز عٍٟ ١ٍّّجْ

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّو عّٖجٚٞ 31/5/2115 هًثّز ١ّّز ثألصِٛى١ْض١ٓ عٍٝ ٚ جةؿ ثٌؽور ثٌوًل١ز ًٕج ِقّو عٍٟ ٔوث 3

 ه/إ٠ّجْ إدٌث١ُ٘ هًثٍ

 ه/ٌِـش ِٕوٞ عٌدٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ِٕٝ ِقّو ّٖ٘ش 21/11/2114 صم١١ُ ثٌضًٛٙ ثٌعٚذٟ ـٟ ثٌضعٜ ثٌّٕٟٙ ثٌَِّٓ ٌٌٍٙجٗ ع١ٍجء عذو ثٌقىُ إدٌث١ُ٘ ٘و٠خ 1

 أ.ه/إ٠ّجْ ِٚطفٝ ١ٍّّجْ

 ه/إٌٙجَ ِقّو لجُّ

 ه/إ٠ٕجُ إدٌث١ُ٘ ثٌّوثؿ

ٌفْااف٠ًٛز ثٌعٞاا٠ٛز عٍااٝ ثٌم١جّااجس صم١اا١ُ ث٢عااجً ثٌْااجِز ثٌّقضٍّااز ٌٍضعااٌٛ ٌٌٍّوذااجس ث ِٕٝ ِقّو إدٌث١ُ٘ ؼ١ُٕ 2

 ثٌذ١ٛو١ّ١جة١ز ٌٍذٕى٠ٌجُ

 أ.ه/عجةٖز إدٌث١ُ٘ ِمٍو 31/2/2115

 أ.ه/إ٠ّجْ ِٚطفٟ ١ٍّّجْ

 ه/إ٠ّجْ إدٌث١ُ٘ هًثٍ

هًثّز إو١ٕ١ٍى١ز ٌّمجًٔز أٔظّز عالؽ١ز ِنضٍفز ـٟ عالػ فجالس ثٌضُّْ ثٌقاجه دجٌّذ١اوثس  ٘ذٗ وجًِ ِقّٛه م١ٍفز 3

 ثٌق٠ٌٖز ثٌفّٛف٠ًٛز

 أ.ه/ِٕٝ ِقّو فّٖش 31/2/2115

 أ.ه/إ٠ٕجُ فْٓ ثٌّقالٚٞ

 أ.ه/ِٕٝ ١ّو أفّو ثٌؾٌٛ٘ٞ



                                                                                         

 132 

 

 

 ثٌطخ ثٌطذ١عٟ ٚثٌٌِٚجص١ََ ٚثٌضأ١ً٘لُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ٔؾجر ِقّو ثٌؾَثً 31/11/2114 ضٗ دٕٖجٟ ثٌٌّٛٔم٘ ـ١ضج١ِٓ ه ـٟ ٌِٝٝ ثٌٌع١جْ ثٌّفٍٟٚ ٚعالل ّجًٖ ١ٍّّجْ ِقّو ١ٍّّجْ 1

 أ.ه/٘ذٗ أفّو ٌِثه

 ه/أًِ ِقّو ثٌذٌدٌٞ

 أ.ه/ٌِـش إّّجع١ً ف١ْٓ 31/5/2115 هًٚ ثٌّٛؽجس ـٛق ثٌٚٛص١ز ـٟ صم١١ُ إٙجدز ِفًٚ ثٌىضؿ ـٟ ٌِٝٝ ثٌٌع١جْ ثٌّفٍٟٚ ؼجهر عٍٟ ـٌػ دجٍ 2

 ه/فٕجْ ِقّو ثٌْعؤٟ

 ه/ِقّو ِقّو فف١ٞز

صم١اا١ُ ِْااضٜٛ ثٌف١اا٠ٌض١ٓ ٚثٌضٌثْٔااف١٠ٌ١ٓ ـااٟ ِٚااً ثٌااوَ ٌٌٍّٝااٝ ثٌّٚااجد١ٓ دجٌيةذااز  ِقّٛه ِقّو ٍع١ٌ ِقّو 3

 ثٌقٌّثء

 أ.ه/إٌٙجَ ِقّو لجُّ 31/5/2115

 ه/أًِ ِقّو ثٌذٌدٌٞ

 ه/ٍٔٙز عذو ثٌع٠ََ ١ٌٚٔ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ِمجًٔز د١ٓ ثّضنوثَ ثٌّؾجي ثٌّؽٕج١ْٟٟ ثٌٕجدٜ ٚثٌْضٌٚٔض١َٛ ًث١ٔالس ـٟ عاالػ صٌلاك  قّٛه فذ١ٍّٕ٘جء أفّو ِ 1

 ثٌعظجَ دعو ّٓ ث١ٌأُ

 أ.ه/ ِقّو عَ ثٌو٠ٓ ِٛثـٟ 31/12/2114

 أ.ه/فّوٞ أفّو مالؾ

 أ.ه/إٌٙجَ ِقّو لجُّ

 أ.ه/ٕ٘جء ث١ٌْو ٔٛـً

 أ./ٙف١ز ث١ٌْو ع١و 31/1/2115 ١ٌْٛٔٓ ـٟ عالػ فجالس ِضالٍِز ثٌٕفك ثٌٌّؽٟصقو٠و صأع١ٌ ثٌقمٓ ثٌّٛٝعٟ ٌع ِقّو فْٓ وجًِ أدٛ ٠ٍو 2

 أ.ه/ٔؾجر ِقّو ثٌؾَثً

 أ.ه/٘ذٗ أفّو ٌِثه
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 ٟخ ثٌطٛثًا ٚثإلٙجدجسلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 أ.ه/ ٙف١ز ث١ٌْو ع١و 21/6/2115 ثٌٕجصؼ ثٌٛ ١فٟ ٌٍضٕذ١ٗ ثٌّذىٌ ٚثٌعالػ ثٌضطًٛٞ ٌقجالس أٟفجي ثًٌٍٖ ثٌوِجؼٟ ١ٔف١ٓ ـضقٟ ِقّٛه ه٠ًٚٔ 3

 ِٛثـٟ أ.ه/ِقّو عَ ثٌو٠ٓ

 أ.ه/١ٌِـش إّّجع١ً ف١ْٓ

 أ.ه/عَٖ وّجي ثٌٖٙجٚٞ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ثٌعطٟ فْٓ أ.ه/فْٓ عذو 21/6/2115 ثّضنوثَ ثٌؽٖجء ثأل١١ٕ١ِٟٛٔ ـٟ عالػ ثٌْجق ث٠ًٌٛو٠ز ثٌَِّٕز فٌدٟ ِضٌٟٛ ّعو فجِو ثٌفمٟ 1

 أ.ه/ِٚطفٝ ٠ٍٓ ثٌعجدو٠ٓ ِٚطفٝ

 ه/عٌّٚ ِقّٛه أدٛ ًفّٗ

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌّٕعُ ٚ٘ذٟ 31/11/2114 إٙجدجس ثٌٚوً ثٌٕجـير دّْضٖفٝ ٟٛثًا ٟٕطج ًة٠ز ِقّٛه أدٛ ثٌٌٕٚ ؽجه هللا 2

 أ.ه/عذو ثٌٙجهٞ ِقّو ٟٗ

إلٙجدجس ٚثٌقاٛثهط دّْضٖافٝ ثٌؽٌهلاز ثٌعاجَ داجٌذقٌ هًثّز ٚدجة١ز ٌٍٛـ١جس ثٌٕجصؾز عٓ ث عذو ثٌعجي ِقّو عذو ثٌعجي 3

 ثألفٌّ

 أ.ه/ ٙجـٟ ٔجٍ ثٌْع١و ٍٕذٟ 31/5/2115

 أ.ه/أفّو ٙذقٟ د١ْٟٛٔ

 أ.ه/ؽالي ثٌو٠ٓ ِٚطفٝ ثٌمٚجٗ 31/11/2114 ْٔذز ث١ٌّالص١ٔٛٓ ـٟ ثٌوَ ٚثٌْجةً ثٌذ٠ٌضٟٛٔ ـٟ ٌِٝٝ ثعضالي ثٌّل ثٌىذوٞ ِقّو د١ٍٟٚ ّعو ِذٌٚن 4

 ٠ٍجهٖ ه/ه٠ٕج فجٍَأ.

 ه/ؼجهر عذو ثٌّؤِٓ ١ٍّّجْ

 أ.ه/أفّو ٙذقٟ د١ْٟٛٔ 31/11/2114 ثٌفضضج١ًٔ ثٌّّْٓ ٌعٌُ عذٌ ثٌؾٍو ـٟ ثٌٌّٝٝ ىٚٞ وًْٛ ثٌٍٞٛو ثٌّضعوهر ِقّو عٌٚس عذو ثٌّمٚٛه ؼَثٌٗ 5

 ه/٠جٌّ عٌّٚ أفّو

ضٌثِاجهٚي ٚعاللضٙاج داجٌضٕذؤ ثٝطٌثدجس ًُّ ثٌمٍخ ثٌىٌٙداجةٟ ثٌّٚاجفخ ٌٍضْاُّ دعماجً ثٌ ِقّو عذو ثٌٙجهٞ ٕجِٗ 6

 دقوٚط ثٌضٖٕؾجس ثٌعٚذ١ز

 أ.ه/ِٕٝ ١ّو ثٌؾٌٛ٘ٞ 31/11/2114

 أ.ه/ِٟ ِقّو ّالِٗ

 ه/ِٕٝ ِقّو أدٛ ثًٌٕٛ

 أ.ه/أّجِٗ ث١ٌْو ٔؾُ 31/11/2114 هًٚ عمجً ث١ٌٙذج٠ًٓ ِٕنفٜ ثٌٍْٛ ثٌٕٛعٟ ثٌّٚجفخ ٌمْطٌر ثٌىذو ثٌعالؽ١ز ِقّو ـؤثه ع١ْٝ عالَ 2

 ١ؿ أدٛ ١ّؿه/ٙذٌٞ عذو ثٌٍط

 ه/ِقّو ثٌؽ٠ٌخ أدٛ ثٌّعجٟٟ
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 عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ : ـ
 ال ٠ٛؽو                         

 

 لُْ ٟخ ثٌمٍخ ٚثألٚع١ز ثٌو٠ِٛز
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ عٍٟ وذجٓ 31/5/2115 ثٌنٚجة٘ ثٌٛدجةٟ ٌقجالس ثٌضُّْ دّْضٖفٝ أفّو ِجٌ٘ دجٌمجٌ٘ر ِقّو ٠ّٛؿ عٍٟ ثٌعضٌ 8

 ه/أّّجء عذو ثٌٌف١ُ عطج هللا

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌق١ٍُ عٍٟ

عٍاٝ ثٌٖاٌث١٠ٓ ثٌضجؽ١از ـاٟ ثٌٌّٝاٝ ثٌّٚاجد١ٓ هًٚ ثألٕعز ثٌّمطع١ز ثٌّضعاوهر ثٌٖاٌثةـ  ٕ٘و ِقّو ًِٕٚٛ 1

دأٌُ فجه ـٟ ثٌٚوً ِع عوَ ٚؽٛه صؽ١ٌثس ؽ٠ٌ٘ٛز ـٟ ًُّ ثٌمٍخ ثٌىٌٙداجةٟ ٚثٌّٛؽاجس 

 ـٛق ثٌٚٛص١ز عٍٝ ثٌمٍخ ـٟ لُْ ثٌطٛثًا

 أ.ه/فٕجْ وجًِ لجُّ 31/5/2115

 أ.ه/ِقّٛه عذو ثٌع٠ََ هثٚٚه

 ه/أ٠ّٓ أفّو ث١ٌٖل

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صااأع١ٌ ثٌٛٝااع ثٌْاا٠ٌٌٞ ٚثٌضٚاا٠ٌٛ ثٌٛعااجةٟ ٌّضالٍِااز ثأل٠ااٜ عٍااٝ ٌِٝااٝ ثٌٖاا٠ٌجْ  أفّو أفّو عذو هللا ثٌق١ش 1

 ثٌضجؽٟ ثٌقجه

 ثَ ٙجهق ّع١وأ.ه/ إوٌ 31/5/2115

 ه/ّقٌ عذو هللا ثٌٖوٚهٞ

 ه/ص١ًّٛ ِٚطفٝ عذو هللا

ثٌعاللز د١ٓ ْٔذز ث١ٌّٙٛؽٍٛد١ٓ ثٌْىٌٞ ٕٚور ٌِٛ ث٠ٌٌٖجْ ثٌضجؽٟ ثٌّغذش دجٌمْاطٌر  أفّو فْٓ أفّو ِقّو ٟٗ 2

 ثٌمٍذ١ز ثٌضٖن١ٚ١ز ـٟ ثٌٌّٝٝ ؼ١ٌ ثٌّٚجد١ٓ دٌّٛ ثٌْىٌٞ

 أ.ه/أفّو ٍؼٍٛي ه٠ًٚٔ 31/11/2114

 جًِ لجُّأ.ه/فٕجْ و

 ه/ّّجؿ ١ٌّّ م١ًٍ

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّو ثٌٌّٚٞ 31/11/2114 ثٌعاللز د١ٓ ِْضٜٛ ًِٚ فجِٜ ث٠ًٛ١ٌه ٌِٚٝٝ ث٠ٌٌٖجْ ثٌضجؽٟ أفّو لطخ ِقّو و٠ٌُ 3

 أ.ه/ِٟ عذو ثٌّٕعُ ّالِٗ

 ه/ٚثةً أًٔٛ ف١ْخ

ِذىاٌر ـاٟ فاجالس ثألٍِاز ثًصفجو ْٔذز ثٌذٌٚص١ٓ ثٌّضعٍك داجٌقّٜ ثٌاوٕٟ٘ ٌٍمٍاخ ووالٌاز  أٔطٛثْ ّعو أ١ِٔ ّعو 4

 ثٌمٍذ١ز ثٌقجهر

 أ.ه/ِؾوٞ ِقّو ثٌٌّٚٞ 31/5/2115

 أ.ه/ّج١ِز ِقّٛه ٌٕؾ ثٌو٠ٓ

 ه/ص١ًّٛ ِٚطفٝ عذو هللا
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هًٚ ًّااُ ثٌّاال ثٌىٌٙدااجةٟ ٚثٌّٛؽااجس ـااٛق ثٌٚااٛص١ز عٍااٝ ثٌمٍااخ ـااٟ صقو٠ااو ثٌٖاا٠ٌجْ  إ٠ٙجح ِقّو ِقّو ١ّْ٘ٗ 5

 ثٌّٚجح ـٟ ثالفضٖجء ثٌمٍذٟ ثألِجِٟ

 أ.ه/أّجِٗ عذو ثٌع٠ََ عذو ثٌعجٟٟ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّٛه ٍوٟ ثٌعٌّّٟٚ

 ه/وّجي ثٌو٠ٓ أفّو عذو ثٌّؾ١و

ثٌضؽ١اااٌ ـاااٟ فؾاااُ واااٌثس ثٌاااوَ ثٌقّاااٌثء ـاااٟ ٌِٝاااٝ ثٌٖااا٠ٌجْ ثٌضاااجؽٟ ثٌقاااجه ٚعاللضاااٗ  دٌِٛ دطٌُ ١ِٕج ـٍٛٞ 6

 دجٌّٞجعفجس ث١ٌٌّٝز ثٌمٍذ١ز مالي ـضٌر ثالّضٖفجء

 جٚٞأ.ه/ ـضق١ز أفّو ثٌٖٖض 31/5/2115

 أ.ه/أفّو ٍؼٍٛي ه٠ًٚٔ

 ه/ص١ًّٛ ِٚطفٝ عذو هللا

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌّٕعُ ٚ٘ذٟ 31/11/2114 لجد١ٍز صطذ١ك ِم١جُ ثٌذجدًٛط ٌّنجٌٟ ث٠ٌَٕؿ عٍٝ ؽٌثفز ثٌمٍخ ث١٠ٌٌّٚٓ ًفجح ِقّو عذو ثٌع٠ََ ِطٌ 2

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌع٠ََ ثٌّقالٚٞ

 ه/ٟجًق ث١ٌْو ثٌٖجىٌٟ

 أ.ه/ أفّو ِقّو ٍؼٍٛي ه٠ًٚٔ 31/5/2115 هًٚ ثٌّٛؽجس ـٛق ثٌٚٛص١ز عالع١ز ثألدعجه عٍٝ ثٌمٍخ ـٟ ثًصؾجو ثٌّٚجَ ث١ٌّضٌثٌٟ جّْالِٗ إدٌث١ُ٘ فجـظ ١ٍّّ 8

 أ.ه/فٕجْ وجًِ لجُّ

 ه/إ٠ٕجُ ث١ٌْو هًثٍ

 ِؾوٞ ِقّو ثٌٌّٚٞأ.ه/ 31/11/2114 صم١١ُ وفجءر ثٌذط١ٓ ثأل٠ّٓ دعو ؼٍك عمخ ثٌقجؽَ ثألى٠ٕٟ عذٌ ثٌمْطٌر ٠ٌٕؿ ـضقٟ أفّو ١ّؿ 1

 أ.ه/ أ٠ّٓ ِقّو ثٌْع١و

 ه/ّقٌ عذو هللا ثٌٖوٚهٞ

ثٌم١ّز ثٌضٕذؤ٠ز ٌم١جُ ٚ ١فز ثألى٠ٓ ثأل٠ٌْ دٛثّطز هٚدٌٍ ثألْٔاؾز دعاو ثفضٖاجء عٞاٍز  ١ّٕجء أفّو ِقّٛه ثٌعٞجٛ 11

 ثٌمٍخ هًثّز ِمجًٔز د١ٓ ِمطع ثُ ـ س ثٌٌّصفع ٚؼ١ٌ ثٌٌّصفع

 

 

 ّٕعُ ّالِٗأ.ه/ ِٟ ِقّو عذو ثٌ 31/5/2115

 أ.ه/ّقٌ عذو هللا ثٌٖوٚهٞ

 ه/أ٠ّٓ أفّو ث١ٌٖل

هًثّااز ثٌعاللااز داا١ٓ ثٌٌؽفااز ثألى١ٕ٠ااز ٚوفااجءر ٍثةااور ثألى٠اآ ثأل٠ْااٌ ـااٟ ٌِٝااٝ ثٌٌؽفااز  عٌّٚ ٙولٟ عذو ثٌْالَ ثٌفٌٔٛثٟٔ 11

