
 جامعة محـمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

 كلية اآلداب واللغات

 

  
   اللســــــــــــانيــــــــــــــــــــــــــــات

 انًإنف انؼُٕاٌ  القيــــــــــد رقم

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ يخزبساد فٕرٛخ 80.3/01

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ فٛغ انؼشثٛخ انضٔائذ فٙ 80.3/02

 خذٚغخ انؾًذاَٙ ٔانًؾزمبد فٙ يؼغى نغبٌ انؼشةانًقبدس 80.3/03

 دمحم انذعٕلٙ فٕرب ئَزبط انًكزٕة 80.3/04

 أؽًذ كؾك انقٕد انهغٕ٘ يٍ ٔظبئف 80.3/05

 عؼٛذ ؽغٍ 0791انهغخ يُز ػبو  رطٕ سػهى 80.3/06

 دمحم ئعؾبق انقٕرٛبد يذخم ئنٗ 80.3/07

 ػجذ انًمقٕد دمحم األفٕاد فٙ رفغٛش لضبٚب اإلػالو انؼشثٛخ دٔس ػهى 80.3/08

 ؽشف انذٍٚ انشاعؾٙ انكٕفٍٛٛ فٙ انهغخ ػُذ 80.3/09

 دمحم انقغٛش انزطجٛمٛخ ٔانفٛضٚبئٛخ نهقٕايذ انشَُٛٛخ فٙ انؼشثٛخ انخقبئـ 80.3/10

 خبنذ لًش انمشاءاد انؾبرح انقٛغ فٙ 80.3/11

 َٕس انٓذٖ نٕؽٍ انهغخ ٔيُبْظ انجؾش انغٕ٘ يجبؽش فٙ ػهى 80.3/12

 ؽشف انذٍٚ انشاعؾٙ ػُذ انؼشة فٙ ػهى انهغخ 80.3/13

 يقطفٗ انغٕٛفٙ نغبَٛخ يخزبساد 80.3/14

 ؽشف انذٍٚ انشاعؾٙ انؼبو فٙ ػهى انهغخ 80.3/15

 أًٍٚ ػهٙ انؼشثٙ ػجمشٚخ انُضش 80.3/16

 ْبد٘ َقش انزطجٛمٙ فٙ انزشاس ػهى انذالنخ 80.3/17

 ٕٚعف يمشاٌ انهغبَٙ انًزشعى انًقطهؼ 80.3/18

 دمحم انغٛذ انزهمٙ ٔئػبدح ئَزبط انذالنخ عًبنٛبد 80.3/19

 يُزس ػٛبػ انذالنخ انهغبَٛبد ٔ 80.3/20

 ػبطف دمحم ػجذ انًغٛذ انُؾٕ٘ الثٍ انمٛى فٙ كزبثّ ثذائغ انفٕائذ اإلرغبِ 80.3/21

 ػهٙ أثٕ انًكبسو انهغٕٚخ فٙ انزشاس انُؾٕ٘ انظٕاْش 80.3/22

 أؽًذ دمحم ػجذ انشاضٙ ٔانٕالغ انهغٕ٘ ئؽٛبءانُؾٕ 80.3/23

 ػهٙ أثٕ انًكبسو دساعخ انُؾٕ انؼشثٙ انًذخم ئنٗ 80.3/25

 ػجذ انٕعغ انؾًٛش٘ انُـ فٙ انطشٚك ئنٗ 80.3/26

 ؽغبو انجُٓغبٔ٘ ٔأَظًزّ فٙ انؼشثٛخ َٔظشٚبد انشاثظ انهغٕٚخ انؾذٚضخ لٕاػذ انشثظ 80.3/27

