
جايؼح ػذٌ

الرصاد اػًال:انمغىكهٛح االلرصاد

:انًغاقإداسج انمثٕل

و2018:  /    /ذاسٚخ

4060100

2اترغاو يذًذ عؼٛذ ػه143/99ٙ

4اثاس فضم ادًذ ػه243/100ٙ

6ادالو ػٛذسٔط ػثذانمادس343/101

8ادًذ جًال فٕص٘ يذًذ عؼٛذ443/102

10ادًذ خانذ ايٍٛ عؼٛذ543/103

12ادًذ طانة عشٚغ صانخ تاعشد643/104ِ

14ادًذ يذًذ ػثذهللا ثاتد743/106

16ادو يذًذ ػهٙ فاسط843/108

18ادْى ػًش دغٍ ٚذٛٗ غشٚة943/109

20اصٛم ادًذ َاصش عان1043/110ًٍٛ

22اصٛم جًٛم ػثذانشدًٍ يذًذ1143/111

24اصٛم يذًٕد ػثذانشدًٍ انذا1243/112٘ٔ

26اكشو خانذ ػثذِ يذًذ1343/113

28اَظ ػثذانذكٛى ػهٕ٘ ػه1443/116ٙ

30اٚاخ خانذ ادًذ ػثذهللا1543/117

32اًٍٚ يذًذ عؼٛذ ػثذانشد1643/118ًٍ

34ذٕفٛك ؽكٛم ٚاعٍٛ اتشاْٛى1743/119

36جًال يذًذ ػهٙ يذًذ انٕػٛم1843/120

38دُاٌ ػهٙ ػثذهللا يذًذ ػثذهللا1943/121

40خانذ دثٛة يذًذ ادًذ ػٕض2043/122

42

االجًانٙداالخ أخشٖغائةضؼٛفجٛذ جذاًيًراص

: يذسط انًغاق

:انرٕلٛغ

:سئٛظ انمغى

:انرٕلٛغ

يالدظاخانرٕلٛغ

يمثٕلجٛذانرمذٚش

انؼذد

انثانث:انًغرٕٖ

( B3-17 )سلى انماػـح

و2018/2017نهؼــاو انجايــؼٙ - انذٔس األٔل - َرٛجح اإلخرثاساخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذساعــٙ انثاَٙ 

االعــــــــــــىسلى انمٛذانشلى
أػًال انفصم

انرمذٚشانُماط
سلى 

انجهٕط

1صفحة 



جايؼح ػذٌ

الرصاد اػًال:انمغىكهٛح االلرصاد

:انًغاقإداسج انمثٕل

و2018:  /    /ذاسٚخ

4060100

44دالل ادًذ يذًذ َاصش2143/125

46دَا ػجاج ػثذِ يذًذ ؽٓاب2243/126

48سٔٚذا يجذ٘ يذًذ يُصٕس2343/127

50سٚى ثاتد عؼٛذ دغ2443/128ٍ

52عاسج ػاسف يُصٕس ػه2543/129ٙ

54عاسج فًٓٙ يذًذ ػثذهللا2643/130

56عهٛى ػثذهللا دغٍٛ لاعى2743/131

58عهًٛاٌ صانخ ػثذهللا ػهٙ ػفا2843/132ٌ

60عٓاو يذًذ عؼٛذ ػه2943/133ٙ

62عٕعٍ ادًذ يذًذ ادًذ انٛاعش3043/134٘

64ؽفاء دغٍٛ يذًذ عؼٛذ3143/135

66ػهٙ عانى فضم ػٕض3243/149

68ػهٙ ػثذانجثاس صانخ ػهٙ انماض3343/150ٙ

70ػهٙ ػثذهللا يذًذ عؼٛذ3443/151

72ػًاس ػضاو يذًذ ػٕض3543/152

74ػًاس ٚاعش ػثذهللا يذًذ3643/153

76ػًاسػثذِ ػهٙ يغؼذ انؼًاس3743/154٘

78غغاٌ خهٛم ػثذِ عٛف3843/155

80غًذاٌ يُصٕس يذًذ فضم ادًذ3943/156

82فاد٘ خانذ فضم صانخ4043/157

االجًانٙداالخ أخشٖغائةضؼٛفجٛذ جذاًيًراص

: يذسط انًغاق

:انرٕلٛغ

انؼذد

:سئٛظ انمغى

:انرٕلٛغ

يالدظاخ

يمثٕلجٛذانرمذٚش

االعــــــــــــىسلى انمٛذانشلى
أػًال انفصم

انرمذٚشانُماط

انثانث:انًغرٕٖ

( B3-17 )سلى انماػـح

و2018/2017نهؼــاو انجايــؼٙ - انذٔس األٔل - َرٛجح اإلخرثاساخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذساعــٙ انثاَٙ 