 ثألى١ٕ٠ز ثٌؽ١ٌ ٌِصذ٠ دئٙجدجس ثٌّٚجِجس

 أ.ه/ ّج١ِز ِقّٛه ٌٕؾ ثٌو٠ٓ 31/5/2115

 ٌٖوٚهٞه/ّقٌ عذو هللا ث

 ه/ٚثةً أًٔٛ ف١ْخ

ثٔضٖااجً عٛثِااً مطااًٛر ثٌٖااٌث١٠ٓ ثٌضجؽ١ااز داا١ٓ ٌِٝااٝ لٚااًٛ ثٌٖااٌث١٠ٓ ثٌضجؽ١ااز ٙااؽجً  ِقّو أفّو ه٠جح ٕعذجْ 12

 ثٌْٓ ٚعاللضجٖ دّم١جُ ّجٔضىِ

 أ.ه/ إوٌثَ ٙجهق ّع١و 31/11/211

 أ.ه/ّج١ِز ِقّٛه ٌٕؾ ثٌو٠ٓ

 ه/ّجِـ ١ٌّّ م١ًٍ

جس ـٛق ثٌٚٛص١ز عالع١ز ثألدعجه ـٟ صم١١ُ عمٛح ثٌقجؽَ ثٌذط١ٕٟ ِٚوٜ صأع١ٌ٘اج هًٚ ثٌّٛؽ ِقّو عٍٟ ِقّو ع١ٖذٗ 13

 ـٟ ؼٍك ثٌغمخ عذٌ ثٌمْطٌر

 أ.ه/ـضق١ز أفّو ثٌٖٖضجٚٞ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ث١ٌْو ثٌْط١قز

 أ.ه/ًؼوٖ ؼ١ّٕٟ ث١ٌٖل
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 ٌووضًٛثٖ : ـعج١ٔجً ث
 

 

 

 

 

 

م١اا١ُ أِااٌثٛ ثٌٖاا٠ٌجْ ثٌولااز ثٌضٖن١ٚاا١ز الفض١ااجٟٟ ّاا٠ٌجْ ثٌااوَ دجٌٖاا٠ٌجْ ثٌضااجؽٟ ـااٟ ص ِقّو ـٌػ ِقّو ٠ًقجْ 14

ثٌضااجؽٟ دجٌمٍااخ دجّااضنوثَ ثٌّٛؽااجس ـااٛق ثٌٚااٛص١ز عٍااٝ ثٌمٍااخ عذااٌ ثٌٚااوً دااجٌّؾٙٛه 

 دجّضنوثَ ثٌو٠ذٛصج١ِٓ

 أ.ه/فٕجْ وجًِ لجُّ 31/11/2114

 ه/٠جٌّ ف١ْٓ ثٌذٌدٌٞ

 ه/ص١ًّٛ ِٚطفٝ عذو هللا

عٞااٍز ثٌمٍااخ دإٔااعز ثٌّٛؽااجس ـااٛق صم١اا١ُ ٚ ١فااز ثٌذطاا١ٓ ثأل٠ّاآ دعااو ثفضٖااجء فااجه ـااٟ  ِقّو ِٚطفٝ وّجي ثٌنٌٟٛ 15

 ثٌٚٛص١ز

 أ.ه/ِٟ ِقّو عذو ثٌّٕعُ ّالِٗ 31/11/2114

 ه/ٍّٛثْ د١ِٟٛ ثٌقفٕجٚٞ

 ه/ّجِـ ١ٌّّ ِقّو م١ًٍ

ثٌضااٌثد٠ داا١ٓ ْٔااذز ثٌنال٠ااج ثٌّضعجهٌااز إٌااٝ ثٌنال٠ااج ث١ٌٍّفج٠ٚااز ِااع ٚؽااٛه صّااوه ثٌٖااٌث١٠ٓ  ِقّٛه ١ُْٔ عذو ثٌمٛٞ ٕعذجْ 16

 ثٌضجؽ١ز

 ِوفش ِقّو عّٖجٚٞأ.ه/ 31/11/2114

 أ.ه/ِٟ عذو ثٌّٕعُ ّالِٗ

 ه/ِقّٛه ٍوٟ ثٌعٌّّٟٚ

ِعااوي ثٔضٖااجً ثٌف١ااٌُٚ ثٌىذااوٞ ) ّااٟ ( وأفااو أّااذجح ِااٌٛ ثعااضالي عٞااٍز ثٌمٍااخ عٕااو  ًِٕٚٛ عٍٟ ِقّو عٍٟ 12

 ث١٠ٌٌّٚٓ

 أ.ه/ـضق١ز أفّو ثٌٖٕضٕجٚٞ 31/5/2115

 أ.ه/أ٠ّٓ ِقّو ثٌْع١و

 ه/ًث١ٔج ؽجدٌ ِقّٛه عجٌِ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صم١اا١ُ ٔضااجةؼ ًٍو هعجِااز ـااٟ ثٌمٕااجر ثٌٖاا٠ٌج١ٔز ) داا١ٓ ٕاا٠ٌجْ ثألدٙااٌ ٚثٌٌةااٛٞ وعااالػ  ـجّٟز أدٛ ثٌْعٛه ٟٗ إدٌث١ُ٘ ٟٗ 1

ص١ّٙوٞ ٌقفاظ ثٌمٕاجر ِفضٛفاز ـاٟ ِآ صعضّاو ف١اجصُٙ ع١ٍٙاج ِآ ٌِٝاٝ صٖاٛ٘جس ثٌمٍاخ 

 ثٌنٍم١ز

 أ.ه/ ـضق١ز أفّو ثٌٖٖضجٚٞ 21/6/2115

 أ.ه/أفّو ِقّو ٍؼٍٛي ه٠ًٚٔ

 أ.ه/ّٙجَ ـّٟٙ دوً

 ه/٘جٌز ِقّو ـٍٛٞ ثٌٌّٙفجٚٞأ.

 أ.ه/و١ج ١ِّْٛ
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 ٟخ ثٌّٕجٟك ثٌقجًر ٚثٌق١ّجسلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ٔجه٠ز ِقّو عٍٛثْ 31/5/2115 ثٌنال٠ج ثٌٕنجع١ز ثٌّغذطز ـٟ ثٌوَ ٚثٌْجةً ثٌذ٠ٌضٟٛٔ ٌٌّٝٝ ٌّٟجْ ثٌىذو ثٌىٖؿ عٓ إٌٔؾ إدٌث١ُ٘ ثٌٚذجغ 1

 أ.ه/ِقّو ٌذ١خ ّجٌُ

 ه/عذو ثٌٌفّٓ عذو ثٌٌةٚؾ لذطجْ

هًثّااز أدااٛ ١ٌذااٛ دااٌٚص١ٓ إٞ ـااٟ أِااٌثٛ ثٌىذااو ثٌَِّٕااز ثٌٕجصؾااز عاآ ثالٌضٙااجح ثٌىذااوٞ  ؽ١ٕج ٙذٌٞ ١ِنجة١ً 2

 ) ّٟ (ثٌف١ٌّٟٚ 

 أ.ه/عذو ثٌٌةٚؾ عذو ثٌذجًٞ  31/5/2115

 أ.ه/ ٔؾٜٛ ًِٕٚٛ دوً ثٌو٠ٓ

 ؤٞ أّجِٗ ًِٕٚٛه/ ٌ

ثٌم١ّز ثٌّضٛلعاز ِآ ث١ٌٍىاضٓ ثٌاٌثد٠ ٌٍّاجةٓ ـاٟ ِاٌٛ ثالٌضٙاجح ثٌىذاوٞ ثٌف١ٌّٚاٟ ّاٟ  ًٕج ِقّو أفّو ثٌٌٖلجٚٞ 3

 ثٌَِّٓ

 أ.ه/فْٓ ث١ٌْو ثٌذجصع 31/11/2114

 أ.ه/ٚـجء ِقّو عَس

 ِقّو ِذٌٚنه/ِعجٌٟ 

هًثّااز صااأع١ٌ صٕجٌٚٛؽذااز دٌٚص١ٕ١ااز مف١فااز ِٕضٚااؿ ث١ٌٍااً عٍااٝ صااٛثٍْ ث١ٌٕضااٌٚؽ١ٓ ـااٟ  ١ّٕجء عذو ثٌّٕعُ عذو ثٌق١ّو ِٖعً 4

 ٌِٝٝ ثٌضّٖع ثٌىذوٞ

 أ.ه/ـ٠ٌجي ٙالؿ ثٌو٠ٓ ثٌمال 31/11/2114

 ه/ؽ١ٙجْ ـجًٚق عط١ٗ

 أ.ه/ٌؤٜ أّجِٗ ًِٕٚٛ 

 أ.ه/عذو ثٌٌةؾ عذو ثٌذجًٞ  31/11/2114 نال٠ج ـٟ ٌِٝٝ ثٌىذو ثٌَِّٓ ثٌٕجصؼ عٓ ـ١ٌُٚ ) ّٟ (ثٌف١ٌُٚ ِٞنُ ثٌ عٚجَ عذو ثٌٕذٟ ث١ٌٖل 5

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌٌفّٓ ٠ٍُّٛ

 ه/ٌؤٞ أّجِٗ ًِٕٚٛ

 و ٔؾُأ.ه/ أّجِٗ ث١ٌْ 31/11/2114 ثٌَٔه ٚثٌّٕجعز ٝو ثأل١ٌْٛٔٓ ـٟ ًِٚ ٌِٛ ثالٌضٙجح ثٌىذوٞ ثٌَِّٓ ٌٍف١ٌُٚ ّٟ ـجّٟز عٍٟ ف١ْٓ ثٌؾذجٌٟ 6

 ه/أًِ ّع١و ثٌذٕوثًٞ

 ٙذٌٞ عذو ثٌٍط١ؿ أدٛ ١ّؿه/

هًثّز ِمجًٔاز دا١ٓ ثٌىاخ داجٌضٌهه ثٌقاٌثًٞ ٚثٌؽٍاك ثٌؾَةاٟ ٌٖا٠ٌجْ ثٌطقاجي عآ ٠ٌٟاك  ِقّو عذو ثٌذج٠ّ فْٓ ِضٌٟٛ 2

 ثٌمْطٌر ث٠ٌٌٖج١ٔز ـٟ ٌِٝٝ ـٌٟ ٖٔجٟ ثٌطقجي

 أ.ه/ ث١ٌْو أفّو ٚٙفٟ 31/11/2114

 أ.ه/عجُٙ أفّو ثٌفٌس

 ِقّو صٛـ١ك ثٌذوًٞه/عٌّٚ 

 أ.ه/ـضق١ز ث١ٌْو عًْ 31/5/2115 هًٚ ثألصٛصجو١ْٓ ـٟ فوٚط ثٌقىز ٌوٜ ثٌٌّٝٝ ثٌّٚجد١ٓ دأٌِثٛ ثٌىذو ثٌَِّٕز ِقّو عذو ثٌع٠ََ ّع١و ثٌىِٟٛ 8

 أ.ه/أ٠ّٓ عذو ثٌفضجؿ ٚؽ١ٗ

 ه/ه٠ٕج فجِو ٠ٍجهٖ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 ثٌع١ٟٓخ ٚؽٌثفز لُْ  
  : ـأٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّز هًٚ ثٌعالػ ثٌَّهٚػ دجّضنوثَ فَؾ ثًٌَٛ ٚثٌقمٓ ثٌى١ّ١جةٟ عآ ٠ٌٟاك ثٌمْاٌر  إدٌث١ُ٘ ـضقٟ عجٌِ 1

 ث٠ٌٌٖج١ٔز ـٟ عالػ ٌّٟجْ ثٌىذو وذ١ٌ ثٌقؾُ

 أ.ه/ثٌٖجىٌٟ عذو ثٌعجهٞ ٕضج 31/8/2115

 أ.ه/ّقٌ عذو ثٌضٛثح ث١ٌّجٟٔ

 ه/ِقّو ثٌؽ٠ٌخ أدٛ ثٌّعجٟٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صم١١ُ ُّٕ ث١ٌّّٖز أّفً دؤًر ثإلدٚاجً دجّاضنوثَ ثٌضٚا٠ٌٛ ثٌّمطعاٟ ثٌذٚاٌٞ ثٌّضاٌثد٠  أفّو ًٕوٞ ٠ٍجه ثٌعؾًٛٞ 1

 ـٟ فجالس لٌٚ ثٌٕظٌ ثٌٖو٠و ثٌّٚجفخ دجٌؽٖجء ثٌوِٛٞ ث١ٌّّٖٟ

 ٌّثػ أ.ه/٠جٌّ ًؽخ 31/5/2115

 أ.ه/ِؾوٞ ٙالؿ ِّٛٝ

 أ.ه/ِقّو فْٓ ثٌذٌهعٟ

 أ.ه/ِقّو ّجِـ ثًٌٖٛدؾٟ 31/11/2114 ًِو ثألٟفجي فو٠غٟ ثٌٛالهر ـٟ ِقجـظز ثٌؽٌد١ز ـ ٌِٚ أفّو وّجي ثٌْع١و ٍٕذٟ 2

 أ.ه/ّع١و ِقّو ٍٕذٟ

 ه/ِٕٝ ١ٌّّ ثٌموُٚ

ِٚضجدعاز فاجالس ثٌؽٖاجء ثٌاوِٛٞ ثٌّٖا١ّٟ  هًٚ ثٌض٠ٌٛٚ ثٌّمطعٟ ثٌضٌثـمٟ ـٟ صٖن١٘ ؽ١ٙجْ ِقّٛه عٍٟ ثٌْعؤٟ 3

 دعو فمٓ عمجً ثٌذ١فج١َِّٚجح ) ثالـجّضٓ ( دجٌؾُْ ثٌَؽجؽٟ 

 أ.ه/ ِؾوٞ ٙالؿ ِّٛٝ 31/5/2115

 أ.ه/٠جٌّ ًؽخ ٙالؿ

 أ.ه/ِقّو فْٕٟ ثٌذٌثهعٟ

أ١ٌٚز هثماً ثٌعا١ٓ هلز ثٌم١جُ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ـٟ ع١ٍّز إٍثٌز ث١ٌّجٖ ثٌذ١ٞجء ِع ًٍو عوّز  ّجًٖ عٍٟ ِقفٛ  عذو ثٌٕع١ُ 4

 ٌوٜ ثألٟفجي

 أ.ه/عالء عجٌِ ثٌٌٞؼجِٟ 31/2/2115

 أ.ه/ّع١و ِقّو ٍٕذٟ

 ه/ًدجح ِقّو ثٌْقش

 أ.ه/ أّجِٗ ثٌْع١و ٍٕذٟ 31/5/2115 صؽ١ٌثس ثٔىْجً ثٌع١ٓ ٚثٌم١ٌٔز دعو ؽٌثفجس ثًصنجء ثٌؾفْٛ ّقٌ ِقّو وجًِ ع١و 5

 أ.ه/أفّو ٌطفٟ ع١و

 ه/عٌّٚ ِقّٛه عٛثًٖ
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ثٌضٚاا٠ٌٛ ثٌّمطعااٟ ثٌذٚااٌٞ ٚصٚاا٠ٌٛ لااجو ثٌعاا١ٓ دٚاا١ؽز ثٌفًٍّٛاا١ٓ ـااٟ ٌِٝااٝ لٚااٌ  عذو ثٌٌفّٓ ث١ٌٖل ٌّثء ِقّو 6

 ثٌٕظٌ ثٌٖو٠و ىٚٞ ثألعٌثٛ ثٌقو٠غز

 أ.ه/٠جٌّ ًؽخ ٌّثػ 31/5/2115

 أ.ه/ثٌْع١و إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ

 أ.ه/ِقّو فْٕٟ ثٌذٌثهعٟ

ثٌّٛٝااع١ز ٚداا١ٓ فماآ ثٌفف٠ًٛىٛٔااجٍٚي دْااوٜ هًثّااز ِمجًٔااز داا١ٓ هًٚ لطااٌثس ثٌعاا١ٓ  عذ١ٌ عجهي ًٕجه ثٌٖجـعٟ 2

 ثل١ٌٔز ثٌفطٌٞ ثٌّْضعٟٚثٌم١ٌٔز ـٟ عالػ إٌضٙجح 

 أ.ه/ عجهي عذوٖ ١ٍّّٗ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو ّجِـ ثًٌٖٛدؾٟ

 ه/ِٕٝ ١ٌّّ ثٌموُٚ

 أ.ه/أفّو ٌطفٟ أفّو عٍٟ 31/11/2114 (2عالػ ثٌقٛي ثألْٟٔ ٠ٌّٕ ) ؼجهٖ ًـعش عذو ثٌؾٛثه عْىٌ 8

 ٠ّٛؿ د١ِٟٛ أ.ه/ِقّٛه

 أ.ه/أّجِٗ ثٌْع١و ٍٕذٟ

هًٚ ؽٙجٍ ثٌض٠ٌٛٚ ثٌق١ٛٞ ث١ٌّىٌّٚىٛدٟ ـٟ ثٌضنط٠١ ثٌع١ٍّاز ًٍو عوّاز ـاٟ فاجالس  ِقّو فجِو عذو ث١ٌّّٙٓ ثٌفمٟ 1

 ثٌالد٠ًٍٛز

 أ.ه/عجهي عذوٖ ١ٍّّٗ 31/5/2115

 ه/ًدجح ِقّو ثٌْقش

 ه/ ٖ٘جَ عجهي فْذٟ

١ٕز ثٌمطٛح ثٌضم١ٍو٠ز ٚثٌمطٛح ثٌّعٍمز ٌٍنٍؿ ـٟ ؽٌثفز ثًصؾاجو عٞاالس ِمجًٔز د١ٓ صم ِقّو ًِٞجْ عط١ٗ ثٌٕؾجً 11

 ثٌع١ٓ

 أ.ه/ِقّٛه ٠ّٛؿ د١ِٟٛ 31/11/2114

 أ.ه/ أفّو ٌطفٟ عٍٟ

 أ.ه/ث١ٌْو ١ٌّّ عٌـٗ

ل١ااجُ ّااّه ٟذمااز ثأل١ٌااجؾ ثٌعٚااذ١ز ٌٍٖااذى١ز ـااٟ ِااٌٛ لٚااٌ ثٌٕظااٌ ثٌٖااو٠و دجّااضنوثَ  ِقّو ٙجٌـ ِقّو ٍٕذٟ 11