 أؽٕاق دمحم انُغبس انزقشٚفٛخ فٙ انهغخ انغشثٛخ دالنخ انهٕافك 80.3/28

 ساثؼ اثٕ يؼًش انُؾٕ انؼشثٙ انزؾٕل فٙ 80.3/29

 أيبَٙ ثُذ عؼفش االَكؾبسٚخ فٙ ئضؼبف انذٔنخ انؼضًبَٛخ دٔس 80.3/30



 عٛذ ػجذ انؼضٚض عبنى فٙ انزبسٚخ اإلعاليٙ ٔ اٜصبس اإلعاليٛخ يُبْظ انجؾش 80.3/31

 دمحم ػبدل ػجذ انؼضٚض انؼهًٙ انزفغٛش 80.3/32

 يشاد فشاؽٛك فٙ انذٔنخ انؼضًبَٛخ َمبثخ اإلؽشاف 80.3/33

 دمحم انذٚذأ٘ انزشعًخ يفبْٛى 80.3/34

 عًؼخ ػٕك انخجبفٙ فٙ انؼقش انؼجبعٙ َظبو انشاثظ 80.3/35

 يٓذ٘ ؽغٍٛ خطبثٛخ انزشعًخ ػهًٛخ 80.3/36

 دمحم ثٍ ػجذ انؼضٚض انُبلـ ٔ اصشِ فٙ انُؾٕ انؼشثٙ االعزمشاء 80.3/37

 ؽغٍٛ ؽًٛذ انًهؼ فٙ َظشٚخ انُؾٕ انؼشثٙ سؤٚخ نغبَٛخ 80.3/38

 أؽًذ دمحم ػجذ انشاضٙ انقشفٛخ ٔانُؾٕٚخ انمضبٚب 80.3/39

 ساثؼ اثٕ يؼًش اإلعُبدٚخ انٕظٛفٛخ انٕؽذح 80.3/40

 عؼٛذ دمحم ؽٕاُْخ فٕرٛخ ثٍٛ انمذيبء ٔانًؾذصٍٛ انمٕاػذ انقشف 80.3/41

 ػهٙ أثٕ انًكبسو انُؾٕ٘ أفٕل انزفكٛش 80.3/42

 ػجذ انًمقٕد دمحم االؽزمبق انقٕرٙ ٔرطٕسِ يفٕٓو 80.3/43

80.3/44T1 ٙئثشاْٛى ئثشاْٛى ثشكبد 0ط انُؾٕ انؼشث 

80.3/44T2 ٙئثشاْٛى ئثشاْٛى ثشكبد 2ط انُؾٕ انؼشث 

80.3/44T3 ٙئثشاْٛى ئثشاْٛى ثشكبد 3ط انُؾٕ انؼشث 

80.3/44T4 ٙئثشاْٛى ئثشاْٛى ثشكبد 4ط انُؾٕ انؼشث 

80.3/44T5 ٙئثشاْٛى ئثشاْٛى ثشكبد 5ط انُؾٕ انؼشث 

 ػجذ انهطٛف دمحم انغًهخ انؼشثٛخ انقهخ فٙ 80.3/45

 يٓذ٘ أعؼذ نغبٌ دساعخ فٙ نغخ انغغذ انجٛبٌ ثال 80.3/46

 عٛالنٙ ثٍ ٚؾٕ انهغبَٛبد انذسط انقٕرٙ ثؾٕس فٙ 80.3/47

 أؽًذ دمحم فمش ٔانقشف ٔاإليالء نهًضمفٍٛ أعبعٛبد انُؾٕ 80.3/48

 2,ط0انمشآٌ انكشٚى ط األفؼبل فٙ 80.3/49
ػجذ انؾًٛذ يقطفٗ 

 انغٛذ

 ساثؼ انؼٕثٙ انؾؼجٙ إَٔاع انُضش 80.3/50

 أؽًذ فٕيبٌ انهغخ انؼشثٛخ أعبنٛت رذسٚظ 80.3/51

 فٓذ خهٛم صاٚذ انؾبئؼخ انُؾٕٚخ ٔانقشفٛخ ٔاإليالئٛخ األخطبء 80.3/52

 ؽًذ٘ انؾٛخ انُؾٕٚخ يجُبْب يؼُبْب ئػشاثٓب األدٔاد 80.3/53

 َبدس أؽًذ عشاداد انهغٕٚخ ػُذ اثٍ عُٛب ػٕٛة انُطك ٔاإلػشاة األفٕاد 80.3/54

 انذسط انُؾٕ٘ :دساعخ فٙ انفكش انؼشثٙ اإلَبثخ فٙ 80.3/55
يقطفٗ ؽؼجبٌ 

 انًقش٘

 ػجذ انمبدس ػجذ انغهٛم انهغٕٚخ انزُٕػبد 80.3/56

 يُٛش عهطبٌ فٙ انمشآٌ انكشٚى انفقم ٔانٕفم 80.3/57

 كٕنٛضاس كبكم ػضٚض انهغخ انؼشثٛخ انمشُٚخ فٙ 80.3/58

 دمحم انؼُبَٙ نغٛش انُبطمٍٛ ثٓب انهغخ انؼشثٛخ 80.3/59

 سؽذ٘ أؽًذ طؼًٛخ ٔانزفبْى انؼبنًٙ انًجبدٖء ٔ اٜنٛبد انهغخ انؼشثٛخ 80.3/60

 انهغٕٚخ ٔفٍ اإلنمبء انًٓبساد 80.3/61
ٕٚعف يغهى أثٕ 

 انؼذٔط



80.3/62T1 ٙسؽبة ؽبْش دمحم 0لٕاػذ انهغخ انؼشثٛخ)انُؾٕ( ط انًٛغشف 

80.3/63T2 ٙسؽبة ؽبْش دمحم 2لٕاػذ انهغخ انؼشثٛخ)انُؾٕ( ط انًٛغشف 

 يقطفٗ سعت دساعبد نغٕٚخ 80.3/64

 أؽٕاق دمحم انُغبس انزقشٚفٛخ فٙ انهغخ انغشثٛخ دالنخ انهٕافك 80.3/65

 ثٛزش الدفٕعذ يٕعبد انكالو ػُبفش فٕرٛبد 80.3/66

 دمحم ػجذ هللا انهغخ انؼشثٛخ يؼبنى فٙ 80.3/67

 يؾًٕد أؽًذ َؾهخ انجؾش انهغٕ٘ انًؼبفش آفبق عذٚذح فٙ 80.3/68

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ انهغٕٚخ األفٕاد 80.3/69

 دنخٕػ عبس هللا انًزغبٚشح فٙ كزبة دالئم االػغبص نؼجذ انمبْش انغشعبَٙ انضُبئٛبد 80.3/70

 فٕص٘ عؼذ ػٛغٗ ٔيؾبٔالد انزطٕس ٔانزغذٚذ فّٛ انؼشٔك انؼشثٙ 80.3/71

 ػجذ انفزبػ دمحم انهغخ ٔانُؾٕ ؽزٗ أاخش انمشٌ انشاثغ ْغش٘ انفقٛؼ فٙ 80.3/72

 ػجذِ انشاعؾٙ انؼشثٛخ فٙ انمشاءاد انمشآَٛخ انهٓغبد 80.3/73

 ؽهًٙ خهٛم انهغبَٛبد انزطجٛمٛخ دساعبد فٙ 80.3/74

80.3/75T1 ْٙبد٘ َقش 0ػهى انهغخ انؼشثٛخ الثٍ ْؾبو ط ؽشػ انهًؾخ ف 

80.3/76T2 ْٙبد٘ َقش 2ػهى انهغخ انؼشثٛخ الثٍ ْؾبو ط ؽشػ انهًؾخ ف 

 كهٕد عشيبٌ انذالنخ ػهى 80.3/77

 يؾًٕد اؽًذ َؾهخ انُظبيٙ :يذخم ئنٗ انُظشٚخ انهغٕٚخ ػُذ ْبنٛذا٘ ػهى انهغخ 80.3/78

 ؽشف انذٍٚ انشاعؾٙ انهغبَٛبد انؾذٚش يجبدٖءػهى 80.3/79

 يؾًٕد اؽًذ َؾهخ انؼشثٙ أفٕل انُؾٕ 80.3/80

 يؾًٕد عهًٛبٌ ٚبلٕد ػهى أفٕل انُؾٕ نغالل انذٍٚ انغٕٛطٙ االلزشاػ فٙ 80.3/81

 انًؼُٕ٘ يٍ ظبْشح انؾزف انجذٚم 80.3/82
كشٚى ؽغٍٛ َبفؼ 

 انخبنذ٘

 انغٛذ أؽًذ ػجذ انغفبس ئعاليٛخ ٔنغٕٚخ :انزأٔٚم انقؾٛؼ نهُـ انذُٚٙ دساعبد 80.3/83

 ٕٚعف اثٕ انؼذٔط ٔاإلعزؼبسح :يُظٕس ٔيغزأَف انزؾجّٛ 80.3/84

 انغٛذ أؽًذ ػجذ انغفبس ػُذ ػهًبء افٕل انفمّ انزقٕس انهغٕ٘ 80.3/85

 ػجذ ِ انشاعؾٙ انقشفٙ انزطجٛك 80.3/86

 ػهٙ عبيٙ انؾالق انزفكٛش انُبلذ :اعظ َظشٚخ ٔاعزشارغٛبد رذسٚغٛخ انهغخ ٔ 80.3/87

 ؽشف انذٍٚ انشاعؾٙ نهًغٕٓل ٔرشاكٛجّ ٔدالنزّ فٙ انمشآٌ انؼظٛى انًجُٙ 80.3/88

 ػجذ انمبدس ػجذ انغهٛم انًؼٛبس٘ نؾجكبد انفقبئم انُؾٕٚخ انًؼغى 80.3/89

 دأد غطبؽخ االعبعٛخ فٙ انفٌُٕ انكزبثٛخ انًٓبساد 80.3/90

 يؾًٕد عهًٛبٌ ٚبلٕد انزؼهًٛٙ ٔ انزطجٛمٙ فٙ انمشآٌ انكشٚى انُؾٕ 80.3/91

 يؾًٕد ؽغُٙ انؾبيم انُؾٕ انؾبفٙ 80.3/92

 انذاس غفٕس ؽًذ أيٍٛ دساعخ نغٕٚخ     نهضيخؾش٘ رفغٛش انكؾبف 80.3/93

 ٔنٛذ انؼُبرٙ ئنٗ انهغبَٛبد انؾبعٕثٛخ انؼشثٛخ دنٛم انجبؽش 80.3/94

 انؾٛخ اؽًذ انؾًالٔ٘ فٍ انقشف ؽزٖ انؼشف فٙ 80.3/95

 ؽشف انذٍٚ انشاعؾٙ انهغبَٛبد انؾذٚش يجبدٖءػهى 80.3/96

 ؽهًٙ خهٛم ػهى انهغخ يمذيخ نذساعخ 80.3/97

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ انًغبنك يزٍ َؾٕ أٔضؼ 80.3/98