سلى 

انجهٕط
انرٕلٛغ

2صفحة 



جايؼح ػذٌ

الرصاد اػًال:انمغىكهٛح االلرصاد

:انًغاقإداسج انمثٕل

و2018:  /    /ذاسٚخ

4060100

84فاد٘ فٓذ سدياٌ يذًذ4143/158

86فاطًح ادًذ ْاؽى ٚذ4243/159ٗٛ

88فاٚذج فٛصم فضم ػثذهللا4343/160

90لاعى صانخ ادًذ جثاس4443/161٘

92لاعى ػثذهللا ثاتد ػثذهللا4543/162

94كايٛهٛا ػثذانمادس عانى ػثذهللا4643/163

96نثُٗ ػثذانؼضٚض يذًذ ٚذ4743/164ٗٛ

98نًٛاء يذًذ ػهٙ َؼًا4843/165ٌ

100نٛهٗ ػثذانكشٚى يذغٍ يذًذ4943/166

102ياجذِ ػثذهللا ػثذِ غانة5043/167

االجًانٙداالخ أخشٖغائةضؼٛفجٛذ جذاًيًراص

: يذسط انًغاق

:انرٕلٛغ

:سئٛظ انمغى

:انرٕلٛغ

يالدظاخانرٕلٛغ

يمثٕلجٛذانرمذٚش

انؼذد

انثانث:انًغرٕٖ

( B3-17 )سلى انماػـح

و2018/2017نهؼــاو انجايــؼٙ - انذٔس األٔل - َرٛجح اإلخرثاساخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذساعــٙ انثاَٙ 

االعــــــــــــىسلى انمٛذانشلى
أػًال انفصم

انرمذٚشانُماط
سلى 

انجهٕط

3صفحة 



جايؼح ػذٌ

الرصاد اػًال:انمغىكهٛح االلرصاد

:انًغاقإداسج انمثٕل

و2018:  /    /ذاسٚخ

4060100

2صفاء ػهٙ ادًذ ػه143/137ٙ

4صفٛح ادٚة عهًٛاٌ يُصش243/138

6طاسق ادًذ يذًذ صانخ343/139

8ػاسف صانخ ػهٙ دغ443/140ٍ

10ػثذانثاعظ عؼذ عانى عؼذ543/141

12ػثذهللا غغاٌ طاْش فاسع643/142

14ػثذهللا يذًذ ػثذهللا ػهٙ خثٕس743/143

16ػثذانُاصشصانخ ػكٕػ  ؽًال843/144ٌ

18ػثٛش ػهٙ عؼٛذ انًٓذا943/145َٙ

20ػالء فضم يمثم ساؽذ1043/148

22يذًذ جًال دغٍٛ يذًذ ػثذانم1143/170ٕ٘

24يذًذ جًال فٕص٘ يذًذ عؼٛذ1243/171

26يذًذ خانذ يذًذ عٛف1343/172

28يذًذ ػثذهللا ادًذ يذًذ1443/175

30يذًذ ػثذِ ادًذ يذًذ ػه1543/176ٕ٘

32يذًذ ػهٙ ػثذهللا عٛف1643/177

34يذًذ لاعى ادًذ يذًذ ادًذ يذ1743/178ُٙٚ

36يذًذ ٚاعش ادًذ صانخ1843/180

38يذًٕد ػٛذسٔط ادًذ صانخ1943/181

40يذًٕد يذًذ اتٕتكش صانخ انؼط2043/182ٕ٘

االجًانٙداالخ أخشٖغائةضؼٛفجٛذ جذاًيًراص

: يذسط انًغاق

:انرٕلٛغ

انؼذد

:سئٛظ انمغى

:انرٕلٛغ

يالدظاخ

يمثٕلجٛذانرمذٚش

االعــــــــــــىسلى انمٛذانشلى
أػًال انفصم

انرمذٚشانُماط

انثانث:انًغرٕٖ

( B3-13 )سلى انماػـح

و2018/2017نهؼــاو انجايــؼٙ - انذٔس األٔل - َرٛجح اإلخرثاساخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذساعــٙ انثاَٙ 

سلى 

انجهٕط
انرٕلٛغ

4صفحة 



جايؼح ػذٌ

الرصاد اػًال:انمغىكهٛح االلرصاد

:انًغاقإداسج انمثٕل

و2018:  /    /ذاسٚخ

4060100

42مراد علي احمد جابر143/183

44يشٖٔ ادًذ يذغٍ يذًذ243/184

46يشٚى ادًذ ػثذهللا َؼًاٌ انثذش343/185٘

48يصطفٗ انخضش صانخ دغٍٛ انهث443/186ُٙ

50يُال خهٛم يصطفٗ يذًذ543/187

52يُال َاصش يذًذ عانى643/188

54يُزس يذًذ دضاو يذًذ743/189

56يٓذٚح ػهٙ دادج ػثذهللا843/191

58َجاج تذس عانى يذًذ943/193

60َٕس انذٍٚ يذغٍ َاصش ادًذ تهخٛش1043/194

االجًانٙداالخ أخشٖغائةضؼٛفجٛذ جذاًيًراص

: يذسط انًغاق

:انرٕلٛغ

:سئٛظ انمغى

:انرٕلٛغ

يالدظاخانرٕلٛغ

يمثٕلجٛذانرمذٚش

انؼذد

انثانث:انًغرٕٖ

( B3-13 )سلى انماػـح

و2018/2017نهؼــاو انجايــؼٙ - انذٔس األٔل - َرٛجح اإلخرثاساخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذساعــٙ انثاَٙ 