 ٌثـمٟ ىٚ ثٌّؾجي ثٌط١فٟثٌض٠ٌٛٚ ثٌّمطعٟ ثٌض

 

 

 أ.ه/ٟجًق ًؽجةٟ ف١ْٓ 31/11/2114

 ه/ًدجح ِقّو ثٌْقش

 ه/ِٕٝ ١ٌّّ ثٌموُٚ

إٍثٌاز ث١ٌّااجٖ ثٌذ١ٞاجء ثٌْااجهر دجٌط٠ٌمااز ث١ٌو٠ٚاز : ؽااٌؿ ٙااؽ١ٌ ِمجداً ثٌضفض١ااش دجٌّٛؽااجس  ِقّو عالء عٕضٌ عذو ثٌٛ٘جح 12

 ـٛق ثٌٚٛص١ز

 أ.ه/ٟجًق ًؽجةٟ ف١ْٓ 31/5/2115

 ثٌٌٞؼجِٟأ.ه/عالء عٍٟ 

 ه/أفّو ِقّو ؼ١ُٕ

ِمجًٔز د١ٓ ثٌٖك صقش ثٌٙودٟ ٚثٌٖك ثٌٌثّٟ ٌع١ٍّاز ثٌضٛٙاً ثٌناجًؽٟ ٌٍىا١ِ ثٌاوِعٟ  ِٚطفٝ أفّو أفّو ٚثٌٟ 13

 دجٌضؾ٠ٛؿ ثألٔفٟ

 أ.ه/أ٠ّٓ عذو ثٌضٛثح ف١ٖٔ 31/5/2115

 أ.ه/أّجِٗ ثٌْع١و ٍٕذٟ

 ه/ٍُِٙ عذو ثٌقجـظ ثٌذمٌٞ

١ُ ـجع١ٍااز ّااوٌز ثٌٍّضقّااز ثٌٌَّٕمااز ِمجًٔااز دااجٌضٌل١ع ثٌاايثصٟ ٌٍٍّضقّااز ٌضؽط١ااز ثٌنٍااً صم١اا ِٟ عذو ثٌق١ّو ِقّٛه ٟذٌٖ 14

 ثٌظفٌٞ دعو ثّضتٚجٌٗ

 أ.ه/عالء عجٌِ ثٌٌٞؼجِٟ 31/11/2114

 أ.ه/أّجِٗ ثٌْع١و ٍٕذٟ

 ه/ٖ٘جَ عجهي فْذٟ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 

ثإلدٚاجً )ث١ٌٍاَن ( دجّاضنوثَ هًثّز ثٌضؽ١ٌثس ثٌض٠ٌٖق١ز دجٌم١ٌٔز ِج دعو ع١ٍّز صٚاق١ـ  ٔجِٔ ِقّو ٘الي ٘الي ثٌٌـجعٟ 15

 ؽٙجٍ ثٌّْـ ثٌٞٛةٟ ثٌّمطعٟ ثٌّضٌثد٠ عٍٝ ثٌؾَء ثألِجِٟ ٌٍع١ٓ

 أ.ه/مجٌو أفّو ٔجؽٟ 31/5/2115

 أٍَ.ه/ِعضَ ِقّو ٙذٌٞ

 ه/١ٌٚو عذو ثٌٙجهٞ عالَ

ـاٛق ِمجًٔز عاالػ ثٌم١ٌٔاز ثٌّن١ٌٟٚاز عآ ٠ٌٟاك صاٌد٠١ ثٌم١ٌٔاز ثٌّْاضعٌٛ دجألٕاعز  ٘ذٗ ِقّٛه عٍٟ أدٛ ثٌٌُٚ 16

 ثٌذٕفْؾ١ز ِمجدً ثألٕعز ـٛق ثٌذٕفْؾ١ز عذٌ ث١ٌْٕؼ ثٌطالةٟ

 أ.ه/عالء عجٌِ ثٌٌٞؼجِٟ 31/5/2115

 ه/أفّو ِقّو ؼ١ُٕ

 ه/١ٌٚو عذو ثٌٙجهٞ عالَ

 أ.ه/ثٌْع١و إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ 31/5/2115 ٔضجةؼ ثٌفق٘ ثٌّمطعٟ ثٌضالفّٟ ثٌذٌٚٞ ـٟ ثًٌّٞٛ ثٌذمعٟ ثٌّنٟ ٚـجء ِّوٚؿ ثٌطقجْ 12

 ؾوٞ ٙالؿ ِّٛٝأ.ه/ِ

 أ.ه/ِقّو فْٕٟ ثٌذٌثهعٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عجهي عذوٖ ١ٍّّٗ 31/1/2115 ؽٌثفز صٚق١ـ إٔىْجً ثٌع١ٓ ـٟ عالػ عوَ صّجعً لٛر إٔىْجً ثٌع١ٕ١ٓ ـٟ ثألٟفجي ث١ٌْو عذجُ ث١ٌْو ٔٚجً 1

 أ.ه/١ٌِٕ أفّو م١ٍفز

 أ.ه/ِقّو ثٌْعؤٟ ؼٌثدٗ

 أ.ه/فّوٞ عذو ثٌعظ١ُ ثٌىِٟٛ 31/1/2115 ثٌْذً ثٌقو٠غز ٌٍعالػ ثٌوٚثةٟ ٚثٌؾٌثفٟ ًٌّٞٛ ثٌّجلٌٛز ث١ٌٖنٛمٟ ٠ٌٕؿ ٠ّٛؿ ثٌق١ْٕٟ ثإلِجَ 2

 أ.ه/ثٌْع١و إدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ

 أ.ه/٠جٌّ ًؽخ ٌّثػ

 أ.ه/١ٌُٚ ـ٠ٌّجْ
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 ثٌطف١ٍ١جس ثٌطذ١زلُْ 
 ١ٌ : ـأٚالً ثٌّجؽْض

 

 

 ٚثٌطخ ثٌٕٜٛٚ عالػ ثألًٚثَلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّز ٟف١ً دالّض١ّْٛضِ ٘ا١ِِٕٛ دا١ٓ ثألٟفاجي لذاً ّآ ثٌّوًّاز : ِاوٜ ثالٔضٖاجً  أ١ِٕز ِٚطفٝ إدٌث١ُ٘ ّالِٗ 1

 ٚثٌضٖن١٘ ٚثٌعالػ

 أ.ه/ ٠ٌّز ِٚطفٝ ثٌٌّفِٟٛ 31/11/2114

 أ.ه/مٍٛه عذو هللا ثٌٕٛدٟ

 ه/٠ٍٕخ ٙالؿ ١ٕٙخ

هًثّز عٓ ثٌىٛو١ْو٠ج ثٌّع٠ٛز ـٟ ثألٟفجي ثٌّٚاجد١ٓ دنٍاً ـاٟ ثٌّٕجعاز ـاٟ ِْضٖاف١جس  ّز ِقّو عذو ثٌّٕعُ ثًٌّٕٚٛٞدْ 2

 ٟٕطج ثٌؾجِعٟ

 أ.ه/ِقّو ِقّٛه ع١و 31/5/2115

 أ.ه/عجهي عٍٟ عٌـجْ

 أ.ه/ٔذ١ٍز عذو ثٌعظ١ُ ٠ِ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ ِٓ ِغذ٠ ثٌض٠ٌٍٚ١ٓ و١ٕجٍ ـٟ عالػ ٌّٟجْ ثٌوَ ثٌٕنجعٟ ثٌّآَِ دعاو ـٖاً  ّجٌٟ فجِو ِقّٛه ِٖعً 1

 ثإل٠ّجص١ٕ١خ

 ه/ٖ٘جَ أفّو صٛـ١ك 31/5/2115

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌّعطٟ ٌّّر

 ه/ًدجح ِقّٛه أدٛ ٙذجو

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثٌطجٌخثُّ  َ

ـاااااا 5ثالّااااااضؾجدز ٚث٢عااااااجً ثٌؾجٔذ١ااااااز ٌٍو١ّٚضجوْااااااً ٚث١ٌْْااااااذالص١ٓ ٚث١ٌٍىااااااٛـ٠ٌٓ ٚ  أّّجء ِقّو عٍٟ ثٌمجٟٝ 1

 ـ٠ًًٍٚٛٛث١ًّ ون٠ أٚي عالػ و١ّجٚٞ ـٟ ٌّٟجْ ثٌّعور ثٌّضموَ

 

 أ.ه/إٌٔؾ ـضقٟ دٌوجس 22/4/2115

 أ.ه/٘ذٗ ِقّو ثٌظٛثٌ٘ٞ

 ثٌٖجىٌٟ ه/عجٌز ـؤثه

 ه/فٕجْ ٕٛلٟ ِقّٛه
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 ثٌفجًِج وٌٛٛؽ١ج ثٌطذ١زلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                            

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّاااز صاااأع١ٌ أه٠ٚاااز ثألّاااضجص١ٓ ٚعماااجً ث١ٌج١٠ٍاااجَ عٍاااٝ ِاااٌٛ ثٌٚاااٌو ثٌّْاااضقظ ـاااٟ  أّّجء ـٍٛٞ ثٌطٕطجٚٞ ثٌمٌِٟٟٛ 1

 ًد١ٓثٌؿءًثْ ثٌذ١ٞجء دٛثّطز د١ٍٛوج

 أ.ه/ِقّو ٔذ١ٗ عذو ثٌٌفّٓ  31/5/2115

 أ.ه/ ٙذ١قز ثٌّٕوٖٚ ٘و٠ز

 ه/١ٌٚو دٌوجس ثٌذٙٛصٟ

صأع١ٌ ٌِْ٘ٛ ثألًعٌٚد٠ٛض١ٓ عٍٝ إٔمجٗ صوـك ثٌوَ ثٌّٛٝعٟ عُ إعاجهر ثإلٕاذجو ثٌاوِٛٞ  إ٠ّجْ فّوٞ أفّو دجٕج 2

 دئفوٜ ثٌن١ٚض١ٓ ـٟ ثٌفتٌثْ

 أ.ه/ًٍق ِقّٛه ثٌنٌٟٛ 31/5/2115

 و ثٌٚجٚٞأ.ه/ّقٌ أفّ

 ه/ٔج٘و ِقّو ثٌفجصـ ٟجفْٛ

 فّٓأ.ه/ِقّو ٔذ١ٗ عذو ثٌٌ 31/5/2115 هًثّز صأع١ٌ ثٌٛوًْٛٚد١ْٓ ٚث١ٌّضف١ًِٛٓ عٍٝ ًَٚ إ٠ٌٌٔ ثٌٍٚخ عال ِّٛٝ ِقّٛه ّجٌُ 3

 ه/أِجٟٔ عذو ثٌٌف١ُ عجدو٠ٓ

 ه/ه٠ٕج ِقّو ثٌفمٟ

ٌْىٌٞ ثٌّْاضقظ دجالّضٌدضٍٛٚصّٛا١ٓ ـاٟ ىواًٛ هًثّز عٓ صأع١ٌ ثٌض٠ًٛٓ عٍٝ ٌِٛ ث ٌِثَ ِقّو أدٛ ثٌٌٕٚ ثٌضذجو 4

 ثٌفتٌثْ ١ِٚىج١ٔى١ز عٍّٗ ثٌّقضٍّز

 أ.ه/ ٍّٜٛ عٍٛٞ ٔٚجً 31/5/2115

 ه/ؼجهر ِقّٛه إّّجع١ً

 ه/١ٌِ١ٔٓ ِقّو ِجٟٝ

 ّو ِقّو ِجٟٝأ.ه/ِق 31/5/2115 عٍٝ ثٌّقًٛ ثٌٕنجِٟ ثٌضٕجٍّٟ ـٟ ىوًٛ ثٌفتٌثْ ثٌذ١ٞجء 54صأع١ٌ ثٌى١ْذ١ض١ٓ ـ  ٠ج١ّّٓ ِقّو ثٌقجًصٟ 5

 أ.ه/ّقٌ أفّو ثٌٚجٚٞ

 ه/ٌِٚر ٔجؽٟ إِجَ
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 لُْ ثٌف١ٌْٛٛؽ١ج

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 ال ٠ٛؽو                         
 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾثإلٌٕث صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز   ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو ِقّو ِجٟٝ 21/6/2115 هًٚ ثٌفٌـجص١ٓ ـٟ دعٜ أٚؽٗ ثمضالي ثأل٠ٜ ـٟ ثٌفتٌثْ إٌٙجَ ِقّو ٔجٙؿ 1

 أ.ه/ّقٌ أفّو ثٌٚجٚٞ

 ه/٘جٌز ـؤثه ثٌذٌثهعٟ

عً دعٜ ٚ جةؿ ثٌىذو ثٌّضوً٘ٛر دْذخ ثٔمجٗ صوـك ثٌوَ ثٌّٛٝاعٟ  4صأع١ٌ ثألوْٕو٠ٓ  ًثَِ عذو ثٌّٕعُ ِقّو دٌِ٘ٛٗ 2

 ثإلٕذجو ثٌوِٛٞ ٌٍىٍٝ ـٟ ىوًٛ ثٌفتٌثْ ثٌطذ١ع١ز ٚثٌّٚجدز دجٌْىٌٞ عُ إعجهر

 أ.ه/ٍّّٝ عٍٛٞ ٔٚجً 21/6/2115

 أ.ه/ًٍق ِقّٛه ثٌنٌٟٛ

 ه/١ًِْٚجء عٍٟ ثٌٌٖد١ٕٟ
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 ٚثٌطذ١ز لُْ ثٌى١ّ١جء ثٌق٠ٛ١ز
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

,  1,ٖٔااجٟ إٔاا٠َُ ثٌٙاا١ُ أٚوْااؾ١ٕ١َ ـ  4صم١اا١ُ صااأع١ٌ ثٌىااٌوُ عٍااٝ ِْااضٜٛ ثٔضٌٌااٛو١ٓ ـ  وٞ ١ِذ١ٌٌٍٝ ِٙ 1

 ٚثإلؽٙجه ثٌضأوْوٞ ـٟ إٌضٙجح ثٌّفجًٙ ثٌٌِٚجص٠ٛوٞ ثٌّفضعً ـٟ ثٌؾٌٍثْ

 أ.ه/ٍّٜٛ أمٕٛك أدْنٌْٚ 31/5/2115

 أ.ه/ٔجه٠ز ثٌق١ْٕٟ ثألٕٛؿ

 ه/١ٌِّ ِقّو هثٚه

١ّٛاا١ٓ أ١ِٕااٛ د١ذض١وثٍٚص١ٕجّاا١ٓ ّااٟ ٚثإلؽٙاجه ث١ٌٕضٌٚؽ١ٕااٟ ـااٟ ٌِٝااٝ ِمااوِجس صاأع١ٌ ٌ ٔوٜ ٘جُٕ ِقّو ع١جه 2

 ثالًصؾجو

 أ.ه/عٕجء ـؤثه ث١ٌٖل 31/5/2115

 أ.ه/ٖ٘جَ عذو ثٌع٠ََ ّجٌُ

 ه/هعجء ف١ْٓ ٠ٍٓ ثٌو٠ٓ

 .ه/عذو هللا ِقّٛه ـٛهٖأ 31/5/2115 ثٌعاللز د١ٓ ثٌض١ٕج١ّٓ ٚعٛثًِ ثألوْور ـٟ ثٌّْذذجس ث١ٌٌّٝز ٌضُّْ ثٌقًّ ٍٔٙز أِٔ د١ٌٖ ٔجٙؿ 3

 أ.ه/ٖ٘جَ عذو ثٌع٠ََ ّجٌُ

 ه/ٔٙٝ ِقّو ٕف١ك

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٚ  11هًثّز عآ صاأع١ٌ ثٌقذاز ثٌْاٛهثء ٚـ١ضاج١ِٓ ٘اـ وعاالػ ِْاجعو عٍاٝ ثإلٔضٌٌاٛو١ٓ ـ  أ١ِٕز ٙفٛس عذو ثٌع٠ََ ثٌو٠خ 1

ٌثس ثٌق٠ٛ١ااز ٌإلؽٙااجه ثٌضأوْااوٞ ٚث١ٌٕضااٌٚؽ١ٓ ـااٟ ٌِٝااٝ ثٌيةذاااز عٍااٝ دعااٜ ثٌّؤٕاا

 ثٌقٌّثء ثٌؾٙج٠ٍز

 أ.ه/عذو هللا ِقّٛه ـٛهٖ 21/6/2115

 أ.ه/ّج١ِز عذو ثٌق١ّو ثٌوًه٠ٌٞ

 أ.ه/أ٠ّٓ عذو ثٌفضجؿ ٚؽ١ٗ

 ه/عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ ٕٙذٗ

إ٠ااٗ ٚعاللااضُٙ دجإلؽٙااجه ثٌضأوْااوٞ ـااٟ هًثّااز ؽ١ٕ١ااز ٌضعااوه أّٔااجٟ ؽ١ٕااجس ث١ٌّىٌٚااـ إْ ـ  ٠ًٚوث ًأـش إدٌث١ُ٘ ٠ّٛؿ 2

 ٌِٛ ثٌذٛي ثٌْىٌٞ ثٌٕٛو ثٌغجٟٔ

 أ.ه/ٙذقٟ عذو ثٌق١ّو فْٓ 21/6/2115

 أ.ه/ٔؾجؿ وجًِ ؽعفٌ

 ه/عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ ٕٙذٗ

 ه/ٚعجء ف١ْٓ ٠ٍٓ ثٌو٠ٓ

,  1ال١ٍِٕااٛؽ١ٓ ـ صااأع١ٌ ـ١ضااج١ِٓ ) ه ( ٚثٌؾْٕاإؼ وعااالػ ِىّااً عٍااٝ ثٌّغااذ٠ ٌّٕٖاا٠ ثٌذ ٘ذٗ د١ْٟٛٔ عٍٟ عذو ثٌق١ٍُ ؼجُٔ 3