 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ ٔانقشف يُزخجبد انُؾٕ 80.3/99

 ػجذ هللا ػهٙ يقطفٗ انؼشثٛخ يٓبساد انهغخ 80.3/100

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ انقشف انؼشثٙ اإليبو فٙ 80.3/101

 ؽًٛذ آدو رٕٚزٙ أفٕل انكزبثخ انؼشثٛخ األيبنٙ فٙ 80.3/102

 ػجذ انؼبطٙ دمحم ؽهجٙ نألصْشٚخ انؾشػ انًفقم 80.3/103

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ كزبثزٓب ٔيقبدسْب ٔلطٕف يٍ صًبسْب انؼشثٛخ 80.3/104

 ػجذ انمبدس ػجذ انغهٛم انٕظٛفٙ نًمبٚٛظ األدٔاد انُؾٕٚخ ٔانقشفٛخ انًؼغى 80.3/105

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ فٛبغخ عذٚذح: انُؾٕ انؼشثٙ 80.3/106

 َٕس انٓذٖ نٕؽٍ دساعخ ٔرطجٛك    انذالنخ ػهى 80.3/107

 ػقبو ػٛذ فًٓٙ انؼشثٙ فٙ ػهى انقشف 80.3/108

 انؼشثٙ أفبنخ انُؾٕ 80.3/109
كشٚى ؽغٍٛ َبفؼ 

 انخبنذ٘

 يؾًٕد عهًٛبٌ ٚبلٕد -دساعخ نغٕٚخ  -انزشاكٛت غٛش انقؾٛؾخ َؾٕٚب فٙ انكزبة نغٛجّٕٚ   80.3/110

 ؽهجٙ  ػجذ انؼبطٙ انًٛغش انقشف 80.3/111

80.3/112T 1 ٍصٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ 0يبنك فٙ انُؾٕ ٔانقشف ط أنفٛخ اث 

80.3/112T2 ٍصٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ 2يبنك فٙ انُؾٕ ٔانقشف ط أنفٛخ اث 

80.3/112T3 ٍصٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ 3يبنك فٙ انُؾٕ ٔانقشف ط أنفٛخ اث 

80.3/112T4 ٍصٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ 4يبنك فٙ انُؾٕ ٔانقشف ط أنفٛخ اث 

80.3/113T1 ٙانغٛذ خهٛفخ 0انُؾٕ ط انكبفٙ ف 

80.3/114T2 ٙانغٛذ خهٛفخ 2انُؾٕ ط انكبفٙ ف 

 دمحم انزٛشٚض٘ ػهى انكزبثخ انكفبٚخ فٙ 80.3/115

80.3/116T1 انغٛذ أؽًذ ػجذ انغفبس 0انؼشثٛخ كزبثزٓب َٔطمٓب ط انكهًخ 

80.3/117T2 انغٛذ أؽًذ ػجذ انغفبس 2انؼشثٛخ كزبثزٓب َٔطمٓب ط انكهًخ 

 دمحم أؽًذ عهًٛبٌ انُؾٕ٘ فٙ ثقبئش انزًٛض فٙ نطبئف انكزبة انًغزٕٖ 80.3/119

 يؾًٕد أؽًذ َؾهخ أػالو َٔقٕؿ انُؾٕ انؼشثٙ 80.3/120

 يقطفٗ انفبس -دساعخ رطجٛمٛخ    -ثبلبد يٍ انُضش انؼشثٙ انمذٚى   80.3/121

 2ط-0ألنفٛخ اثٍ يبنك ط ؽشػ اثٍ ػمٛم 80.3/122
ػجذ هللا ثٍ ػجذ 

 انشؽًبٌ

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ ٔانقشف لٕاػذ انُؾٕ 80.3/123

 ؽهًٙ خهٛم فمّ انهغخ يمذيخ نذساعخ 80.3/124

 انُؾٕٚخ فٙ يغُذ اإليبو أؽًذ ثٍ ؽُجم يٍ انًغبئم 80.3/125
ؽشف انذٍٚ ػهٙ 

 انشاعؾٙ

 انغًهخ انؼشثٛخ َظشاد يٍ 80.3/126
كشٚى ؽغٍٛ َبفؼ 

 انخبنذ٘

 ٚبعش خبنذ عاليخ انًٛغش انُؾٕ انؼشثٙ 80.3/127

 يؾًٕد ػكبؽخ انهغخ:دساعخ فٙ األفٕاد أفٕاد 80.3/128

 يُٛش عهطبٌ ٔانزُبؿ:ٔفف سعبنخ انغفشاٌ انزضًٍٛ 80.3/129

 ٔاألفٕاد انهغٕٚخ انمبفٛخ 80.3/130
دمحم ػٕفٙ ػجذ 

 انشؤٔف



 ؽًذ٘ انؾٛخ رٛغٛش انُؾٕ ٔانقشف انٕافٙ فٙ 80.3/131

 دمحم فًٓٙ فزؾٙ فٙ يغبل ػهى انهغخ:انًُٓظ ٔانزطجٛك  ػشثٙ ثُبء يكُض 80.3/132

 دمحم ثذس٘ ػجذ انغهٛم فٙ انذسط انهغٕ٘ انًغبص ٔأصشِ 80.3/133

 ػض انذٍٚ اعًبػٛم األدثٛخ ٔانهغٕٚخ فٙ انزشاس انؼشثٙ انًقب دس 80.3/134

 انطبْش خهٛفخ انمشافٙ ٔاإليالئٛخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ األعظ انُؾٕٚخ 80.3/135

 ْبد٘ َٓش انهغخ انؼشثٛخ األعبط فٙ فمّ 80.3/136

 فبسط دمحم ػٛغٗ انقشف:يُٓظ انزؼهى انزارٙ ػهى 80.3/137

 أؽًذ ػفٛفٙ فٙ انُؾٕ انؼشثٙ ظبْشح انزخفٛف 80.3/139

 اثشاْٛى انغبيشارٙ 3ط-2ط-0ط انهغخ ٔاألدة  انهغخ ٔاألدة :َمذ نًشاعغ يغ انًقبدس فٙ 80.3/140