االعــــــــــــىسلى انمٛذانشلى
أػًال انفصم

انرمذٚشانُماط
سلى 

انجهٕط

5صفحة 



جايؼح ػذٌ

الرصاد اػًال:انمغىكهٛح االلرصاد

:انًغاقإداسج انمثٕل

و2018:  /    /ذاسٚخ

4060100

2َٕف جًال ػهٙ ػثذهللا143/195

4َٕف ػًش يذًذ ٚذ243/196ٗٛ

6ْاؽى عؼٛذ ْاؽى يذًذ343/197

8ْانح جأٚذ ػثذانذهٛى يذًذ دغ443/198ٍٛ

10ْالل ػثذِ يذًذ ثاتد543/199

12ٔجذاٌ غاص٘ ادًذ عؼٛذ643/200

14ٔفاء اَٛظ يذًذ ػه743/201ٙ

16انٛاط اعكُذس ثاتد عؼٛذ843/491

18جًال ػثذانشدًٍ يذًذ ػثذهللا943/493

20جًؼّ ػهٙ ْجٛؼ عؼٛذ انذس1043/494ٍٚ

22دًضج ػثذهللا ادًذ تٛشو1143/495

24ػهٙ يذًذ صانخ يذغٍ انذغاو1243/496

26يذًذ َاصش ػثذهللا ػٕض1343/498

28يشاد َجٛة يذًذ ادًذ عؼٛذ1443/499

30يؾؼم يغاػذ ادًذ صانخ1543/500

32يذًذ ادًذ عؼٛذصانخ/1643

34فلاير عبدهللا شوقي عبدهللا1743/361

36دٛاج عؼٛذ يذًذ صانخ1843/422

38يشٖٔ ػادل يُصٕس عؼٛذ1943/467

40يصطفٗ ادًذ يٓذ٘ يذًذ2043/501

االجًانٙداالخ أخشٖغائةضؼٛفجٛذ جذاًيًراص

: يذسط انًغاق

:انرٕلٛغ

انؼذد

:سئٛظ انمغى

:انرٕلٛغ

يالدظاخ

يمثٕلجٛذانرمذٚش

االعــــــــــــىسلى انمٛذانشلى
أػًال انفصم

انرمذٚشانُماط

انثانث:انًغرٕٖ

( B-10 )سلى انماػـح

و2018/2017نهؼــاو انجايــؼٙ - انذٔس األٔل - َرٛجح اإلخرثاساخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذساعــٙ انثاَٙ 

سلى 

انجهٕط
انرٕلٛغ

6صفحة 



جايؼح ػذٌ

الرصاد اػًال:انمغىكهٛح االلرصاد

 :انًغاقإداسج انمثٕل

و2018:  /    /ذاسٚخ

4060100

42ػثذانْٕاب ػاسف صانخ ؽائف ادًذ143/252

44سػذ نطفٙ لاعى صانخ ػه243/426ٙ

46ػًش ايٍٛ ػًشفشج340/168

48ؽذٖ اعايح دغٍٛ ػه443/239ٙ

50اصٛم ػثذانٕادذ يذًذ ػثذ543/410ِ

52تغاو عانى عؼٛذ ػثذهللا643/418

54تٓاء عانى عؼٛذ ػثذهللا743/419

56صانخ ػهٙ صانخ ػهٙ انؾذاد843/436٘

58يؼار ػهٙ ػثذستّ انذاصم943/386

60ساجخ ػثذهللا يذًذ ػهٙ ْاؽى1043/425

62عًٛح صالح صانخ انٓالن1143/434ٙ

64اعايّ ٕٚعف لاعى ػٕض/1243

66َٕٚظ صكشٚا ػثذانكشٚى يذًٕد1343/480

68يذًذ خانذ ػثذهللا1443/459

70ياجذصانخ ػهٙ يذًذتايؼٕض1543/451

72ادًذ عانى ٚغهى ػًشتاصثش1643/6ٍٚ

74يذًذَاصش ػًشيذًذو1743/11

76يذًذَصش ػهٙ صانخو1843/12

78ػهٙ ٚذٛٙ ػثٛذ دغٍٛو1943/448

80ٔفاء إَٔسػثذهللا ادًذو2043/478

االجًانٙداالخ أخشٖغائةضؼٛفجٛذ جذاًيًراص

: يذسط انًغاق

:انرٕلٛغ

:سئٛظ انمغى

:انرٕلٛغ

يالدظاخانرٕلٛغ

يمثٕلجٛذانرمذٚش

انؼذد

انثانث:انًغرٕٖ

( B-10 )سلى انماػـح

و2018/2017نهؼــاو انجايــؼٙ - انذٔس األٔل - َرٛجح اإلخرثاساخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذساعــٙ انثاَٙ 

االعــــــــــــىسلى انمٛذانشلى
أػًال انفصم

انرمذٚشانُماط
سلى 

انجهٕط

7صفحة 