ث١ٌٍذٛدٌٚص١ٓ ل١ًٍ ثٌىغجـاز ثٌضأوْاوٞ ِٚظاجٌ٘ ثٌّاٛس ثٌّذاٌِؼ ٌٍنال٠اج ـاٝ ِاٌٛ ثٌيةذاز 

 ثٌقٌّثء ثٌؾٙج٠ٍز ثٌّٚجدْٛ دجٌضٙجح ثٌّفجًٙ

 أ.ه/ّج١ِٗ عذو ثٌق١ّو ثٌوًه٠ٌٞ 31/12/2114

 أ.ه/عذو هللا ِقّٛه ـٛهٖ

 ه/أ٠ّٓ عذو ثٌفضجؿ ٚؽ١ٗ

 ٗه/عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ ٕٙذ
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 ١ٌّىٌٚد١ٌٛٛؽ١ج ثٌطذ١ز ٚثٌّٕجعزلُْ ث
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ـٟ ثٌضفٌلز د١ٓ أٌِثٛ ثٌىذو ثٌَِّٕز ثٌٌْٟج١ٔز  ٚؼ١اٌ  3ثٌم١ّز ثٌضٖن١ٚ١ز ٌٍؾ١ذ١ىجْ  إٌّثء عذو ثٌع٠ََ ِقّو عٍٟ 1

 ثٌٌْٟج١ٔز

 أ.ه/ أفّو ِٚطفٝ أ١ِٓ 31/11/2114

 ّو مجٌو صٛـ١كأ.ه/أف

 ه/ٚؽ١ٗ ّجٌُ ثٌٕجؼٟ

 أ.ه/ـٛل١ٗ ِقّو ِقؾٛح 31/11/2114 صم١١ُ ِْضٜٛ ث٠َ٠ٌٌْض١ٓ ـٟ ًِٚ ٌِٛ ثٌٌع١جْ ثٌّفٍٟٚ ٚعاللضٗ دٕٖجٟ ثٌٌّٛ ه٠ٕج عذو ثٌْضجً عذو ثٌّمٚٛه ١ٕنٗ 2

 ه/ٔؾالء ـٍٛٞ ؼ١ُٕ

 ه/عذ١ٌ عذو ثٌّٕعُ ٕٙذٗ

عٍااٝ ثٌنال٠ااج ث١ٌٕضٌٚـ١ااً دجٌااوَ ـااٟ ثٌىٖااؿ عاآ ثٌضْااُّ  CD64الس صم١اا١ُ إ ٙااجً ِْااضمذ ٙفجء ِقّو ِقّٛه ث١ٌٌّْٞ 3

 ث١ٌّىٌٚدٟ ثٌوِٛٞ ٌقو٠غٟ ثٌٛالهر

 أ.ه/ع٠ََر أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ ثٌفمٟ 31/11/2114

 أ.ه/ِقّو أفّو ٠ًٖٚٗ

 ه/ِٕٝ أّجِٗ ًِٞجْ

 أ.ه/ِقّو ٍو٠ٌج ثٌّٕٖجٚٞ 31/5/2115 ٍٍٛص١ٓ ثٌّضىًٌثٌذىض٠ٌج ث٠ٌٍٍٛز ثٌْطق١ز ـٟ ِمجدً ثٌذىض٠ٌ١ج ث٠ٌٍٍٛز ثٌٍذ١ز ـٟ إٌضٙجح ثٌ عٕجْ عوٌٟ ث١ٌٖل 4

 أ.ه/ِقّو ٔجٌٙ ث١ٌٖل

 ه/فٕجْ ١ٌّّ عذو ثٌنجٌك

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ج ـاٟ هَ ثٌٌّٝاٝ مٚجة٘ ثٌنال٠ج ثٌمجصٍز ثٌطذ١ع١ز ِٓ ف١اظ ْٔاذضٙج ٚأٔٛثعٙاج ٚٚ ١فضٙا ٠ًٙجَ ِٚطفٝ وّجي ٍوٟ ثٌنٌٟٛ 1

 ثٌّٚجد١ٓ دئٌضٙجح ثٌىذو ثٌف١ٌّٟٚ  ّٟ ثٌَِّٓ

 أ.ه/ ٔجه٠ز ِقّو عٍٟ ٝجفٟ 26/2/2115

 أ.ه/ع٠ََر ِقّٛه فْٓ ثٌطج٠فز

 أ.ه/إ٠ّجْ عذو ثٌٌف١ُ ثٌْذجعٟ ٌذـ

 أ.ه/ِقّو عط١ٗ ّعو عط١ٗ

ٞ ثٌّعٍَر ٌٍَّْٛ ثٌّع٠ٛاز ثٌنٚجة٘ ثٌٖى١ٍز ٚثٌؾ١ٕ١ز ٌفٚجةً ع١ٚجس ثٌمٌْٛٛ ثٌذٌثٍ ِٟ عجٟؿ ث١ٌْو ِّٕ ثٌو٠ٓ 2

 ٚثٌّعٌَٚز ِٓ ثألٟفجي ثأللً ِٓ ّٓ ثٌوًثّز ثٌّٚجد١ٓ دئّٙجي فجه

 أ.ه/ِقّو إّّجع١ً عذو ثٌق١ّو 31/3/2115

 أ.ه/ًؼوٖ ٍوٟ ٍٟعش

 أ.ه/ٔؾالء ـٍٛٞ ؼ١ُٕ

 أ.ه/أفّو ِقّو ٔع١ُ
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 لُْ ثٌْٙضٌٛٛؽ١ج
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 ثٖ : ـعج١ٔجً ثٌووضًٛ
 

 

 ثإلٌٕثؾ ّٕـصج٠ًل ثٌ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

صم١١ُ هًٚ ِْضنٍ٘ أًٚثق ث٠ٌَضْٛ عٍٝ ؽيً الٔؾٌ ٘جَٔ ـٟ ىوٌ ثٌؾاٌٍ ثألدا١ٜ ثٌذاجٌػ  ٍّٛثْ ث١ٌْو أدٛ ثٌٌٕٚ 1

 دعو ثّضقوثط ثٌْىٌ دجّضنوثَ ث١ٌّىٌّٚىٛح ثٌٞٛةٟ ٚثإلٌىضٌٟٚٔ

 أ.ه/ع٠ٌج عذو ثٌع٠ََ ثٌو٠خ 31/11/2114

 ه/وٛعٌ عذجُ ث١ٌّٟٙ

 أ.ه/إدضْجَ ـؤثه عىجٕٗ

صااأع١ٌ ـ١ضااج١ِٓ ػ ـااٟ ثٌضؽ١ااٌثس ثٌْٙااضٌٛٛؽ١ز ثٌضااٟ صقااوط دٛثّااطز دٌِٚااجس ثٌذٛصجّاا١َٛ  جء ِٚطفٝ إدٌث١ُ٘ وجٕؿ١ّٕ 2

 عٍٝ ثٌمٌٖر ثٌى٠ٍٛز ٌيوٌ ثٌؾٌٍ ثألد١ٜ ثٌذجٌػ

 أ.ه/عٛثٟؿ عٌّ إدٌث١ُ٘ ثٌٖجي 31/11/2114

 ه/ٔؾالء إدٌث١ُ٘ عذو ثٌّٕعُ ٌّفجْ

 ه/أًِ عٍٝ أفّو عذو ثٌقجـظ

هًثّااز ْ٘ااضٌٛٛؽ١ز عٍااٝ صااأع١ٌ فّااٜ ثٌؾذ١ٍ٠ٌااه عٍااٝ ثٌمٖااٌر ثٌى٠ٍٛااز ٌاايوٌ ثٌؾااٌٍ  ثٌو٠ٓ ِقّو ثٌى١الٌِٟٔثَ ِقّو ِقٟ  3

 ثألد١ٜ ثٌذجٌػ ٚثٌضأع١ٌ ثٌٛلجةٟ ثٌّقضًّ ٌّْضنٍ٘ ثٌٖجٞ ثألمٌٞ

 أ.ه/ٔف١ْز عذو ثٌٌف١ُ عٍٟ ثٌذمٌٞ 31/11/2114

 ه/أِجٟٔ ِقّو إدٌث١ُ٘ ِّٛٝ

 ه/ٙو٠مز ِقّو صٛـ١ك 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّز ْ٘ضٌٛٛؽ١ز ٌٍضطًٛ ثٌّقضّاً ٌٍنال٠اج ثٌؾَع١از ث١ٌٌّٖٔا١ّ١ز ٚمال٠اج دايًر ثٌٕطفاز  ٌِٖٚ ِقّو عذو ثٌْالَ عذو ثٌذجلٟ 1

 مجًػ ثٌؾُْ إٌٝ ثٌنال٠ج ث٠ٌّٕٛز ـٟ ثٌفأً ثألد١ٜ

 أ.ه/ٔف١ْز عذو ثٌٌف١ُ ثٌذمٌٞ 31/5/2115

 ه/٘جٌز ؽذٌ ِضٌٟٛأ.

 أ.ه/ٔؾالء إدٌث١ُ٘ ٌّفجْ

 ه/عٚجَ ِقّٛه ٌعؼ

هًثّااز ْ٘ااضٌٛٛؽ١ز ٌٍضقااٛي ثٌّقضّااً ٌٍنال٠ااج ثٌؾيع١ااز ثٌّٖااضمز ِاآ ثٌْٕاا١ؼ ثٌااوٕٟ٘  ٘ذٗ ث١ٌْو ِقّو ٌٕؾ ثٌو٠ٓ 2

 ٌإلْٔجْ إٌٝ مال٠ج عٍٞز ثٌمٍخ مجًػ ثٌؾُْ

 أ.ه/ٔجه٠ز ـؤثه ث١ٌْو أدٛ فْٓ 31/8/2115

 أ.ه/٘جٌز ؽذٌ ِضٌٟٛ

 أ.ه/أِجٟٔ ِقّو إدٌث١ُ٘ ِّٛٝ

 ه/ٌِٖٚ عٛٛ عذو ثٌق١ّو إدٌث١ُ٘

 أ.ه/ٔف١ْز عذو ثٌٌف١ُ ثٌذمٌٞ 31/1/2115 ـًٚ ٚ ًٍثعز ٚص١َّ ثٌنال٠ج ث١ٌّالص١ٕ١ز ثٌطذ١ع١ز ِٓ دٌٖر ثإلْٔجْ ْ٘ضٌٛٛؽ١جً  ٘ذٗ فْٓ عذو ثٌؾٛثه ثٌم١ٍٕٟ 3

 أ.ه/٘جٌز ؽذٌ ِضٌٟٛ

 أ.ه/ؽ١ٙجْ ِقّو ١ٍّّجْ

 عه/ عٚجَ ِقّٛه ٌ
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 لُْ ثٌؾ١ٌٛٛؽ١ج
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 : ـ عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ

 ال ٠ٛؽو                       

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

هًثّااجس ؽ١ٛـ٠َ١جة١ااز دق٠ٌااز فااٛي مااٛثٗ لااجو ثٌذقااٌ ٚث٢عااجً ثٌؽٌلااز ثٌّق١طااز دمٍعااز  أفّو ِقّو ـىٌٞ عذو ثٌؽٕٟ 1

 لج٠ضذجٞ دجإلّىؤو٠ًز ـ ٌِٚ

 أ.ه/ٔجهً فْٕٟ ثٌؾٕوٞ 31/1/2115

 أ.ه/عٌّٚ ٍو٠ٌج فّٛهٖ

 أ.ه/ ٟجٌ٘ ِقّو فْٓ 31/12/2114 هًثّجس ًّٛد١ز ١٘ٚوًٚؽ١ٌٛٛؽ١ز عٍٝ ِٕطمز ؼٌح هٌضج ث١ًٌٕ ـ ٌِٚ ه٠ٕج أفّو إدٌث١ُ٘ ثٌذ١ِٟٛ 2

 أ.ه/٠ٍُٕٙ ثٌْع١و ّجٌُ

ٌّجة١ز ٌنَثْ عٌٚ ثٌذال٠ّٛاض١ٓ دّٕطماز ثّضنوثَ ثٌّٕجىػ ث٠ٌٌج١ٝز ـٟ إهثًر ثٌّٛثًه ث ّج١ِز ١ٌّّ فْٓ فْٓ م١ًٍ 3

 ٚثهٞ ثٌٕطٌْٚ دٌّٚ

 أ.ه/ ِقّو ؽّجي ثٌو٠ٓ أدٛ ثٌّعجٟٟ 21/11/2114

 أ.ه/أفّو ِٚطفٝ ١ّؿ ثٌٌٕٚ

ثٌضٖاٖٛ ثٌضٌو١ذااٟ ٌٍضااجدع ًّاٛد١جس ثٌفااج١ٌٌٍٚٚٞ ٌٍّٕااجٟك ثٌّؾاجًٚر ٌٍقّااٌث٠ٚٓ ٕااّجي  عذو هللا ـق١ً ٕعذجْ عٌّٚ  4

 ٌٖل١ز ـ ٌِٚؼٌح ثٌذقٌ ثألفٌّ ـ ثٌٚقٌثء ثٌ

 أ.ه/ِقّو عجٟؿ ٠ٌٛٔ 13/12/2114

أًٝا١ز ٌضقو٠او ٔطجلاجس ثٌضّٕٙاجس ثإلٕاعجع١ز دّٕطماز أداٛ صاضٔ , هًثّجس ؽ١ٛـ٠َ١جة١ز  ١٘غُ ـضقٟ أفّو ّ٘جَ 5

 ؽٕٛح ؼٌد١ز ١ّٕجء , ٌِٚ

 أ.ه/ٔجهً فْٕٟ ثٌؾٕوٞ 31/8/2115

 أ.ه/ِؾوٞ عذو ثٌٍط١ؿ ؽٛهٖ

 ه/ٕجه٠ز ٟٗ ثٌنٌٞٞ
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 لُْ ث٠ٌٌج١ٝجس
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔج ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِقّو دٍضجؽٟ عذو ثٌّمٚٛه 26/2/2115 مج١ٙز عٕجة١ز ثٌمطعز ـٟ ثٌٕٙوّز ثٌضفج١ٍٝز أ٠ّٓ ًِٞجْ عط١ٗ ثٌٌٖلجٚٞ 1

 ه/ّجِـ ثٌْذجعٟ ثٌٖٕجٚٞ

 أ.ه/ِقّو عَس عذو ثٌّٕٚؿ 31/11/2114 صق١ًٍ ثٌذ١جٔجس ثٌعٕمٛه٠ز عٌّٚ أفّو ث١ٌٍّؾٟ ِقفٛ  2

 أ.ه/٘جٌز إدٌث١ُ٘ ثٌفٌؽجٟٔ

 ه/ ٚـجء أًٔٛ عذو ثٌٍط١ؿ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/أدٛ ٠ٍو فّٛهٖ ثٌذٕج 31/2/2115 ثٌّذج٠ًجس ثٌضفج١ٍٝزثصؾج٘جس فو٠غز ٌقً  ثٌٙجهٞ إدٌث١ُ٘ أفّو ١ٍّّجْ 1

 أ.ه/ِقّو ١ّو عٍٟ عغّجْ

 أ.ه/ثٌْع١و إدٌث١ُ٘ عّجً

 ه/ٔذ١ً عذو ثٌؽفجً ِقّو ثٌنٌٟٛ

 أ.ه/ّٕجء ِقّو ثٌعطجً 31/2/2115 ؽذٌ ثٌضًٚٛ ٚصطذ١مجس ـٟ عٍَٛ ثٌقجّخ إ٠ّجْ ؼ٠ٌخ ًٍق أفّو ًٍق 2

 ه/ِقّو ِقّو عطج هللا

 

 أ.ه/١ٍُّ عٍٟ ِقّو٠ٓ 31/11/2114 هًثّجس عٍٝ ه٠ٕج١ِىج ثٌفمجعجس ـٟ ٠ٌّجْ عٕجةٟ ثٌطًٛ هٖ ِقخ ِقّومجٌو ؽٛ 3

 

فاااٛي ٟاااٌق صٙؾااا١ٓ ثٌّؾّٛعاااجس ثٌفج٠ٍاااز ٚثٌّؾّٛعاااجس ثالّاااضمٌثد١ز ـاااٟ ثٌفٌثؼاااجس  ًٝٛثْ ِقّو ّجٌُ عم١ً 4

 ثٌضٛدٌٛٛؽ١ز

 أ.ه/ ِقّو عَس عذو ثٌّٕٚؿ 21/11/2114

 ه/ ِٚطفٝ عط١ز ثٌؾذجً

 أ.ه/ ِقّو عَس عذو ثٌّٕٚؿ 21/11/2114 ثإلفٚجء ٚصٕم١خ ثٌذ١جٔجس ّعجه عذو ثٌذو٠ع عط١ٗ ثٌعف١فٟ 5

 أ.ه/ ثٌق١ْٕٟ عذو ثٌذٌ ًثٟٝ

 ث.ه/ عذو ثٌّٕعُ ِقّو لٍٛو

 ه/ ٚـجء أًٔٛ عذو ثٌٍط١ؿ
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 عٍُ ثٌق١ٛثْلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 أ.ه/ ِقّو عٌّ ٕجوٌ 21/6/2115 هًثّز عٍٝ ثٌّٛؽجس ثٌْطق١ز ثٌّؾذٌر ـٟ ّٛثةً ١ٔٛص١ٔٛز ِقّٛه أهُ٘ ث١ٌْو ـض١جٟٔ 6

 أ.ه/لوًٞ ٍو٠ٌج ثٌٌٖد١ٕٟ

 ه/ِؾوٞ عٍٟ ٌّٚثؿ

 أ.ه/ِقّو عَس عذو ثٌّٕٚؿ 31/8/2115 عٓ ثٌذٕٝ ثٌضٛدٌٛٛؽ١ز ٚثٌقّٛذز ثٌضؾ٠َت١ز ِٚطفٝ وجًِ عذو ثٌّٕعُ ثٌذجدٍٟ 2

 أ .ه/عذو ثٌع٠ََ أفّو أدٛ مٌٞر

 أ.ه/عذو ثٌّٕعُ ِقّو لٍٛو

 أّجِٗ أفّو ثِذجدٟ ١ٍّّجْ/ه

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌوًٚ ثٌٛلجةٟ ٌٍىاجًٔض١ٓ عٍاٝ ثٌْا١ّز ثٌّْاضقغز ٌٍمٕاجر ثٌّعو٠از دٛثّاطز ثأل١ِغاٛد١ضٌْ  آالء عذو هللا ِقّو ١ّو أفّو 1