 خهٛفخ ثٕعبد٘ انهغبَٙ فٙ ئنٛبرح انغضائش انضبثذ 80.3/141

 عشعظ يٛؾبل ػهى األنغُٛخ انؾذٚش انًذخم ئنٗ 80.3/142

 ػًبس عبعٙ ٔلضبٚب انؼقش انهغبٌ انؼشثٙ 80.3/143

 َٕس انذٍٚ انجغكش٘ طشٚمخ انغإال ٔانغٕاة األعشٔيٛخ ػهٗ 80.3/144

 اثٍ ْؾبو األَقبس٘ ٔ ثم انقذٖ ؽشػ لطش انُذٖ 80.3/145

 دمحم َٕٚظ ػهٙ انهغخ انًطٕس انًٛغش فٙ فمّ 80.3/146

 ػجذ انفزبػ انؾًٕص انهفظٙ انًزؾبثّ 80.3/147

 ػهٙ ػجذ هللا ؽغٍٛ فٙ انفٕافم انمشآَٛخ انجُبء انهغٕ٘ 80.3/148

 خبنذ األؽٓت انؼشثٙ: انجُٛخ ٔ انزًضٛم انًقطهؼ 80.3/149

 ثٕؽؼٛت ساغٍٛ انزقٕسٚخ ٔانهغبَٛبد انًؼشفٛخ فٙ انمشآٌ انكشٚى انجُٗ 80.3/150

 ػجذِ انشاعؾٙ انؼشثٛخ فٙ انمشاءاد انمشآَٛخ انهٓغبد 80.3/151

 ْبسانذ ْبسيبٌ ٔ يغزمجهٓب ربسٚخ انهغبد 80.3/152

 عؾش عهًٛبٌ ػٛغٗ االدثٛخ ٔانهغٕٚخ ٔػهى انذالنخ ٔانًؼبعى يقبدس انذساعخ 80.3/153

 يقطفٗ انغالُٚٛٙ انؼشثٛخ عبيغ انذسٔط 80.3/154

 عُٙ انخقبئـ الثٍ 80.3/155
أثٕ انفزؼ ػضًبٌ ثٍ 

 عُٙ

 عٛجّٕٚ ؽشػ كزبة 80.3/156
أثٕ عؼٛذ انغشافٙ)اثٍ 

 انًشصثبٌ(

 دمحم ثٍ ػهٙ انقجبٌ ؽبؽٛخ انقجبٌ 80.3/157

 انُؾٕ يؼبَٙ 80.3/158
فبضم فبنؼ 

 انغبيشائٙ

 انُؾٕ ػهم 80.3/159
أثٕ انؾغٍ ػجذ هللا 

 انٕساق

 اليٛخ األفؼبل الثٍ يبنك انطشح :رٕؽٛؼ 80.3/160
انؾغٍ ٔنذ صٍٚ 

 انؾُمٛطٙ

 ْبد٘ َٓش انزطجٛمٙ انُؾٕ 80.3/161

 ػٕدح هللا انمٛغٙ انفقؾٗ انؼشثٛخ 80.3/162

 اًٚٛم ثذٚغ ٚؼمٕة انهغخ انؼشثٛخ فقٕل فٙ فمّ 80.3/163

 ٕٚعف ػطب انطشٚفٙ لٕاػذ انقشف انؼشثٙ انٕافٙ فٙ 80.3/164

 ثبٌ انخفبعٙ انًخبطت فٙ انُؾٕ انؼشثٙ يشاػبح 80.3/165



 ػبطف فضم فٙ عًٓشح سعبئم انؼشة ثُبء انغًهخ 80.3/166

 دمحم ػجذ هللا انمٕاعًخ انهغخ انؼشثٛخ يؼبنى فٙ 80.3/167

 خهٛم ئثشاْٛى لٕاػذ انُؾٕ ٔ انقشف انًشؽذ فٙ 80.3/168

 انُؾٕ انٕاضؼ فٙ ػهى 80.3/169
يقطفٗ خهٛم 

 انكغٕاَٙ

 ْٛبو كشٚذٚخ ٔأػالو األنغُٛخ سٔاد 80.3/170

 فإاد ثٕػهٙ انًؼشفٛخ ٔانًُٓغٛخ نهخطبة انُؾٕ٘ انؼشثٙ األعظ 80.3/171

 انهغخ انؼشثٛخ انًٛغش فٙ 80.3/172
يقطفٗ خهٛم 

 انكغٕاَٙ

 فبخش انٛبعش٘ فٙ رشاصُب انهغٕ٘ ٔانُؾٕ٘ ثؾٕس ٔدساعبد 80.3/173

 أؽالو ؽًٛذ انًغشدح فٙ انمشآٌ انكشٚى ٔيؼبَٛٓب أثُٛخ األفؼبل 80.3/174

 دمحم انزَٕغٙ ٔانذخٛم فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب انًؼشة 80.3/175

 ئثشاْٛى انغبيشائٙ انُؾٕٚخ انًذاسط 80.3/176

 دمحم َٕٚظ ػهٙ انًؼُٗ انًؼُٗ ٔظالل 80.3/177

 يؾٙ انذٍٚ يؾغت ػُذ انؼشة ػهى انذالنخ 80.3/178

 خذٚغخ صثبس أثؾبس فشفٛخ 80.3/179

 ؽغٍٛ يُقٕس انؾٛخ انًؾهٙ نهًفشداد انُؾٕٚخ اإلػشاة 80.3/180

 ثذٚغ ػٕك هللا انُؾٕ ٔانقشف أضٕاء فٙ 80.3/181

 عًٛؼ أثٕ يغهٙ ٔانًقطهؾبد رؼشٚت األنفبظ 80.3/182

 ئعًبػٛم االلطؼ األفؼبل ٔ رطجٛمبرٓب ثٍٛ انؼشثٛخ ٔ االَغهٛضٚخ 80.3/183

 يؾٙ انذٍٚ يؾغت انهغبَٙ ئَفزبػ انُغك 80.3/184

 خهٛم ئثشاْٛى لٕاػذ اإليالء انًغُٙ فٙ 80.3/185

 خبنذ ثٍ عهًٛبٌ انزؼهٛم انُؾٕ٘ فٙ انذسط انهغٕ٘ انمذٚى ٔ انؾذٚش 80.3/186

 َبدس عشاط ؽٕاس انهغبد 80.3/187

 َضاس خٕسؽٛذ انقٕرٛخ فٙ يؾبْٛش ؽشٔػ انًمذيخ انغضسٚخ انُقٕؿ 80.3/188

 دنٛهخ يضٔص انُؾٕٚخ األؽكبو 80.3/189

 ْٛبو كشٚذٚخ )انفشٔع ٔانًجبدٖءٔانًقطهؾبد(األنغُٛخ  80.3/190

 دمحم انؾًٕص يغبئم يٍ فٍ انقشف يذ انطشف فٙ 80.3/191

 عًبل انذٍٚ انفبكٓٙ يخذساد يهؾخ اإلػشاة كؾف انُمبة ػٍ 80.3/192

 ْبد٘ َٓش صًبس انزغشثخ-انهغبَٛبد  دساعبد فٙ 80.3/193

 ػبطف فضم دمحم انٕظٛفٙ انُؾٕ 80.3/194

 ػجذ انؾًٛذ انغٛذ انقشف انًغُٙ فٙ ػهى 80.3/195

80.3/196 
دساعخ ٔففٛخ -انُؾٕ٘ فٙ ؽبؽٛخ يغُذ اإليبو أؽًذ ثٍ ؽُجم انزٕعّٛ

 رؾهٛهٛخ
دمحم ثٍ فبنؼ 

 انؾٛضأ٘

 يٓذ٘ أعؼذ ػشاس نغبَٛخ فٙ ظٕاْش لشآَٛخ يجبؽضبد 80.3/197

 دمحم يغؼٕد عجشاٌ يٍ اليٛخ انؼغى ئٚضبػ انًجٓى 80.3/198

 ٕٚعف ػطب انطشٚفٙ لٕاػذ انُؾٕ انؼشثٙ انٕافٙ فٙ 80.3/199

 ػجذ انمبدس ػجذ انغهٛم انقٕرٛخ ٔانقشفٛخ فٙ نٓغخ اإللهٛى انؾًبنٙ انذالنخ 80.3/200



 أؽًذ انًزٕكم انؼشثٙ فٙ لضبٚب َؾٕ انخطبة انٕظٛفٙ يغبئم انُؾٕ 80.3/201

 فٙ انذسط انهغٕ٘ ػُذ انؼشة فٙ ضٕء ػهى انهغخ انؾذٚش انقٕد ٔانًؼُٗ 80.3/202
رؾغٍٛ ػجذ انشضب 

 انٕصاٌ

 عًٛؼ أثٕ يغهٙ انقشف ػهى 80.3/203

 ْٛبو كشٚذٚخ األنغُٛخ أضٕاء ػهٗ 80.3/204

 عًؼبٌ ثٍ ػجذ انكشٚى اإلثغزًٕٛنٕعٙ نهخطبة انهغبَٙ انزطٕس 80.3/205

 ْبد٘ َٓش دساعبد ٔففٛخ رطجٛمٛخ- انقشف انٕافٙ 80.3/206

 يؾغٍ ػهٙ ػطٛخ انمٕاػذ انُؾٕٚخ ٔاألثُٛخ انقشفٛخ انٕاضؼ فٙ 80.3/207

 خهٛم ئثشاْٛى رقشٚف األفؼبل انًؼٍٛ فٙ 80.3/208

 ػجذ انغالو انًغذ٘ فٙ انهغبَٛبد يجبؽش رأعٛغٛخ 80.3/209

 انًضًش 80.3/210
كبرشٍٚ 

 كٛشثشاد/أٔسٚكَٕٛٙ

 ػًبد ػجذ ٚؾٙ -دساعخ فُٛخ -انجُٗ ٔانذالالد فٙ نغخ انمقـ انمشآَٙ  80.3/211

 دمحم انًخزبس ٔنذ اثبِ انؼشثٙ فٙ انًؾشق ٔانًغشة ربسٚخ انُؾٕ 80.3/212

 ْبد٘ َٓش -دساعبد ٔففٛخ رطجٛمٛخ -ػهى األفٕاد انُطمٙ  80.3/213

 عٛفش٘ ثٕٔل انُؾٕٚخ انُظشٚخ 80.3/214

 اثٍ انٕسد٘ يبنك ؽشػ ػهٗ أنفٛخ اثٍ    فٙ رٛغٛش انخالفخ رؾشٚش انخقبفخ 80.3/215

 ػبطف فضم دمحم انٕظٛفٙ انقشف 80.3/216

 ػجذِ انشاعؾٙ انُؾٕ٘ انزطجٛك 80.3/217

 ػبدل فبخٕس٘ ػُذ انؼشة: دساعخ يمبسَخ يغ انغًٛٛبء انؾذٚضخ ػهى انذالنخ 80.3/218

 َٕاس٘ عؼٕد٘ أثٕ صٚذ ػهى انذالنخ يؾبضشاد فٙ 80.3/219

 ػهٙ كبظى انًؾش٘ انؼغكش٘ ٔ آصبسِ فٙ انهغخ أثٕ ْالل 80.3/220

 خهٛفخ ثٕعبد٘ ػهى انذالنخ يغ َقٕؿ ٔرطجٛمبد يؾبضشاد فٙ 80.3/221

 صٍٚ كبيم انخٕٚغكٙ 0ٔرذسٚجبد فٙ انُؾٕ ٔانقشف ط رطجٛمبد 80.3/222

80.3/223 
انًغشة ٔ األَذنظ فٙ رأفٛم انذسط انُؾٕ٘ انؼشثٙ خالل  ئعٓبيبد َؾبح

 انٓغشٍٚٛ انمشٍَٛ انغبدط ٔانغبثغ
 ؽفٛظخ ٚؾٛبٔ٘

 فبنؼ ثهؼٛذ األيبصٚغٛخ فٙ انًغأنخ 80.3/224

 فبنؼ ثهؼٛذ نغٕٚخ يمبالد 80.3/225

 فبنؼ ثهؼٛذ انؼهًٛخ انهغخ انؼشثٛخ 80.3/226

 فبنؼ ثهؼٛذ انهغبَٛبد انزطجٛمٛخ دسٔط فٙ 80.3/227

 فبنؼ ثهؼٛذ َظشٚخ انُظى 80.3/228

 فبنؼ ثهؼٛذ رٛض٘ ٔصٔ ًَٕرعب عبيؼخ  انؼشثٛخ فٙ انغبيؼبد انغضائشٚخ ضؼف انهغخ 80.3/229

 فبنؼ ثهؼٛذ ثبنهغخ انؼشثٛخ فٙ انُٕٓك 80.3/230

 انهغبد ٔٔظبئفٓب  انهغٕ٘ أًْٛخ انزخطٛظ 80.3/231
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 َقٛشح صٚذ انًبل لٛى انغٕصٚخ يٍ خالل يفزبػ انغؼبدح خقبئـ نغخ اثٍ 80.3/232

 فهٛؾخ خهٕفٙ انهغٕٚخ انؾبئؼخ فٙ ٔعبئم اإلػالو انغضائشٚخ األخطبء 80.3/233

 َبدٚخ يشاثظ انؼشثٛخ ػهٕو انهغخ 80.3/234



 ثٍٛ انزٓغٍٛ ٔ انزٓزٚت األعجبة ٔانؼالط انهغخ انؼشثٛخ 80.3/235
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 انغبيؼٛخ ثبنؼشثٛخ ٔ رطجٛمبرٓب أًْٛخ انجؾٕس 80.3/236
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 انغٕاس٘ فٙ رشلٛخ اعزؼًبل انهغخ انؼشثٛخ أًْٛخ انؼًم 80.3/237
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 فزٛؾخ ثٕعُخ رذأنٛخ يمبسثخ  فٙ يمبيبد عالل انذٍٚ انغٕٛطٙ اَغغبو انخطبة 80.3/238