 ـٟ ىوًٛ ثٌفتٌثْ

 أ.ه/ ِٕٝ ِقّو عذو ثٌّٕعُ فؾجٍٞ 31/1/2114

 ٙجح ِٚطفٝ ّْٟٛٛأ.ه/ إ٠

 ه/أ٠َثً َ٘ثو فجِو فجـظ

ثٌضجة١از ـاٟ ثٌعاالػ صم١١ّجس ـ١ٌْٛٛؽ١ز ِٕٚجع١ز ٌضأع١ٌ ثٌٖا١نٛمز عٍاٝ ـعج١ٌاز ثٌنال٠اج  أّّجء أفّو عذو ثٌّٕعُ ّالِٗ 2

 ثٌّٕجعٟ ًٌٍَٛ دجّضنوثَ ـتٌثْ ثٌضؾجًح

 أ.ه/ ِقّو ٌذ١خ ّجٌُ 31/1/2115

 أ.ه/ ِقّو أدٛ ثٌفضٛؿ د١ْٟٛٔ

 ضجً ثألٌٟٓأ.ه/ عفجؾ ِن

صقْاا١ٓ ثٌعااالػ ِٕااجعٟ ٌااعًٚثَ عاآ ٠ٌٟااك ٠ٍااجهر ٖٔااجٟ ثٌنال٠ااج ثٌضجة١ااز ـااٟ ثٌّااَثًو  أّّجء ٕعذجْ ٠ّٛؿ ِقّو عطج 3

 ثٌن٠ٍٛز

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ وجًِ ثًٌٖٛدؾٟ 31/1/2115

 أ.ه/ِقّو ٌذ١خ ّجٌُ

 ه/ِقّو ٔجٙؿ ِقّو ٔجٙؿ

جء ثٌعالػ ثٌى١ّ١جةٟ ٌٌْٟجْ دجّضنوثَ ِٕضؾاجس ٟذ١ع١از ثٌنال٠ج ثٌؾَع١ز أع٠ٍٕجهر أعوثه  إه٠ًِ فْٓ ِقّو عذو هللا 4

 ىثس مٚجة٘ ِٞجهر ٌعوْور ِٚقفَر ٌٍّٕجعز

 أ.ه/ِقّو ٌذ١خ ّجٌُ 31/1/2115

 ه/هعجء أفّو ؼ٠ٌخ

صم١١ُ ثالّضؾجدز ثٌٍْٛو١ز ٌقٌٖر ّّٛز ثألًٍ ّج٠ضٛـ١الُ أ٠ًَٚث ) ؼّو٠جس ثألؽٕقاز  إّالَ عجهي عٍٟ ٔؾُ 5

مٕفْاااجء ثٌٍٛد١اااج وجٌّٛاااٛدٌثوِ ِاااجو١ٛالصِ ) ؼّاااو٠جس  : واااًٛ و١ٔٛ١ٍاااوٞ ( ٚفٖاااٌر

 ثألؽٕقز : دٌثو١وٞ ( ٔقٛ ثٌعجةً ٚدعٜ ثٌّْضنٍٚجس ثٌٕذجص١ز

 أ.ه/ آِجي إدٌث١ُ٘ ١ّؿ 31/2/2115

 أ.ه/ًأـش دوً ّعو أدٛ عٌح

 ه/ٌِـش ًـ١ك دٙؾجس أدٛ ّعو
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 ه/ عفجؾ ِنضجً ثالٌٟٓ 22/4/2115 ٌؾٙو ثٌضجوْوٜ ثٌّْضقظـٟ ثٌٛلج٠ز ثٌعٚذ١ٗ ِٓ ث 3هًٚ ـ١ضج١ِٓ ح  ث١ٌِٖ ثدٌث١ُ٘ ثدٌث١ُ٘ ّالِٗ 6

 ه/ ١ٌِّ ِقّو هثٚه

هًٚ ثٌىًٛواا١ِٛٓ ـااٟ صقْاا١ٓ ثٌضْااُّ ثإلٔؾااجدٟ ثٌٕااجصؼ عاآ ث١ٌْْااذالص١ٓ ـااٟ ىوااًٛ  أ٠ز عذو ثٌّٕعُ فْٓ أفّو عذو هللا 2

 ثٌؾٌٍثْ ثٌذ١ٞجء

 أ.ه/أفّو عذو ثٌٕع١ُ ِْعٛه 31/3/2115

 أ.ه/إ٠ٙجح ِٚطفٝ ّْٟٛٛ

 ثً َ٘ثٖ فجِو فجـظه/إ٠َ

 ه/ ٌِـش ثًٔٛ 1ًِٕٛٚث 31/5/2115 ثٌضفجعً ثٌوٚثةٝ ٌّٞجهثس ثٌّْٕٗ ِٚٞجهثس ثالوضتجح ـٝ ثٌفتٌثْ ثٌٚؽ١ٌر صؽ٠ٌو فّوٜ ٠ّٛؿ ثٌّالؿ 8

 ه/ؼجهٖ عذو ثٌق١ّو ٟذ1ًث

 ه/ ٔج٘و ِقّو ثفّو ف1ْٕٝث

خ مااالي ـضااٌر ثٌضااَثٚػ دجّااضنوثَ ثفااو ِقفااَثس صقْاا١ٓ ِعااج٠ٌ ثٌنٚااٛدٗ ٌاايوًٛ ثالًثٔاا صٙجٔٝ عذو ثٌٍط١ؿ ث١ٌْو ثٌمٚجٗ 1

 ٌِْ٘ٛ ثٌّٕٛ ) ثاله١ّٕٛ٠ٓ(

 ه/ ٍ ٕخ ثدٌث١ُ٘ عٍٝ عط1ٗ١ث 31/5/2115

 ه/ ٠ٌْٜ ث١ٌْو ثٌذٍم1ٕٝ١ث

 ه/ ث٠ّٓ ِٚطفٝ ّع١و1ث

ثْ هًثّااز هًٚ ثٌنال٠ااج ثٌؾيع١ااز ـااٟ ثٌعااالػ ثٌّٕااجعٟ ٌٌّٝااٝ ثٌْااٌٟجْ دجّااضنوثَ ـتااٌ ًث١ٔج إدٌث١ُ٘ أفّو إدٌث١ُ٘ ثٌعوي 11

 ثٌضؾجًح

 أ.ه/ِقّو ٌذ١خ ّجٌُ 31/2/2115

 أ.ه/ّع١و ِقّو فّجه

 ه/ّٙج ؽّعٗ ًِٞجْ

هًثّاجس ـْاا١ٌٛٛؽ١ز ْٚ٘ااضٛدجعٌٛٛؽ١ز عٍااٝ صااأع١ٌ ث١ٌّغٛصٌوْاا١جس عٍااٝ ثٌىذااو ٚثٌىٍااٝ  عال إّّجع١ً عذو ثٌع٠ََ ؽ٠ٍٟٛ 11

 ١ٕىجد١ٍٛدجدجٌؾٌٍثْ ِع هًثّز ثٌوًٚ ثٌّنفؿ ٌٍؾ١

 ٍٟ عط١ٗأ.ه/٠ٍٕخ إدٌث١ُ٘ ع 31/3/2115

 أ.ه/إ٠ٙجح ِٚطفٝ ّْٟٛٛ

 أ.ه/عفجؾ ِنضجً ثألٌٟٓ

 صق١ْٓ ثٌنٛثٗ ثٌّٕجع١ز ٌٍقّٜ ثٌٕٛٚٞ ثٌَّهٚػ ث٠٠ٌٌٖ ٚثٌّنٍك دٌٟٛ  ١ٌّجء ِٚطفٝ ث١ٌْو ِقّو أدٛ ثٌن١ٌ 12

 ) أٞ ّٟ ( دجّضنوثَ ثٌٕجٔٛصىٌٕٛٛؽٟ ـٟ ـتٌثْ ثٌضؾجًح

 أ.ه/ِقّو ٌذ١خ ّجٌُ 31/2/2115

 أ.ه/إ٠ٙجح ِٚطفٝ ّْٟٛٛ

 /ِٕٝ دىٌ ِقّوه

هًثّااجس ـْاا١ٌٛٛؽ١ز ْٚ٘ااضٛدجعٌٛٛؽ١ز عٍااٝ صااأع١ٌ و٠ًٍٛااو ثأل١ٌِٕٛااَٛ عٍااٝ ثٌغااو١٠جس  ٔٙج ّجِٟ إدٌث١ُ٘ د١ْٟٛٔ 13

 ٚثٌضأع١ٌ ثٌّقْٓ ٌٍف١ضج١ِٕجس ِٚٞجهثس ثألوْور

 

 أ.ه/ أفّو عذو ثٌٕع١ُ ِْعٛه 31/12/2114

 أ.ه/ أفّو عذو ثٌٌةٚؾ عذو ثٌق١ّو

 جٍٞأ.ه ِٕٝ ِقّو عذو ثٌّٕعُ فؾ

صااأع١ٌ عمااجً وٍاا١ِٛذٌث١ِٓ ١٘وًٚو٠ًٍٛااو أفااو ِٞااجهثس ثالوضتااجح عالع١ااز ثٌقٍمااجس عٍااٝ  ١ٌٔر ِقّو ِقّو أفّو ثٌفمٟ ثٌط٠ًٛ 14

 ثٌٖىً ثٌظجٌ٘ٞ ٌٍق١ٛثٔجس ث٠ٌّٕٛز ـٟ ىوًٛ ثٌفتٌثْ ٚصم١١ُ ثٌّْٕز ثٌؾ١ٕ١ز

 أ.ه/ـؤثه عف١فٟ أدٛ ٠ٍو 26/2/2115

 أ.ه/ّج١ِز أفّو ثٌفمٟ

صم١١ُ ـعج١ٌز ثألعوثء ثٌطذ١ع١ز ٝو مٕجـِ ثٌذٌو١و ) دٌو١وٞ ـ ؼّو٠از ثألؽٕقاز ( ٚثٌقٍاُ  و ث١ٌِٔٛ ثٌم٠ٚالء ِْعٛه عذ 15

 عٍٝ ثٌذم١ٌٛجس

 أ.ه/آِجي إدٌث١ُ٘ ١ّؿ 31/8/2115

 ه/ثٌْع١و أفّو ِقّو ٔع١ُ



                                                                                         

 152 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/فْٓ إدٌث١ُ٘ ث١ٌٚجه 31/1/2115 هًثّجس عٍٝ صأع١ٌ ٌِٛ ثٌْىٌ ٚصٍٚخ ثٌٌٖث١٠ٓ عٍٝ ثٌنٚٛدز ـٟ ىوًٛ ثٌؾٌٍثْ جه عذوٖأفّو ِٚطفٝ ًثٟٝ ؽ 1

 ه/هث١ٌج ـؤثه عف١فٟ

 

هًثّااجس عٍااٝ ثٌضااأع١ٌ ثٌذ١ٌٛااٛؽٟ ٌى٠ًٍٛااو ثأل١ٌِٕٛااَٛ عٍااٝ ثٌغااو١٠جس ٚثٌضااأع١ٌ ثٌّقْاآ  ثٌٙجَ ـضقٟ ِقّو ِقّو أدٛ ثٌْعٛه 2

 ٕجس ِٚٞجهثس ثألوْورٌذعٜ ثٌف١ضج١ِ

 أ.ه/ أفّو عذو ثٌٕع١ُ ِْعٛه 31/12/2114

 أ.ه/ أفالَ ث١ٌْو أدٛ ٕجـعٟ

 أ.ه/ وج١ًٌٚٓ وجًِ عذو ثٌع٠ََ

 ه/إ٠َثً َ٘ثو فجِو فجـظ

ثإلؽٙااجه ثٌضأوْااوٞ ٚثإل٠َّٔااجس ثٌّٞااجهر ٌعوْااور ـااٟ ثٌذٍطااٟ ث١ٌٍٕااٟ ثٌّعااٌٛ ٌاإم٘  أ١ِّز عذو ثٌعظ١ُ أفّو أفّو عجًٕٛ 3

 ثألوْؾ١ٓ

 أ.ه/ ٠ٍٕخ إدٌث١ُ٘ عٍٟ عط١ٗ 21/6/2115

 أ.ه/ِقّو فْٓ ٌِثه ٌطفٟ

 

 أ.ه/١ٌِـش أًٔٛ ًِٕٚٛ 31/8/2115 ثٌوًٚ ثٌعالؽٟ ٌٍنال٠ج ثٌؾيع١ز ـٟ صٚق١ـ ثٌنًٍ ثٌّٕجعٟ إ٠ٕجُ عذو ثٌٌةؾ ِقّو عذو ثٌذجلٟ 4

 أ.ه/ِقّو ٌذ١خ ّجٌُ

 أ.ه/ّع١و ِقّو فّجه

ّااٜ ثٌذ١ٛص٠ٌااه عٍااٝ ثٌؾٙااجٍ ثٌعٚااذٟ ثٌٌّوااَٞ ـااٟ عااالػ ثٌٖااًٍ ثٌٌعااجٓ صااأع١ٌ ف ِقّو أفّو ِقّو إّّجع١ً عى١ٍٗ 5

 ثٌّفضعً

 أ.ه/أفّو عذو ثٌٕع١ُ ِْعٛه 31/2/2115

 أ.ه/ٚـجء ِقّو إدٌث١ُ٘

 أ.ه/ٙجدٌ عذو ثٌٌفّٓ ٙمٌ

 أ.ه/إ٠ٙجح ِٚطفٝ ّْٟٛٛ

٠ٍاش ث٠ٌٌٌِّاٗ ) ّاجٌف١ج  ص١ٙٛؿ ثالٖٔطٗ ثٌّٞجهٖ ٌالٌضٙجدجس ٚثٌّٞاجهٖ ٌالوْاوٖ ِآ ِقّو ِقّو عذو ثٌمجهً ثٌؽَثٌٝ 6

 ثٚـ١ْ١ضج١ٌِ ( ـٝ ثٌفتٌثْ

 ه/ ثفّو عذو ثٌٕع١ُ ِْعٛه1ث 22/4/2115

 ه/ ٌِـ١ش ثًٔٛ ثفّو 1ًِٕٛٚث

 عذو ثٌع٠ََه/ وج١ًٌٚٓ وجًِ 1ث

 ه/ ؼجهٖ عذو ثٌق١ّو ٟذ1ًث

ٌٛؽ١اااز ـعجٌاااز ثٌو٠اااوثْ ثٌنط١اااز ) ثّضى١ّٛاااِٛوث : ١ٌِ١ِغاااٌٞ ( وّٛاااجةً ِىجـقاااز د١ٛ ٕ٘جء ثٌذٌِٔ ٕعذجْ عٍٟ ه٠ًٚٔ 2

 ٌٍذعٛٛ ـٟ ٌِٚ

 أ.ه/آِجي إدٌث١ُ٘ ١ّؿ 31/3/2115

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ ِقّو دىٌ ٘الي

 أ.ه/ِقّو ِٚطفٝ ِّٕ ثٌو٠ٓ

 ه/إ٠ّجْ ِقّو ثٌق١ْٕٟ
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 لُْ عٍُ ثٌٕذجس
 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

صم١١ُ ٚمٌٟٕز ثٌّٛثلع ثٌّقاوهر ٌنطاٌ ثٌْا١ّز ثٌذ١ت١از ٌٍٍّٛعاجس دجّاضنوثَ ٔقاً ثٌعْاً  ٠ق١ٝ أفّو ٕعذجْ ثٌٕؾجً 8

 ِٕٚضؾجصٗ

 ِجي إدٌث١ُ٘ ١ّؿأ.ه/آ 31/8/2115

 أ.ه/ِقّو فْٓ ِٕج

 ه/ثٌْع١و أفّو ٔع١ُ

 أ.ه/ؽْٛ ؽ١ِ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/إ٠ٙجح ِٚطفٝ ِقّو عٍٟ 31/8/2115 ١ٍزثٌوًٚ ثٌّقضًّ ٌذىض٠ٌ١ج ثٌّقفَثس ثٌق٠ٛ١ز ـٟ إٍثٌز ١ّّز ثٌعٕجٌٙ ثٌغم ث١ٌْو عذو ثٌٌفّٓ ث١ٌْو عذو ثٌٌفّٓ 1

 ه/ٔج١ِٔ ؽّجي ثٌو٠ٓ عالَ

 ه/ّج١ِز عذجُ ٕذجٔٗ

 أ.ه/ٚؽ١ٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌٖٟٛٔ 21/6/2115 هًثّجس عٍٟ ثٌضع٠ٌؿ ثٌؾ٠َتٟ ٚث١ٌْطٌر عٍٝ دعٜ ّالالس دىض٠ٌ١ج ثٌىذ١ْال إ٠ّجْ ث١ٌْو ِقّو ثٌّٛثـٟ ٕعذجْ 2

 أ.ه/عذو ثٌفضجؿ دوً ِقّو دوً

 عذو ثٌّقْٓ عذو ثٌعجي ه/ٔجه٠ز

 ه/ِٙج عذو ثٌفضجؿ م١ًٍ

 إٔضجػ ثٌؽجٍ ثٌق١ٛٞ ِٓ مالي ع١ٍّز ثٌضنٌّ ثٌال٘ٛثةٟ صجٌِ ٙذٌٞ إّّجع١ً ثٌّْجفٟ 3

 

 

 أ.ه/ٚؽ١ٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌٖٟٛٔ 31/8/2115

 ه/ّجِـ ١ٌّّ عٍٟ عطٛر

 أ.ه/عجهي ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/3/2115 ٌؾٍذجْص١ٙٛؿ مٍٛٞ ٚد١ٛو١ّ١جةٟ ٚؽ٠َتٟ ٌٕذجس ث هعجء ث١ٌْو عٍٟ عذو ثٌٌفّٓ ث٠ٌٌٖؿ 4

 أ.ه/ًٝج فٍّٟ أفّو ًّّٛ

 أ.ه/ٙفجء عذو ثٌع١ٍُ ًٝٛثْ

 أ.ه/عذو ثٌٌف١ُ ًِٞجْ ثًٌٖٕٖٛٞ 31/8/2115 هًثّجس عٍٝ ثٌّٞجهثس ثٌفط٠ٌز ثٌؽ١ٌ د١ٕ١ٌٛز ِٓ ثألوض١ْ١ِٕٛ١ضجس ثٌٕجهًر ًث١ٔج ِقّو ِقّٛه ؽّجي عذو ثٌق١ّو 5