80.3/239 
دساعخ فٙ ضٕء انُظشٚخ   االػزشاضٛخ :ثُٛزٓب ٔدالنزٓب فٙ انخطبة انغًهخ

 انزذأنٛخ
 كبُْخ دؽًٌٕ

 ٔانزٓزٚت نغخ انزخبطت ثٍٛ انزمشٚت   ٔػبيٛبرٓب انفقؾٗ 80.3/240
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

80.3/241 
فٙ انهغخ ألثٙ ْالل  كزبة انفشٔق  انهغٕٚخ فٙ انًؼبعى انؼشثٛخ انفشٔق

 انؼغكش٘ ًَٕرعب
 عْٕٛهخ دسٕٚػ

 َؼًٛخ ؽًٕ ًَٕرعب عشٚذح انؾشٔق انٕٛيٙ  فٙ نغخ انقؾبفخ انؼذٔل انُؾٕ٘ 80.3/242

 عًٛش نؼٕٚغبد انقشفٛخ ألعًبء اٜنخ انًغزؾذصخ دساعخ رؾهٛهٛخ رمًٕٚٛخ انجُٛخ 80.3/243

80.3/244 
ٔانضمبفخ اإلعاليٛخ ثبنغشة األفشٚمٙ ٔياليؼ يٍ انزأصٛش  انهغخ انؼشثٛخ

 انًغشثٙ
 ػجذ انؼهٙ انٕدغٛش٘

 فبنؼ ثهؼٛذ فٙ انًٕاطُخ انهغٕٚخ ٔ أؽٛبء أخشٖ.... 80.3/245

 أطفٛؼ :انؼهى ٔانؼًم نقبنؼ انغًبػخ ٔانٕطٍ لطت األئًخ 80.3/246
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انهغخ انؼشثٛخ ) انؼذد انغبثغ ػؾش( 80.3/247
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انهغخ انؼشثٛخ ) انؼذد انزبعغ ػؾش( 80.3/248
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انهغخ انؼشثٛخ  )انؼذد انخبيظ ٔانؼؾشٌٔ( 80.3/249
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انؼشثٛخ  )ػذد خبؿ( 80.3/250
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 انًًبسعبد انهغٕٚخ   انؼذد انزغشٚجٙ(يغهخ  80.3/251
يخجش انًًبسعبد 

 انهغٕٚخ

 يغهخ انًًبسعبد انهغٕٚخ  ) انؼذد األٔل( 80.3/252
يخجش انًًبسعبد 

 انهغٕٚخ

 يغهخ انًًبسعبد انهغٕٚخ   )انؼذد انضبَٙ( 80.3/253
يخجش انًًبسعبد 

 انهغٕٚخ

 ) انؼذد انضبنش(يغهخ انًًبسعبد انهغٕٚخ   80.3/254
يخجش انًًبسعبد 

 انهغٕٚخ

 يغهخ انًًبسعبد انهغٕٚخ   )انؼذد انشاثغ ( 80.3/255
يخجش انًًبسعبد 

 انهغٕٚخ

 يغهخ انًًبسعبد انهغٕٚخ   )انؼذد انضبيٍ( 80.3/256
يخجش انًًبسعبد 

 انهغٕٚخ

 انؼذد األٔل يغهخ يؼبنى 80.3/257
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ



 انؼذد انشاثغ يغهخ يؼبنى 80.3/258
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 انؼذد انخبيظ يغهخ يؼبنى 80.3/259
انًغهظ األػهٗ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ   )انؼذد األٔل( 80.3/260
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ   )انؼذد انضبَٙ( 80.3/261
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ   )انؼذد انضبنش( 80.3/262
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 ) انؼذد انشاثغ(يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ   80.3/263
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ  ) انؼذد انخبيظ( 80.3/264
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ  ) انؼذد انغبدط( 80.3/265
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ  ) انؼذد انغبثغ( 80.3/266
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ  ) انؼذد انضبيٍ( 80.3/267
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ  ) انؼذد انزبعغ( 80.3/268
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ ) انؼذد انؼبؽش( 80.3/269
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ )  انؼذد انؾبد٘ ػؾش( 80.3/270
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ  ) انؼذد انضبَٙ ػؾش(يغهخ انًغًغ  80.3/271
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ  ) انؼذد انضبنش ػؾش( 80.3/272
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 يغهخ انًغًغ انغضائش٘ نهغخ انؼشثٛخ  ) انؼذد انشاثغ ػؾش( 80.3/273
انًغًغ انغضائش٘ نهغخ 