 َحأ.ه/عٚجَ عذو ثٌٖجـٟ ع

 أ.ه/ِضٌٟٛ عذو ثٌعظ١ُ ِضٌٟٛ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

ثٌٕٖااجٟ ثٌٞااو دىض١ااٌٞ ٌااذعٜ ثٌّااٛثه ثٌذ٠ٌّ١ٌٛااز عٍااٝ دعااٜ ثٌذىض٠ٌ١ااج ثٌّْااذذز ٌااذعٜ  ١ّٕجء فّوٞ عذو ثٌؽٕٟ ثٌٚذجغ 6

 ثألٌِثٛ ثٌذ٠ٌٖز

 أ.ه/ ٚؽ١ٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌٖٟٛٔ 31/3/2115

 أ.ه/إٌٙجَ ِْعو ثٌٌـجعٟ

 أ.ه/ثٌٌـجعٟ ٙذقٟ لٕجٚٞ

 ه/ّج١ِز عذجُ ٕذجٔز

 أ.ه/ٚؽ١ٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌٖٟٛٔ 31/3/2115 صم١١ُ ثٌٕٖجٟ ٝو ث١ٌّىٌٚدٟ ٌٍٕذجصجس ثٌعٖذ١ز ٝو ثٌعوٜٚ ثٌؾٍو٠ز عال عذو ثٌْالَ ِقّو عذو ثٌؾٛثه 2

 أ.ه/إ٠ّجْ فْٓ ـضقٟ عذو ثٌظجٌ٘

 أ.ه/ِٙج عذو ثٌفضجؿ م١ًٍ

 أ.ه/ِقّٛه أدٛ ٠ٍو عذو ثٌقك 26/2/2115 ٟٓ ٌّٕطمز ِطٌٚؿ ـٟ ٌِٚهًثّز ـ١ضٛو١ّجة١ز عٍٝ ٔذجس ٍعضٌ ثٌقّجً ثٌّْضٛ ِقّو إدٌث١ُ٘ ِقّو لٖالٔٗ 8

 أ.ه/ـجّٟز عٍٟ أفّو عٍٟ

هًثّااجس عٍااٝ دعااٜ ثألٖٔااطز ثٌذ١ٌٛٛؽ١ااز ٌذىض٠ٌ١ااج ثّااذ١ٌٌٚ١ٕج دالصْٕاا١ِ ثّااضؾجدز  ِٟ عذو ثٌؾٛثه ث١ٌْو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ 1

 ألٕعٝ ؽجِج

 أ.ه/ ٚؽ١ٗ عذو ثٌفضجؿ ثٌٖٟٛٔ 31/5/2115

 و ثٌٛ٘جحأ.ه/ِٟ ِقّو ٌٕؾ عذ

 ه/عذو ثٌفضجؿ إدٌث١ُ٘ أدٛ ٌِٙر

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو ث١ٌٖل 31/1/2115 ثّضنوثَ ثٌطقجٌخ ثٌول١مز ـٟ إٔضجػ ثٌٛلٛه ثٌق١ٛٞ وّٚوً ٌٍطجلز ثٌّضؾوهر ِٟ عٚجَ ِقّو ث١ٌٖل 11

 أ.ه/أدٛ ثٌن١ٌ دوٚٞ ث١ٌْو

 أ.ه/عجٟؿ ِقّو أدٛ ٕجهٞ

 ه/ ّجٌٟ ـجًٚق ؼ١وٖ

صااأع١ٌ ثٌضؽ١ااٌثس ثٌّّٛاا١ّز ٌٍضٍااٛط ث١ٌّىٌٚدااٟ ٚثٌى١ّ١ااجةٟ ـااٟ ث١ٌّااجٖ ثٌنااجَ دّقجـظااز  ٚالء ِٚطفٝ ِقّو ثٌؾ١َّٞ 11

 ثٌؽٌد١ز

 ه/ٔج١ِٔ ؽّجي ثٌو٠ٓ عالَ 31/2/2115

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ِضٌٟٛ عذو ثٌعظ١ُ ِضٌٟٛ 31/3/2115 ًٍ ثٌّؾّع ِٓ دعٜ ِقجـظجس ثٌوٌضجإٔضجػ إ٠َُٔ ث١َِ١ٌٌٍْٛىٌٚد١ج ِٓ لٔ ثأل ّقٌ ِقّو ِقّو ثٌٕقٌثٚٞ 1

 أ.ه/إٌٙجَ ّعو ثٌٌـجعٟ

 أ.ه/ًٍق ٠ّٛؿ عذو ثٌموُٚ

 أ.ه/ث١ٌْو دالي عذو ثٌّطٍخ

 ه/ّج١ِٗ عذجُ ٕذجٔٗ
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ثالًثد١وٚدْا١ِ  صجع١ٌ ثٌضؽ١ٌ ـٟ ثٌضعذ١ٌ ثٌؾ١ٕٟ ١ٌٍّٙٛؽٍٛد١ٓ مالي صّج٠َ ثالؽٕٗ ٌٕذاجس ِقّو ِّٟٛ عذو ثٌعجٟٝ ١ٌِٖ 2

 عج١ٌجٔج

 ه/عجهي ًِٞجْ ث1ًٌٜٖٕٖٛث 22/4/2115

 ه/واله٠ٛث ّضجّٛال1ث

 ه/ ٙفجء عذو ثٌع١ٍُ ًٝٛثْ 1ث

 ه/ ِقّو عذو ثٌّٚو ث١ٌٙضٝ

ثألِّ ثٌؾ٠َت١ز ٌضأع١ٌثس ثٌىٌد١٘ٛوًثس ثٌّّْضنٌؽز ِٓ ثٌطقجٌخ عٍاٝ صن١ٍاك عو٠او  ِٚطفٝ ث١ٌْو ثٌٟٙ ثٌٖٛدٌٞ 3

 أل١ٕٕزثٌى١ض١و٠جس ِٓ ثٌفط٠ٌجس ث

 أ.ه/ِقّو ثألًٔٛ ف١ْٓ عغّجْ 31/2/2115

 أ.ه/عجٟؿ ِقّو أدٛ ٕجهٞ

 أ.ه/١ٖ١ًِ ًًِٔٛٛ د١ٌّٟ
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 لُْ ثٌف٠َ١جء
 

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ٟجًق ِقّو ثٌٌّٕ 21/6/2115 ٚث١ٌٌْث١ِىجس ثٌق٠ٛ١زدعٜ ثٌوًثّجس عٍٝ ثٌّٛثه ثٌق٠ٛ١ز  ًثٔوث فجِو إدٌث١ُ٘ أدٛ ثٌن١ٌ 1

 ه/ًٝج أفّو ِّٛٝ

 أ.ه/ّج١ِز أفّو ٌِّٟ ّعفجْ 31/2/2115 صم١١ُ ِٚعج٠ٌر ِؽٕج١ِٟٛضٌٞ ىٞ ع١ٕز ِٙضَر ّْٟٛٛ ِقّو فٍّٟ ثٌعال٠ٍٟ 2

 أ.ه/ِٚطفٝ وّجي ـٌػ ثٌٌّٕ

 أ.ه/ِقّٛه ِٚطفٝ وجًِ

 أ.ه/ِقّو ًأـش إّّجع١ً ًِٞجْ 31/8/2115 ّطـ ثٌّضور عٍٝ ثألهثء ثٌقٌثًٞ ٌٍّمٌثس ث١ٌّْٖز أفجه٠ز ثٌقٛٛصأع١ٌ ثأل ِقّو ِقّو ًؽخ ِقّو ثٌٕؾجً 3

 ه/أفّو ِقّو عذو ثٌعظ١ُ ثٌْذجعٟأ.

 أ.ه/ّعو ثٌو٠ٓ إدٌث١ُ٘ أٚ ثٌع١ٕ١ٓ

 ّو ثٌٌّٕأ.ه/ٟجًق ِق 31/8/2115 ثٌعاللز د١ٓ دعٜ ثٌعٕجٌٙ ثٌٖق١قز ٌِٚٛ ثٌْىٌ ِقّٛه إّّجع١ً ِطجٚو دوًثْ 4

 ه/فٕجْ فجِو ١ٍّّجْ

 ه/ًٝج ِقّو ٌِّٟ

هًثّز ِمجًٔز ٌذعٜ ثٌنٛثٗ ثٌىٌٙد١ز ٚثٌّؽٕج١ْ١ٟز ٌىاً ِآ ـ٠ٌضاجس ىثس ؽْا١ّجس  ِٚطفٝ عجهي عذو ثٌع٠ََ ه٠ًٚٔ 5

 ِضٕج١٘ز ثٌؽٌ ) ٔجِٔٛض٠ٌز ( ٚثٌٌّوذجس ثٌّٕج ٌر ِٓ ثٌف٠ٌضجس ِع ثٌذ١ٌٌّٛثس

 أ.ه/ّج١ِز أفّو ٌِّٟ 21/6/2115

 ٍٟ ٌِّٟه/ٝقٝ ع

 أ.ه/ٔٙجي عجٟؿ ِقّو

 أ.ه/عذو ثٌٌةٚؾ صٛـ١ك عذو ثٌق١ٍُ 31/8/2115 هًثّز صأع١ٌ ثٌّؾ١ٕضٛ وجًٌٛن ٌذعٜ ٌِوذجس ثٌفٌث٠ش ِٙج ِٚطفٝ عذو ثٌق١ّو ِْعٛه 6

 أ.ه/هالي ِقّو ِقّٛه ف١ّور

 ث.ه/ ـجًٚق ِٚطفٝ ثٌّىجٚٞ 21/11/2114 ثّضطجًر ث١ًٌٍَ ٌذعٜ ثٌذ١ٌٌّٛثس ـٟ ِي٠ذجس ِنضٍفز ٖ٘جَ ِقّو عط١ٗ ِقّو ٘جُٕ 2

 أ.ه/فْٓ عذو ثٌمجهً ثٌىجٕؿ

 أ.ه/٠ًجٛ عذو ثٌٛ٘جح ؼجٍٞ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ثٌع١ٍُ عجٌِ أ.ه/ِقّو عذو 31/8/2115 هًثّجس ـ٠َ١جة١ز ٌذعٜ أٔٛثو ثٌف٠ٌضجس ثٌٕجِٔٛض٠ٌز أ١ِٕز إدٌث١ُ٘ ِقّو عٍٟ ؼ١ُٕ 1

 أ.ه/ّجِٟ ٕعذجْ عطج هللا

 أ.ه/ٍٟعش ِقّو ١َِ

 ث.ه/ ٔذ١ً ِقّو ثٌٌْثؽٟ 31/12/2114 هًثّجس ٔظ٠ٌز عٍٝ دجًثِضٌثس ثٌضٌو١خ ثٌيًٞ ٚثٌؾ٠َتٟ عذ١ٌ عذو ثٌْضجً عذو ثٌق١ّو ١ٌِٖ 2

 أ.ه/ ِقْٓ ِقّو ِْعو

 أ.ه/أّجِٗ ٠ٍو ٔجؽٟ

 أ.ه/ٌٕٚق ـضقٟ ثٌعٌٖٞ

 ه/ عذو ثٌٌةؾ صٛـ١ك عذو ثٌق1ُ١ٍث 22/4/2115 هًثّز ثٌنٛثٗ ثٌف٠َ١م١ٗ ٌذعٜ ثوج١ّو ثٕذجٖ ثٌّٛٙالس ثٌٕجِٔٛض٠ٌٗ ثٌضٌو١خ فو ١ٌٚٔعذ١ٌ ًِٞجْ عذو ثٌٛث 3

 ه/ ِقْٓ ِقّو ِْعو1ث

 ه/ هالي ِقّو ِقّٛه ف١ّو1ٖث

 ه/ عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٌف١ُ ثٌٖجعٌ
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 لُْ ثٌى١ّ١جء

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز جٌخثُّ ثٌط َ

داٌٛٝ د١اٌٚي ِاع  –صق١ٌٞ ٚصطذ١مجس ِضٌثوذجس ىثس ثالدعجه ثٌٕجِٔٛض٠ٌٗ ِآ ثٌى١ضاٍٛثْ  آ٠ٗ ِقّو ثٌْذجعٝ ِقّو ـج٠و 1

 دعٜ ثٌّٛثه ؼ١ٌ ثٌع٠ٛٞٗ

 ه/ ِقّو ِقّو ع١جه1ث 22/4/2115

 ه/ ٔٙجي عجٟؿ ٙالؿ ثٌو1ٓ٠ث

 أ.ه/ عجهي إدٌث١ُ٘ ١ٍُّ 31/3/2115 ٕؿ د٠ٌ١ّ١ٌٛز ؼ١ٌ ِضّجعٍز ٚصطذ١مجصٙجصق١ٌٞ وٛث أفّو أفّو ِقّو ١ٌٚٔ 2

 ٞع١ْٝ ثٌذوٚأ.ه/ِقّٛه عذو ثٌمجهً

ثالِضٚجٗ ثٌق١ٜٛ ٌذعٜ ث٠ٛٔجس ثٌعٕجٌٙ ثٌغم١ٍٗ ِٓ ١ِجٖ ثٌٌٚؾ ثٌٕٚجعٝ دٛثّاطٗ  ثفّو ع١و ِقّو ثٌذٌي 3

 دعٜ ثٌطقجٌخ ثٌذق٠ٌز

 ه/ ِقّو ثٌّضٌٛٝ ؼ1ُ١ٕث 31/5/2115

 ٕجء ٙالؿ ثٌوّٛلٝه/ 1٘ث

 ه/ مجٌو ِقّو ث١ٌٍّٚق1ٝث

هًٚ ِْااضنٍ٘ ثٌضااٛس ثٌذااٌٜ ) ثٌىٌثٔذااٌٜ ( ـااٝ صعااو٠ً ثالّااضؾجدز ثالٌضٙجد١ااز ٌٍؾااٌىثْ  ١ٌِ ِؾوٜ ١ِنجة١ً ًٍق هللاأ 4

 ثٌّٖععٗ

 ه/ ثـٌثؿ ـضقٝ ّالِٗ 22/4/2115

 ه/ مجٌو ٕعذجْ ِقّٛه عَح1ث

٠ٛ١ز ِمجًٔز ٌّعجٌؾز ص١ٍؿ ثٌىذو دجّاضنوثَ ٔذاجس ٕاٛن ثٌؾّاً ِعماجً هًثّز و١ّ١جة١ز ف إٔؾٟ ِقّو أدٛ ثٌفضٛؿ ِقّو  5

 ث١ٍ١ٌّْج٠ًٓ ـٟ إٔجط ثٌؾٌٍثْ ثٌذ١ٞجء

 أ.ه/ِقّٛه أدٛ ث٠َ١ٌو عذو ثٌقك 31/2/2115

 أ.ه/إ٠ٙجح ِٚطفٝ ّْٟٛٛ

 ه/أـٌثؿ ـضقٟ ّالِٗ

ةٟ ثأل٠ًااً ث٠غ١ٍاا١ٓ ٝااذ٠ ثٌنٚااجة٘ ثٌف٠َ١جة١ااز ٚث١ٌٍٔٛااز ثٌٞااٛة١ز ٌااذعٜ ِٖااضمجس عٕااج ًفجح ٙالؿ ؼ٠ٌخ ٠ّٛؿ 6

 ثٌٕٖطز ٝٛة١جً ٚثٌّقض٠ٛز عٍٝ فٍمز ثٌذَٕثٚوَثٍٚي

 أ.ه/ٙفجء ثٌو٠ٓ فْٓ عط١ٛ 31/8/2115

 أ.ه/ٟجًق عذو ثٌّٕعُ ـج٠و

 ه/ٌِٖٚ ٔذ١ٗ ِقّو ثٌٕقجُ

هًثّاجس عٍاٝ صقٞا١ٌ ٚصٛٙا١ؿ ٚصطذ١مااجس ثِضٚاجٗ ث٠ٛٔاجس ثٌّعاجهْ ثٌغم١ٍاٗ ٌااذعٜ  ّجًٖ ثدٌث١ُ٘ عذو ثٌٛ٘جح ّجٌُ 2

 ١ٌٌّٛثس ثٌى١ضٍٛثِْٖضمجس د

 ه/ ثفّو عذو ثٌفضجؿ ّعفج1ْث 22/4/2115

 ه/ ١ٕٛ٠جوٝ صجوج٘ج1ٕٝث

 ه/ ثٌٌـجعٝ ٙذقٝ لٕج1ٜٚث

١٘جوً ـٍَ ـ ع٠ٛٞز وّغذطجس ِؤعٌر عٍٝ ص وً ثٌٍٚخ ِإنفٜ ثٌىٌداْٛ ـاٟ ثألّٚاجٟ  ّجٌٟ ٙذقٟ ث١ٌْو دو٠ٌ 8

 ثٌّجة١ز

 أ.ه/ٙفجء ثٌو٠ٓ فْٓ عط١ٛ 31/8/2115

 

 أ.ه/ ٙفجء ثٌو٠ٓ فْٓ عط١ٛ 21/6/2115 ثٌٍْٛن ثٌىٌٙٚو١ّ١جةٟ ٌْذ١ىز ثٌفجدٌثّٟ ـٟ ثألّٚجٟ ثٌّجة١ز ثٌو٠ٓ ِقّو ث١ٌٙٛؿ عٚجَ ث١ٌْو عَ 1

 أ.ه/عذو ثٌع٠ََ ث١ٌْو ـٛهٖ
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 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 

عٕجةٟ وًٍٛٚـ١ٕٛي دفٛق أو١ْو ث١ٌٙاوًٚؽ١ٓ  6ٚ  2هًثّز أوْور دعٜ ٙذؽجس ثألٍٚٚ عالء عذو ثٌٌفّٓ عط١ٗ أفّو 11

 َر دّضٌثوذجس ًدجعٟ ـ١ًٕ ثٌذًٛـ٠ٌ١ٓ ٚثٌفغج١ٌّٛج١ٕٟٔٚثألٚوْؾ١ٓ ثٌّقف

 أ.ه/ ِقّٛه ٟٗ ف١ْٕٓ 22/4/2115

 أ.ه/ِقّٛه ـّٟٙ عذو ثٌعجي

 ه/ّقٌ فْٛٔٗ فْٓ ثٌنٍفٟ

صقٞاا١ٌ ِضٌثوذااجس ٔجِٔٛض٠ٌااز ٌذااٌٟٛ ثٌذَٕٚثوَثّاا١ٓ صقضااٛٞ عٍااٝ ِؾّٛعااجس ٖٔااطز  ِقّٛه أفّو ِقّٛه عذو ثٌمٛٞ 11

 ٠ٛزٚصطذ١مجصٙج ـٟ ثٌضفجعالس ثٌعٞ

 أ.ه/أفّو ِقّو عى١ٍز 31/3/2115

 أ.ه/ثٌْع١و أفّو عٍٟ

 أ.ه/ث٠ٌَٕٟ ِّٛٝ عذ١و 31/1/2115 ثٌٍْٛن ثٌفٛصٛـ٠َ١مٟ ٚثٌفٛصٛو١ّ١جةٟ ٌذعٜ أٙذجغ ث١ًٌٍَ ـٟ أّٚجٟ ِقوهر ِقّٛه عذو ث١ٌّْع ث١ٌْو ٙمٌ 12

 ه/١ّو أفّو عذو ثٌؾٛثه ِقّو

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ ٌٌّجٌزعٕٛثْ ث ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌوًثّاااجس ثٌذ١ٛو١ّ١جة١اااز عٍاااٝ ٠ٍاااجهر إـاااٌثٍ ثٌؽاااور ثٌوًل١اااز ثٌّْاااضقظ صؾ٠ٌذ١اااجً عٍاااٝ  أفّو ّجِٟ ث١ٌْو ثأل١ٌٟ 1

 ثٌؿءًثْ ثٌّعجٌؾز دقّٜ ثٌف١ٌٛه ٚثإلّىًٛد١ه

 أ.ه/ٟجًق ِٚطفٝ ِقّو عٍٟ 31/2/2115

 أ.ه/إ٠ٙجح ِٚطفٝ ّْٟٛٛ

 ه/ٝقٝ ِقّوه دٍضجؽٟ

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌّطٍخ ثٌٌّّٟ 31/1/2115 ـٟ ثٌّقج١ًٌ ثٌّجة١ز 3214صغذ٠١ ص وً ثٌٍٚخ ثٌّمجَٚ ٔٛو  ثٌقى١ُ عذو هللا فّٛهٖأفّو عذو  2

 أ.ه/ٟجًق عذو ثٌّٕعُ ـج٠و

 أ.ه/عذو ثٌع٠ََ ث١ٌْو ـٛهٖ

 ه/أّعو عذو ثٌفضجؿ فْٓ

٠ااز ِاآ ثٌى١ضااٍٛثْ / ثٌذااٌٟٛ أ١ٍٔاا١ٓ صقٞاا١ٌ ٚصطذ١مااجس ِضٌثوذااجس ىثس ثألدعااجه ثٌٕجِٔٛضٌ إّالَ ِقّو ِقّو ١ِْٕٟ 3

 ٚثٌطفٍز

 أ.ه/ ٔٙجي عجٟؿ ٙالؿ ثٌو٠ٓ 31/1/2115

 أ.ه/ِقّو ِقّو ع١جه

هًثّااجس عٍااٝ دعااٜ ثٌٌّوذااجس ثٌقٍم١ااز ثٌؽ١ااٌ ِضؾجْٔااز ثٌضااٟ صقضااٛٞ عٍااٝ ِٖااضمجس  أـٌثؿ ِقّو أفّو ٌٕؾ 4

 ـ عالعٟ ثأل٠ٍٕجس ٚثٌى١ٕجٌٍٛٔجس1,2,4

 أ.ه/ أفّو أفّو ثٌذٌدٌٞ 21/6/2115

صق١ٌٞ دعٜ ِضٌثوذجس ًداجعٟ ـ آ٠ًاً ثٌذاًٛـ٠ٌ١ٓ ٚصطذ١مجصٙاج وعٛثِاً ففاجٍر ألوْاور  ّّجؿ عٍٟ ِقّو ٕٕوٞ 5

 دعٜ ٌِوذجس ثٌف١ٕٛي ٚثٌٕجـغٛي

 أ.ه/ِقّٛه ٟٗ ف١ْٕٓ 21/6/2115

 ه/ّقٌ فْٛٔٗ فْٓ ثٌنٍفٟ

 أ.ه/ِقّو عط١ٗ ّىٌثْ

 ٠ٌٕٓ ِقّو م١ًٍ إّّجع١ً  6

 

ثّطز ـٛق أو١ْو ث١ٌٙوًٚؽ١ٓ ـٟ ٚؽٛه ِضٌثوذاجس ثٌضق١ًٍ ثٌقفَٞ ٌٚذؽجس ثٌٍّٛعز دٛ

 ـٍَٞ ِٚقفَثس ٔج٠ٛٔز

 أ.ه/ِقّو ث١ٌْو عذو ثٌعجي 31/1/2115

 ه/ٕعذجْ عذو ثٌفضجؿ ٠ّٛؿ
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هًثّااجس صٌو١ذ١ااز فٌث٠ًااز ٚد١ٌٛٛؽ١ااز ٌااذعٜ ِضٌثوذااجس ثٌعٕجٙااٌ ثالٔضمج١ٌااز ِااع دعااٜ  ١ّٕجء وّجي ِقّو ـضـ هللا 2

 ثٌٌّوذجس ثٌقٍم١ز ٚؼ١ٌ ثٌّضؾجْٔز

 أ.ه/ ِقّو ؽجدٌ أدٛ ثٌعََ 31/2/2115

 ه/٘وٜ أدٛ ثٌفضٛؿ ثٌؽٌّٞ

ثٌىٖؿ عٓ صٍؿ ثٌقّٜ ثٌٕٛٚٞ ـٟ ثٌنال٠ج ِٓ ثٌؾ١ّْجس ثٌّضٕج١٘ز ثٌٞؽٌ دجّاضنوثَ  و٠ٌُ ّجِٟ ثٌْع١و عٍٟ 8

 2مال٠ج فْجّز ِٚؤِّ ثي دضؼ 

 أ.ه/إ٠ٙجح ِٚطفٝ ِقّو عٍٟ 21/6/2115

 أ.ه/أو١ٛٓ صجص١ؾٛٓ

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌّطٍخ ثٌٌّّٟ 21/11/2114 ـٟ ِقج١ًٌ فّٜ ثٌٍْفج١ِه 316صم١١ُ ٍّٛن ثٌض وً ثٌٍٚخ ثٌّمجَٚ  ١ٍُ ؽجه ثٌقٌِٚٞقّو ث١ٌْو عذو ثٌع 1

 أ.ه/ٟجًق عذو ثٌّٕعُ ـج٠و

 أ.ه/عذو ثٌع٠ََ ث١ٌْو ـٛهٖ

وّؾْاجس ٌٍضماو٠ٌ صق١ٌٞ ٚص١ٙٛؿ ألطجح ِعوٌاز و١ّ١جة١اجً ٚصطذ١مجصٙاج ثٌىٌٙٚو١ّ١جة١از  ِقّو ِذجًن عذو ثٌؾ١ًٍ ِقّو 11

 ثٌول١ك ٌذعٜ ثٌٌّوذجس ثٌع٠ٛٞز ٚأ٠ٛٔجس ثٌعٕجٌٙ ـٟ ثٌذ١تز

 أ.ه/ِقّو ِضٌٟٛ ؼ١ُٕ 31/8/2115

 أ.ه/ٕ٘جء ٙالؿ ثٌوّٛلٟ

 أه/ثصًْٕٛٞ ِج صْٛهث

صغذ٠١ صجوً ثٌٍٚخ ثٌىٌدٛٔٝ ثٌّْضنوَ ـٝ مطٟٛ ثٔجد١اخ ثٌذضاٌٚي ـاٝ ثٌّقج١ٌاً ثٌّجة١اٗ  ِقّو ِوفش عذو ثٌقجـظ ؽجه فؾجٍٜ 11

 جّضنوثَ دعٜ ِٖضمجس ثٌٖجٌىْٛد

 

 ه/ ِقّو عذو ثٌّطٍخ ث1ٌٌّّٝث 31/5/2115

 ه/ ٟجًق عذو ثٌّٕعُ ـج٠و1ث

 ه/ عذو ثٌع٠ََ ث١ٌْو ـٛه1ٖث

ثّاضنوثِٙج ـاٟ  إٔضجػ ثألفّجٛ ثٌو١ٕ٘ز دٛثّطز دعاٜ أٔاٛثو ثٌذىض٠ٌ١اج ٚىٌاه إلِىج١ٔاز ِٙج ِقّٛه عذو ثٌع٠ََ ِقّو عَح 12

 إٔضجػ ٚلٛه ثٌو٠َي ثٌق١ٛٞ

 أ.ه/ِٚطفٝ ِقّو ث١ٌٖل 31/8/2115

 ه/ ٔج١ِٔ ؽّجي ثٌو٠ٓ عالَ

 ه/ّج١ِز عذجُ ٕذجٔٗ

صق١ٌٞ ٚهًثّز ثٌْاٍٛن ثٌٞاٛةٟ ٚثأل١ّ٘از ثٌذ١ٌٛٛؽ١از ٌاذعٜ ثألٙاذجغ ثٌضاٟ صقضاٛٞ  ٔؾالء ـضقٟ عذو ثٌفضجؿ ع٠ٌذٟ 13

 عٍٝ أه٠ٚز ثٌٍْفج

 أ.ه/ٙجٌـ عذو ثٌعظ١ُ عط١ٗ 31/11/2114

 أ.ه/٠ّٛؿ إدٌث١ُ٘ ِقٌَ

ص١١ٖو ٚص١ٙٛؿ دعٜ ثأل١ٌٚؾ١ٌِٛثس ٚثٌذ١ٌٌّٛثس ثٌع٠ٛٞز وّٛثه ِضطاًٛر ألؼاٌثٛ  ٚالء أفّو أفّو ثٌٚجٚٞ 14

 ثٌضطذ١مجس ثإلٌىض١ٌٔٚز ٚثٌٞٛة١ز

 أ.ه/أفّو أفّو ثٌذٌدٌٞ 31/12/2114

 أ.ه/ؽٟ ّٛن ٌٟ

 أ.ه/ِقّو ؽجدٌ أدٛ ثٌعََ 31/11/2114 جس ثٌٕج١ٔٛٔزهًثّجس ١ٟف١ز ٚصٌثوذ١ز ٌذعٜ ثألٙذجغ ث٠ًَ١ٌٍز ـٟ ٚؽٛه دعٜ ثٌؾ١ّْ ٠ّٛؿ ف١ْٓ ٠ّٛؿ ؼ٠١ 15
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 زو١ٍز ثٌٕٙوّ
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 لُْ ثٌف٠َ١مج ٚث٠ٌٌج١ٝجس ثٌٕٙو١ّز
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

  عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                           

 

 ٕ٘وّز ثألٕؽجي ثٌعجِزلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عذو ثٌع٠ََ أفّو أدٛ مٌٖٞ 31/5/2115 ذجد١ز ٌٕٟٚٚ صقم١ك ثٌّغج١ٌزِعجٌؾز ثٌّٛعٛل١ز ٚلجد١ٍز ث١ٌٚجٔز ـٟ ٚؽٛه ثٌٞ إ٠ّجْ ِقّو ًِٞجْ ثٌؽٌّٞ 1

 ه/ِوفش أفّو ثٌو١ِْْٟ

 ه/ٚف١و وّجي ٌٍ٘ر

 ه/ـ١ُٙ عذو ثٌق١ّو عذجُ

صطذ١ااك هٚثي ثألّااذ١ٍٓ ٌٍقٚااٛي عٍااٝ فٍااٛي عوه٠ااز ٌّْااجةً ثٌماا١ُ ثٌقو٠ااز ىثس ثٌضطذ١مااجس  ١ٌٚو عجهي عذو ثٌْالَ عٛؾ 2

 ثٌٕٙو١ّز

 ذو ثٌع٠ََ أفّو أدٛ مًٌٞرأ.ه/ع 21/11/2115

 أ.ه/ِؾوٞ ٙالؿ ثٌعَح

 ه/ٚف١و وّجي ٌٍ٘ر

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٚصطا٠ٌٛ ّٔاجىػ صٚااق١ـ ثٌضٌٚدّٛاف١ٌ عٍاٝ ل١جّاجس ٔظااجَ صقو٠او ثٌّٛثلاع ثٌعاجٌّٟ ـااٟ صم١ا١ُ  عذو ثٌْضجً ؽ١ًّ ِقّو ث٠ٌَّٓ 1

ٌِٚ 

 أ.ه/فجـظ عذجُ أفّو عف١فٟ 22/4/2115

 ه//ٙذقٟ عذو ثٌّٕعُ ٠ِٛٔ

 أ.ه/ِقّو فجـظ ـّٟٙ عٍٟ 31/11/2115 هثٌز ِٚضطٍذجس ٚصطذ١مجس ٔظُ ثٌٕمً ثٌيوٟ ِقّو عذو هللا ِقّو ثٌذٌه٠ٕٟ 2

 و ثٌعف١فٟأ.ه/فجـظ عذجُ أفّ
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 ٚثالصٚجالس ثٌىٌٙد١ز ٕ٘وّز ثإلٌىض١ٌٔٚجسلُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

  عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ه/ٙالؿ ثٌو٠ٓ عذو ثٌؽٕٟ م١ِّ 21/11/2114 ِعجٌؼ ثإلٕجًثس ثٌٌل١ّز ـٟ أٔظّز ثٌٙٛثة١جس ثٌيو١ز دّْز ثٌوّٛلٟ أدٛ ثٌّعجٟٟ إدٌث١ُ٘ 1

 ٌّٚ ف١ْٓ ف١ْٓ عذو هللاه/ع
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 ٚثٌض١ُّٚ ث١ٌّىج١ٔىٝ ٕ٘وّز ثإلٔضجػ

 
 -: أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عذو ثٌفضجؿ ِٚطفٝ م١ًٕٛو 31/12/2114 ١ٔٛصٓ ىثس فًّ صع٠ٟٛٞ 111فّجي ثٌغجدضز دْعز ص١ُّٚ ٚإٖٔجء ِجو١ٕز ل١جُ لٛر دجأل أفّو أفّو فْٓ ِقّو فٛثَ 1

 أ.ه/إدضْجَ فْٓ فْٓ

 ه/ٙالؿ أفّو ِقّو ثًٌٖٛدؾٟ

 م١ًٕٛوأ.ه/عذو ثٌفضجؿ ِٚطفٝ  22/4/2115 صن١ٍك ٟالء ِٛثه ٔج١ٔٛٔز ٌِوذز ٌقّج٠ز ٠ٍٚجهر وفجءر أٔظّز ًـع ث١ٌّجٖ أفّو ّع١و ـ١ُٙ ثٌعَح ثٌْجؼٟ 2

 أ.ه/عذو ثٌٌفّٓ عذو هللا 

 ه/عالء ثٌو٠ٓ عذو ثٌٍط١ؿ ثٌقّجهٞ

 أ.ه/عذو ثٌفضجؿ ِٚطفٝ م١ًٕٛو LCB 26/2/2115ثي هًثّز صأع١ٌ ع١ٍّجس ثٌّعجٌؾز ثٌقٌث٠ًز عٍٝ ثٌنٛثٗ ث١ٌّىج١ٔى١ز ٌْذ١ىز  ّعو ِقّو إدٌث١ُ٘ ع١و 3

 ه/مجٌو ِقّو أدٛ ثٌعال

 أ.ه/عذو ثٌفضجؿ ِٚطفٝ م١ًٕٛو 22/4/2115 عَي ثال٘ضَثٍثس دجّضنوثَ ثٌنجِو ثٌّجؽ١ٕضًٛ ٠ٌٛٛؽ١ىٟ عذو ثٌق١ّو أفّو عذو ثٌق١ّو ٍث٠و 4

 أ.ه/ث١ٌْو ٙجدٌ ث١ٌْو

 ه/ّجِٟ ـ٠ٌو عًْ

 ٌٚأ.ه/عذو ثٌٛثفو ِقّٛه ع 26/2/2115 ثٌى١ٕجِض١ىج ثٌّذجٌٕر ٌعًٍو ث١ٌ٢ز ثٌّضٛث٠ٍز دجّضنوثَ ثٌٕظُ ثٌيو١ز عّجً فجِو عذو ثٌْالَ ث١ٌٖل 5

 ه/عَس ث١ٌْو ٕع١خ

 ه/ّجِٟ ـ٠ٌو ِقّو عًْ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عذو ثٌفضجؿ ِٚطفٝ م١ًٕٛو 31/2/2115 هًثّز ٍّٛن ثٌضٖى١ً ٌّٛثه ٕ٘و١ّز ـٟ ثّطّذز وذِ ىثس ثٌمطجعجس ثٌّضْج٠ٚز ِجٌ٘ ًٕجه ِقّو ّجٌُ 1

 ثٌٌفّٓ ٙجٌـ ه/ٕج١ٕ٘جٍ عذو

 ه/ٔجهً ٔذ١ً ث١ٌٍغٟ



                                                                                         

 121 

 

 لُْ ٕ٘وّز ثإلٖٔجءثس

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ألعّااور ثٌّؾّعااز ِاآ ثٌٚااٍخ ث صااأع١ٌ أٌااٛثؿ ثٌضؾّااع ثٌعٌٝاا١ز عٍااٝ ّااٍٛن ِٚمجِٚااز ًَِٞ ٕف١ك فّٛهِٖقّو مجٌو  1

 ثٌّٖىً عٍٝ ثٌذجًه

 ِقّو أفّو عذو ثٌّقْٓأ.ه/ 31/12/2114

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌفضجؿ ثٌٍذٛهٞ

إٙالؿ ٚصم٠ٛز ثٌىٌّثس ثٌٕٚوٚـ١ز ثٌنٌّجٟٔ ثٌٍّْقز دجّضنوثَ صم١ٕز ّذك ثإلؽٙجه  ٙذٌٞ ثٌٌّّٟ ٠ّٛؿ ـج٠و 2