 انؼشثٛخ

 انُكذ فٙ انمشآٌ انكشٚى)فٙ يؼبَٙ انمشآٌ ٔئػشاثّ( 80.3/274
أبو الحسن علي بن 

 فضال المجاشعي

 ٚبعش خبنذ عاليخ ٔانًؾزمبد رقشٚف األفؼبل 80.3/275

 نٕٚظ عٌٕ كبنفٙ ٔانغٛبعبد انهغٕٚخ ؽشة انهغبد 80.3/276

 عالل انذٍٚ انغٕٛطٙ 2،ط0فٙ َؾبح يغُٙ انهجٛت ط رؾفخ األدٚت 80.3/277

 ؽكش٘ انًجخٕد ٔيمزشؽبد(دائشح األػًبل انهغٕٚخ يشاعؼبد) 80.3/278

80.3/279 
رؼشٚف انًقطهؾبد فٙ انفكش انهغبَٙ انؼشثٙ)أعغّ انًؼشفٛخ ٔلٕاػذِ 

 انًُٓغٛخ(
 انجؾٛش انزٓبنٙ

 عبَفٕسد آؽبٌ انزٕنٛذ٘ انُظبو انقٕرٙ 80.3/281

 خهٛم ئثشاْٛى لٕاػذ اإلػشاة انًٛغش فٙ 80.3/282



80.3/283 
دساعبد نغٕٚخ فٙ رشاصُب انمذٚى)فٕد،فشف،دالنخ ،يؼبعى ،يُبْظ 

 انجؾش(
 فجٛؼ انزًًٛٙ

 ػًبس ئنٛبط انجٕانقخ انُؾٕ انؼشثٙ انًُقٕثبد فٙ 80.3/285

 اثٍ انغشاط انؾُزشُٚٙ ػهٗ فضبئم اإلػشاة رهمٛؼ األنجبة 80.3/286

80.3/287T01 دأد ػجذِ 0أفٕاد انؼشثٛخ ط دساعبد فٙ ػهى 

80.3/287T02 دأد ػجذِ 2أفٕاد انؼشثٛخ ط دساعبد فٙ ػهى 

 دمحم انؾجبط -دساعخ فٙ انًُٓظ-انُؾٕ انؼشثٙ ٔانؼهٕو اإلعاليٛخ  80.3/289

 دمحم خهٛم يشاد انؾشثٙ انؼشثٛخ انٕلف فٙ 80.3/290

 كٕنٛضاس كبكم ػضٚض انهٍٛ فٙ انهغخ انؼشثٛخ دالالد أفٕاد 80.3/291

80.3/292 
انًمقٕس ٔانًًذٔد الثٍ ٔالد ٔأصشِ فٙ انؾشكخ انهغٕٚخ)ؽزٗ َٓبٚخ اانمشٌ 

 انؾبد٘ ػؾش انٓغش٘(
 أؽًذ َقٛف انغُبثٙ

 فٛقم غبص٘ يغٕٓل فٙ سعبنخ فزغُؾزبٍٚ انًُطمٛخ انفهغفٛخ رؾهٛم انهغخ 80.3/293

 أؽًذ ؽغٍ انؼضاو انُؾٕ فٙ انؼشثٛخ انُظٛش ٔأفٕل 80.3/295

 فبثش انؾجبؽخ رؾهٛم انًؼُٗ  )يمبسثبد فٙ ػهى انذالنخ( 80.3/296

 ؽكش٘ انًجخٕد فٙ رؼبيهّ يغ انغٓبد ٔاألعٕاس انشٔاثظ رٕعّٛ انُفٙ 80.3/297

 يبداٌ عبسٔة ئنٗ يبثؼذ انجُٕٛٚخ ٔيبثؼذ انؾذاصخ دنٛم رًٓٛذ٘ 80.3/298

 )ػذد خبؿ(2أػًبل انًهزمٗ انٕطُٙ ؽٕل:انزخطٛظ انهغٕ٘ ط 80.3/299
يخجش انًًبسعبد 

 انهغٕٚخ

 يقطفٗ دمحم لبعى انزطٕس انهغٕ٘ يمذيخ فٙ 80.3/300

 اؽًذ عبنى ثُٙ ؽًذ انقٕرٙ فٙ انضشائش انؾؼشٚخ دساعخ ٔففٛخ رؾهٛهٛخ انًغزٕٖ 80.3/301

 ػجذ انمبدس ػجذ انغهٛم انقٕرٙ ػهى انقشف 80.3/302

 أعؼذ خهف انؼٕاد٘ فٙ كزبة عٛجٕٚخ انؼهم انُؾٕٚخ 80.3/303

 دمحم انؼُبَٙ ٔانهغٕٚبد انهغخ 80.3/304

 انُؾٕ انهًغ فٙ انهغخ انؼشثٛخ كزبة خبؿ فٙ 80.3/305
أثٙ انفزؼ ػضًبٌ ثٍ 

 عُٙ

 ئعى انؼٍٛ دساعخ فٙ يؼغى نغبٌ انؼشة اإلؽزمبق يٍ 80.3/306
اثزغبو ػجبط ػالٔ٘ 

 انؾغٛش٘

 عبنى َبدس ػطٛخ انهغخ انؼشثٛخ انُبفغ فٙ 80.3/307

 دمحم غبنٛى انؾبط ٔانزٕافك يجبدٖء نزأفٛم انجؾش انذالنٙ انؼشثٙ انًؼُٗ 80.3/308

 َبٚف أؽًذ عهًٛبٌ انزطجٛك انهغٕ٘ انًزكبيم انًفقم فٙ 80.3/309

 أؽًذ انغٛذ أثٕ انًغذ انمٕاػذ اإليالئٛخ انٕاضؼ فٙ 80.3/310

 َٓبد انًٕعٙ ػٍ كزت انقشف ٔاإلػشاة يغُٙ األنجبة 80.3/311

 أؽًذ عبعش ػجذ هللا ٔاإلػشاة يٓبساد انُؾٕ 80.3/312

 ػًبس عبعٙ انهغبٌ انؼشثٙ انًقطهؼ فٙ 80.3/313

80.3/314 
ٔأثُبؤْب أثؾبس فٙ لضٛخ انخطأ ٔضؼف انطهجخ فٙ انهغخ  انهغخ انؼشثٛخ

 انؼشثٛخ
 َٓبد ٚبعٍٛ انًٕعٙ

 انؼشثٛخ ٔانًؼُٗ انغًهخ 80.3/315
فبضم فبنؼ 

 انغبيشائٙ

 خبنذ ثٍ عهًٛبٌ انُؾٕ٘ فٙ انذسط انهغٕ٘ انمذٚى ٔانؾذٚش انزؼهٛم 80.3/316



 ؽغٍٛ ػجبط انشفبٚؼخ فٙ انقشف انؼشثٙ ظبْشح انؾزٔر 80.3/317

 ػشٚت دمحم ػٛذ انؾشكخ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك ػهى نغخ 80.3/318

 فخش٘ خهٛم انُغبس ٔانًجبَٙ نزشاكٛت انهغخ انؼشثٛخ فٙ ضٕء يؼبٚٛش فمّ انهغخ انًؼبَٙ 80.3/319

 انؼشثٛخ ٔػهٕيٓب ٔلفخ يغ 80.3/320
يٕعٗ ػجذ انشؽًٍ 

 لجؾبٔ٘

 ػجذ انشؽًٍ فشْٕد ظٕاْش َؾٕٚخ دساعبد فٙ 80.3/321

 ٔانهغٍٕٚٛ فٙ نغبد انؼشة طؼٍ انُؾبح 80.3/322
لبعى خهٛم ؽغٍ 

 انمٕاعًخ

 دساعبد رطجٛمٛخ انهغخ انؼشثٛخ 80.3/323
دمحم انًقش٘ يغذ 

 انجشاص٘

80.3/324 
يؼشفخ انمٕاػذ ٔاإلػشاة رغٛٛش اػشاة انكهًخ، انغًهخ  انقٕاة فٙ

 ،انزشكٛت
ػجذ انؼجبط ػجذ 

 انغبعى

 سارت لبعى ػبؽٕس انؼشثٛخ ٔأعبنٛت رذسٚغٓب ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك فٌُٕ انهغخ 80.3/325

 عًٛؼ أثٕ يغهٙ انؼشثٙ لٕاػذ انُؾٕ 80.3/326

 أؽًذ طبْش ؽبفع انذالنخ ػهى 80.3/327

 نهؾٛبح انؼًهٛخ انؼشثٛخ 80.3/328
خبنذ ثٍ عهًٛبٌ ثٍ 

 يُٓب انكُذ٘

 انًؼغًٙ ػُذ انؼشة يؼبعى انًؼبَٙ ٔانًفشداد يُبْظ انزأنٛف 80.3/329
ػجذ انكشٚى يغبْذ 