 ثٌنجًؽٟ

 أ.ه/ عذو ثٌقى١ُ عذو ثٌنجٌك ثٌؾًّ 21/6/2115

 أ.ه/عّجه ث١ٌْو عغّجْ

 ه/أفّو ِقّو ثٌٕذٛٞ عطج

هًثّاااز ِع١ٍّاااز ٚفْاااجد١ز ٌْاااٍٛن ٚٙاااالس ثٌىّاااٌثس ٚثألعّاااور ِااآ ثٌٕاااٛو ثألٚي  ٠ّٛؿ ث١ٌٍغٟ ِقّو عَس 3

 ٚثٌّعٌٝز ٌضأع١ٌ عََ ثٌٍٟ

 أ.ه/ٟجًق ـٍٛٞ ثٌٖجـعٟ 21/6/2115

 أ.ه/أفّو ِقّو ثٌٕذٛٞ عطج

 ه/فّوٞ ِقٟ ثٌو٠ٓ عف١فٟ

 أ.ه/ ِقّو ثٌؽ٠ٌخ ٙمٌ 21/6/2115 دق٠ٌز ٍّٛن ثٌضٌدز ث١ٌٌٍِز ثٌّقض٠ٛز عٍٝ أٙوثؾ  ٔؾجر ِقّٛه عذجُ ٌٍٙؿ 4

 أ.ه/ ٌِٚثْ ِؽجٍٞ ٕج١٘ٓ

 ه/أفّو ـجًٚق عذو ثٌمجهً

صق١ٍااً ثٌىّااٌثس ثٌّْااضٌّر ثٌّوعّااز ـااٟ ثإلٔقٕااجء دااجٌذ١ٌٌّٛثس ثٌّْااٍقز دجأل١ٌااجؾ  ١ٌٚو ٔذ١ً ًِٕٚٛ عذو ثٌفضجؿ 5

 دجّضنوثَ ٠ٌٟمز ثٌعٕجٌٙ ثٌّقوهر

 ه/ِقّو عذو ثٌنجٌك ٙمٌ 22/4/2115

 ١ٍفزه/ٟجًق ثٌّقّوٞ م

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/ ّجٌ٘ ًأـش ثٌن٠ٌذٟ 31/2/2115 ثمضذجً ّٚٔيؽز ثٌذالٟجس ثٌٌّوذز صقش صأع١ٌ ثألفّجي ثٌّضٌههر عٌّٚ ٍوٟ عذو ثٌعظ١ُ ثٌمجٟٝ 1

 أ.ه/أ٠ّٓ أفّو ١ٍّّٗ

 أ.ه/إ٠ٙجح عذو ثٌفضجؿ ثٌٍذٛهٞ
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 وّز ثٌقجّذجس ٚثٌضقىُ ث٢ٌٟٕ٘لُْ 

 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو
 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ه/ث١ٌْو عذو ثٌق١ّو ّالَ 31/1/2115 لٛثعو ثٌضٌثد٠ ٌٍضٕم١خ ـٟ ثٌذ١جٔجس ث١ٌْور ِٙوٞ عذو ثٌٌفّٓ ثٌؾًّ 1

 ه/ فجصُ ِقّو ١ّو أفّو عذو ثٌمجهً

 

 ه/ث١ٌْو عذو ثٌق١ّو ّالَ 31/2/2115 جٌٍِّ ـٟ ع١ٍّجس ثالّضقٛثى عٍٝ ثٌذ١جٔجسأهثء ٔظُ ثالّضٖعجً د ى١الٟٔدّْز ؼ٠ٌخ ث١ٌْو عٍٟ ثٌ 2

 

 ه/أِجٟٔ ِقّٛه ٌّفجْ 26/2/2115 صق١ْٓ أهثء ثٌيثوٌر ثٌّنضذتز ّجٌٟ ِقّو عٍٟ ثٌٌّّٟ 3

 

 ه/ث١ٌْو عذو ثٌق١ّو ّالَ Mapreduce 31/12/2115صق١ْٓ ؽوٌٚز صنف١ٜ ثٌٌٚثُّ  عٌّٚ ِقّو عذو ثٌؽفجً ثٌنٌٟٛ 4

 

 ه/أِجٟٔ ِقّٛه ٌّفجْ 22/4/2115 ثٌن١ٙٛٚز ٚثٌضقمك ـٟ ٔظجَ ثالٔضنجدجس ثإلٌىض١ٌٔٚز ٌِٖٚ ِقّو دوً إدٌث١ُ٘ 5

 ه/فجِو ِقّو ف١ّوٖ
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 ٕ٘وّز ثٌٌٞ ٚث١ٌٙو١ًٌٚىجلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو                                

 

 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ ٛثْ ثٌٌّجٌزعٕ ثُّ ثٌطجٌخ َ

 ه/دجو١ٕجٍ عذو ثٌعظ١ُ ٠ٍوثْ 31/8/2115 إهثًر ١ِجٖ ثٌٌٞ ثٌقمٍٟ ـٟ هٌضج ث١ًٌٕ آ٠جس ثٌٌّٕ ِقّو ثٌْع١و عذو ثٌٛ٘جح 1

 ه/ِْعو د١ِٟٛ مٌٞ

 ه/دجو١ٕجٍ عذو ثٌعظ١ُ ٠ٍوثْ 31/2/2115 ثٌضق١ًٍ ثٌَّهٚػ ٌٍضٌْح ٚثصَثْ ث١ٌّٛي ـٟ ّوٚه ثٌضن٠َٓ ثٌضٌثد١ز ِقّو ١ٍّّجْ أفّو ١ٍّّجْ 2

 ه/ٌِٚثْ ِؽجًٚٞ ٕج١٘ٓ

 ه/ِقّو ِٚطفٝ ث١ٌّٖٟ

 ه/إدٌث١ُ٘ ِقّو ف١ْٓ ًٕٛثْ 31/8/2115 صأع١ٌ صؽ١١ٌ أعّجق ث١ٌّجٖ عٍٝ ِعجًِ ِجٕٔؼ ٌٍذٌثدل ثٌوثة٠ٌز ثٌٍّّٛءر ؽية١جً  ٌِٖٚ ث١ٌْو أفّو عذو ثٌعظ١ُ ِىٟ 3

 ه/١ّٕجء ِقّو أدٛ ث٠َ١ٌو ؼٌثدٗ

 أ.ه/ِقّو أفّو ٝذعْٛ 31/1/2115 مٛثٗ ث٠ٌٌْجْ ٌٍضؽ١ٌثس ثٌٌّوذز ـٟ ثٌمٕٛثس ثٌوثة٠ٌز ثٌّفضٛفز ّو أفّو م١ًٍ عّج٠ًٖٛ٘وث ِق 4

 ه/إدٌث١ُ٘ ِقّو ف١ْٓ ًٕٛثْ

 ه/١ّٕجء ِقّو ؼٌثدٗ

 ثْه/دجو١ٕجٍ عذو ثٌعظ١ُ ٠ٍو 31/1/2115 ّٔيؽز ؽٛهر ث١ٌّجٖ ثألٔٙجًٚثٌذق١ٌثس ٚالء عذو هللا عذو هللا عٍٟ عٌٚ 5

 ه/ِقّو ِٚطفٝ ث١ٌّٖٟ
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 ٕ٘وّز ثٌمٜٛ ث١ٌّىج١ٔى١زلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ

 ال ٠ٛؽو           
 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/عٍٟ عذو ثٌٌفّٓ ثٌي٘ذٟ 31/1/2115 ـٟ ّٔيؽز ثٌّٚجِجسثّضنوثَ ه٠ٕج١ِىج ثٌّٛثٔع ثٌقْجد١ز  إدٌث١ُ٘ عٍٟ إدٌث١ُ٘ إّّجع١ً 1

 أ.ه/ؽّجي إدٌث١ُ٘ ٍّطجْ

 ه/عذو ثٌمجهً ّعو دنجٌٟٖ

 أ.ه/ ثٌْع١و م١ًٍ ِقّٛه 31/5/2115 ثٌضق١ٍز ث١ٌّْٖز ١ٌٍّجٖ ثٌّجٌقز دئٌِثً ـمجعجس ثٌٙٛثء هثمٍٙج أفّو إدٌث١ُ٘ ِقّو عذوٖ 2

 ه/ث١ٌْو عذو ثٌعظ١ُ ثٌعؾٍٛ

 ثٌفضجؿ ثٌّْجهٟٚٔه/٠جٌّ عذو 

 ه/عٍٟ ِقّو ثٌي٘ذٟ 31/11/2114 أِغٍز ٔظُ ثٌٌٞ ثٌّطًٛ دٙؾش ث١ٌْو إدٌث١ُ٘ عذو ثٌفضجؿ 3

 

 أ.ه/فجـظ عذو ثٌعجي ثٌٍّْجٚٞ 31/3/2115 فٌق ص١ٌٛفجس ِٓ ثٌو٠َي ثٌق١ٛٞ ـٟ ِقٌوجس ثٌو٠َي ىثس ثٌقمٓ ثٌّذجٌٕ ٕجهٞ إِجَ عٍٟ إِجَ ثٌٍّٛٞ 4

 ٖٕجٚٞه/ثٌٖٕجٚٞ عذو ثٌق١ّو ثٌ

 ه/مجٌو مٌٞٞ إّّجع١ً

 أ.ه/ٌٖٕجٚٞ عذو ثٌق١ّو ثٌٖٕجٚٞ 31/8/2115 ثٌضط٠ٌٛ ٚثٌضقىُ ـٟ ًٚدٛس ِضٍْك ٌٍقٛثة٠ عٍٟ ِّوٚؿ ِقّو ّعو ثٌٌِٖذ١جٞ 5

 ه/ٍو٠ٌج ف١ْٓ ٠ٍجهر

 

 أ.ه/ ثٌٖٕجٚٞ عذو ثٌق١ّو ثٌٖٕجٚٞ 31/1/2115 ٔظجَ صذ٠ٌو ِطًٛ دجّضنوثَ فمٓ ثٌٙٛثء ٌّؾّٛعز ِٓ ثٌّٚجهً ثٌقٌث٠ًز ثٌٕجصتز ـ١ًٚ د١ْٟٛٔ ِقّو دجٍ 6

 ه/ث١ٌْو عذو ثٌعظ١ُ ثٌعؾٍٛ

 ه/ ٠جٌّ عذو ثٌفضج ثٌّْوٟٚٔ
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 ٕ٘وّز ثٌمٜٛ ٚث٢الس ثٌىٌٙد١ز

 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ
 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 

 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ثٌض١ْٕك د١ٓ أؽَٙر ثٌٛلج٠ز ـٟ أٔطّز ص٠ٍٛع ثٌمٜٛ ثٌىٌٙد١ز ثٌّقض٠ٛاز عٍاٝ ٚفاوثس  عذٛه ِقّو أدٛ عجٟٙأفّو وجًِ عذو ثٌّ 1

 ص١ٌٛو ِوعّز

 أ.ه/ثٌّعضَ ٠ّٛؿ عذو ثٌع٠ََ 21/11/2114

 ه/أفّو ِقّو ًـعش عَِٟ

 ه/ِقّو أدٛ ثٌعََ ف١ْٓ عالَ

 ه/أفّو ِقّو ًـعش عَِٟ 31/1/2115 ذىجس ثٌوثم١ٍز ـٟ ِقطجس ثٌض١ٌٛوهًثّز ثٌض١ْٕك د١ٓ ٌِفالس ثٌٛلج٠ز ٌٍٖ إ٠ّجْ ف١ْٓ ثٌوّٛلٟ ّع١و 2

 ه/ِقّو أدٛ ثٌعََ ف١ْٓ

ثّااضنوثَ ٟااٌق ثٌاايوجء ثالٙااطٕجعٟ ٌٍضقىاإُ ـااٟ عااََ آالس ثٌّّجٔعااز ثٌّؽٕج١ْٟاا١ز  ١ٌّّ عذو ثٌذج٠ّ عذو هللا أدٛ ف١ٖٔ 3

 ثٌّضؽ١ٌر ىثس ثٌض١جً ثٌّضمطع

  

 ه/أفّو ِقّو ًـعش عَِٟ 31/12/2114 ؽوٌٚز ثٌض١ٌٛو ثٌّم١ور دجالٝطٌثدجس ـٟ ٚؽٛه ثٌٛفوثس ثٌٍّٛعزإعجهر  عٌّٚ ٙالؿ عٍٟ ث١ٌْو ٌٍٙؿ 4

 ه/أ٠ّٓ عذو ًدٗ فخ هللا

 أ.ه/ عٚجَ ثٌو٠ٓ ِقّو ًٕجه 31/12/2115 ِقجوجر ٚصق١ًٍ أهثء ثٌضقىُ ـٟ ٠ٌّجْ ثٌموًر ٌنطٟٛ ثٌٌد٠ ثٌذ١ت١ز ٔذ١ً أفّو عذو ثٌى٠ٌُ ف١ْٓ 5

 ٝه/أ٠ّٓ عَس ع١ْ

 ه/أفّو ِقّو ًـعش عَِٟ 31/1/2115 صق١ْٓ ؽٛهر ثٌموًر ـٟ أٔظّز ثٌمٜٛ ثٌؽ١ٌ ِم١ور ٚالء ٕٛلٟ فّوْٚ ٙمٌ 6

 ه/ًؽخ عذو ثٌع٠ََ ثٌْق١ّٟ

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

 أ.ه/أفّو ِقّو ًـعش عَِٟ 31/1/2115 ي د١تز ثٌٖذىجس ثٌيو١زصم١١ُ ه٠ٕج١ِى١ز ثٌضْع١ٌ ِٓ مال أِالن أدج ٗ لطخ ثٌق٠ٌٌٞ 1

 أ.ه/عٚجَ ثٌو٠ٓ ِقّو ًٕجه 31/8/2115 ثٌضقُ ٚثٌضطذ١مجس ٌّقٛالس ثٌّٚفٛـز ِضعوهر ثألٚؽٗ ثٌّعوٌز دعٌٛ ثٌٕذٞجس ٠ٌٕؿ ِّٛٝ ِّٛٝ هدًٛ 2

 ه/ّع١و ِقّٛه عالَ
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 ثٌٕٙوّز ثٌّعّج٠ًزلُْ 
 أٚالً ثٌّجؽْض١ٌ : ـ

 

 

 عج١ٔجً ثٌووضًٛثٖ : ـ
 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ٌطجٌخثُّ ث َ

 أ.ه/ِقّٛه أفّو ىوٟ 21/6/2115 دٕجء إّضٌثص١ؾ١ز ِْضوثِز ألد١ٕز ِٕنفٞز ثٌطجلز ًث١ٔج ثٌؽٌّٞ عّٖجٚٞ ٍٟذٗ 1

 ه/عذجُ ِقّٛه ثٌَعفٌثٟٔ

 ه/١ٔف١ٓ عَِٟ ٠ّٛؿ

 أ.ه/ِقّو أفّو ٝذعْٛ 31/5/2115 ثٌمطجو ثٌوثةٌٞ ثٌمفَر ثٌّجة١ز ـٟ ثٌمٕٛثس ثٌّفضٛفز ىثس ٠ًٙجَ عذو ثٌذٌ إدٌث١ُ٘ أدٛ ًفّٗ 2

 أ.ه/إدٌث١ُ٘ ِقّو ًٕٛثْ

 ه/١ّٕجء ِقّو ؼٌثدٗ

 أ.ه/فْٓ عذو ثٌّؾ١و ٚ٘ذٟ 31/1/2115 ٔقٛ ًة٠ز ِْضمذ١ٍز ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌذٕجء ثٌقو٠غز د١ٓ ثٌٕظ٠ٌز ٚثٌضطذ١ك ِٚطفٝ ِؾوٞ ِٚطفٝ ثثٌٍذٖذ١ٖٟ 3

 أ.ه/فْٓ ِٚطفٝ ثٌٖٕٛثٟٔ

 ٍوٟأ.ه/ِقّٛه أفّو 

 ثإلٌٕثؾ صج٠ًل ثٌّٕـ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز ثُّ ثٌطجٌخ َ

ٔظُ هعُ ثٌمٌثً ثٌّعضّور عٍٝ ٔظُ ثٌّعٍِٛجس ثٌؾؽٌثـ١ز واأهثر ٌّٕيؽاز ل١اجُ ثٌض١ّٕاز  ه٠ٕج ِقّو عذو هللا ثٌنجٍٔوثً 1

 ثٌّْضوثِز ٌٍّؾضّعجس ثٌٕٚجع١ز ثٌؾو٠ور ـٟ ٌِٚ :ِو٠ٕز دٌػ ثٌعٌح ثٌؾو٠ور

 أ.ه/ِقّو عذو ثٌعجي إدٌث١ُ٘ 31/5/2115

 ه/٠جٌّ ث١ٌْو ـٛهٖ

 أ.ه/أفّو عذو ثٌٛ٘جح ًٍق

 أ.ه/ِقّٛه أفّو ٍوٟ

صم١ٕجس ثٌذٕجء ثٌّضٛثـمزٜ د١ت١جً ـٟ ٌِٚ د١ٓ ثٌّق١ٍز ٚثٌعج١ٌّز ّٔٛىػ ِٕٙؾاٟ ٌضم١ا١ُ  ٌذٕٝ عذو هللا عذو ثٌفضجؿ أؼج 2

 صم١ٕجس ثٌذٕجء ثالٌّضٛثـمز ٚصأع١ٌ٘ج

 ه/فْٓ عذو ثٌّؾ١و ٚ٘ذٟأ. 31/3/2115

 أ.ه/أفّو أفّو ـىٌٞ

 ه/أفّو عذو ثٌٛ٘جح ًٍق

 ه/١ٌِ١ٔٓ عٍٟ عٌّ

 أ.ه/ّجٌ٘ ًأـش ثٌن٠ٌذٟ 31/3/2115 ثٌضق١ًٍ ثٌٌََثٌٟ ٌٍّٕٖ س ثٌّضؾجًٚر ِع أمي صأع١ٌ ثٌضٚجهَ د١ٕٙج ـٟ ثالعضذجً ١٘غُ عٍٟ عذو ثٌع٠ََ ثًٌٛهثٟٔ 3

 أ.ه/أ٠ّٓ أفّو ١ٍّّٗ
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