 يشدأ٘

 اثشاْٛى يؾًٕد خهٛم َٔؾٕ انُـ فٙ انهغبَٛبد 80.3/330

 سٚبك َٕٚظ انغٕاد انُؾٕ انؼشثٙ دساعبد فٙ 80.3/331

80.3/332 
انهغٕ٘ فٙ انقؾبفخ انؼشثٛخ انؾذٚضخ انقجبػ انزَٕغٛخ األْشاو  انزٕنٛذ

 انكٕٚزٛخ انًقشٚخ انشأ٘ انؼبو
 انؾجٛت انُقشأ٘

 ئدسٚظ يمجٕل فٙ اإلؽزغبط ثبنمشاءاد ٔنٓب يُٓظ عٛجّٕٚ 80.3/333

 أؽًذ َقٛف انغُبثٙ انهغخ انؼشثٛخ َٕافز ػهٗ فمّ 80.3/334

 عًٛؼ أثٕ يغهٙ نغٕٚبد 80.3/335

 عًٛؼ أثٕ يغهٙ 77فٙ لٕاػذ انُؾٕ انؼشثٙ انهغخ انؼشثٛخ  انًشعغ انغٓم 80.3/336

 ٔنٛذ انؼُبرٙ فٙ رؾكٛم انُظشٚخ انهغٕٚخ انؼشثٛخ انزجبٍٚ ٔأصشِ 80.3/337

 عؼٛذ كؾٛم انزشعًخ دساعخ رؾهٛهٛخ رطجٛمٛخ رؼهًٛٛخ 80.3/338

 ػٍ كزت انقشف ٔاإلػشاة يغُٙ األنجبة 80.3/339
خهٕد ثُذ دخٛم آل 

 خٕاس

 غبص٘ عبعى انؼُجكٙ انزقؾٛؾبد انهغٕٚخ انًؼبفشح يؼغى 80.3/340

 ئثشاْٛى خهٛم انهغخ يذخم ئنٗ ػهى 80.3/341

 ؽًٕد انذغٛؾٙ انؼشثٛخ األفٛهخ يؼغى انخٛم 80.3/342

 عًٛؼ أثٕ يغهٙ 77فٙ لٕاػذ انُؾٕ انؼشثٙ انهغخ انؼشثٛخ  انًشعغ انغٓم 80.3/343

 ْٛفبء عذح انغؼفٙ انهغبَٛبد يمبسثخ انفبعٙ انفٓش٘ انفبػهٛخ فٙ 80.3/344

 دمحم أيطٕػ انؼاليٙ فٙ دساعخ انزشعًخ انًُؾٗ 80.3/345

 َجٛم انضٍٚ انؼشثٛخ ػهٕو انهغخ 80.3/346

 سٚبك ػجٕد ٔانقٕرٛبد عٕٓد فٙ انهغخ ٔانزؾمٛك انهغبَٛبد 80.3/347



 خبنذ ثٍ عهًبٌ انُؾٕ٘ فٙ انذسط انهغٕ٘ انمذٚى ٔانؾذٚش انزؼهٛم 80.3/348

 ئثزغبو ػجبط اعى انؼٍٛ االؽزمبق فٙ 80.3/349

 يٙ ػجذ هللا ؽغٍٛ انهغٕٚخ انًشفٕضخ فٙ انُؾٕ ٔانقشف األفٕل 80.3/350

 سٚجٕاس ػجذ هللا خطبة االؽزمبلٛخ ٔدالالرٓب فٙ انؼشثٛخ انهٕافك 80.3/351

 أؽًذ ْبؽى انغبيشائٙ انهغٕٚخ نهٓغخ طٙ فٙ نغبٌ انؼشة انًغبالد 80.3/352

 ػشفبد فٛقم انًُبع انًؼُٗ دساعخ فٙ أعبنٛت انُؾٕ انؼشثٙ انغٛبق ٔ 80.3/353

 خهٛفخ انًٕعٕ٘ انهغبَٙ ٔ رأعٛظ انًفٕٓو انًقطهؼ 80.3/354

 أؽًذ انًزٕكم انؼشثٛخ فٙ انغبَٛبد انٕظٛفٛخ لضبٚب انهغخ 80.3/355

 كشٚى ػجٛذ ػهٕ٘ انهغٕٚخ ػُذ انفالعفخ انًغهًٍٛ كهٛبد انًؼشفخ 80.3/356

 انغٛذ ػجذ انغفبس انؼشثٛخ كزبثزٓب ٔ َطمٓب انكهًخ 80.3/357

 يغذ٘ اثشاْٛى دمحم انُظشٚخ ٔ انزطجٛك ػهى انقشف ثٍٛ 80.3/358

 يغذ٘ اثشاْٛى دمحم انؼشثٛخ انهٓغبد 80.3/359

 َبدٚخ انُغبس انهغخ لذًٚب ٔ ؽذٚضب انهغخ ٔ ػهى 80.3/360

 خٛش انذٍٚ فزبػ دساعبد فٙ انُؾٕ انؼشثٙ أثؾبس ٔ 80.3/361

 ْبد٘ َٓش 0/4انُؾٕ ٔ ئػشاة انمشآٌ  االرمبٌ فٙ 80.3/362

 َٓبد انًٕعٗ ػهى انُؾٕ 1/2 80.3/363

 انؼشثٛخ َؾْٕب ٔ فشفٓب ٔ فٍ االػشاة لٕاػذ انهغخ 80.3/364
ػٛغٗ اثشاًْٛٙ 

 انغؼذ٘

 دمحم ظبس٘ ؽًبد٘ انؾشٚف ٔأصشِ فٙ انذساعبد انهغٕٚخ ٔ انُؾٕٚخ انؾذٚش انُجٕ٘ 80.3/365

 دمحم انؾجبط ثٍٛ انزأصٛش ٔ انزأصش انُؾٕ انؼشثٙ 80.3/366

 ؽكش يؾًٕد ػجذ هللا فٙ انمشآٌ انكشٚى انفقم ٔانٕفم 80.3/367

 كًبل انذٍٚ يشعٙ انمشآَٛخ فٕافم اٜٚبد 80.3/368

 ْبد٘ انمشَٕاَٙ انمشآٌ فٙ أفٕل ئػشاة 80.3/369

 ئُٚبط كًبل انؾذٚذ٘ انُؾٕٚخ فٙ انزشاس انُؾٕ٘ انًقطهؾبد 80.3/370

 ػجذ انْٕبة ؽغٍ فٙ انمشآٌ انكشٚى رُبصع األفٕاد ٔ انًؼبَٙ انُظبو انُؾٕ٘ 80.3/371

 ػجذ انشصاق دٔساس٘ انُؾٕ انزفشٚؼٙ ٔ انزؾٕٚهٙ يذخم انٗ 80.3/372

 ػجذ انْٕبة ؽغٍ انزجكٛذ انُظبو انُؾٕ٘ فٙ انمشآٌ انكشٚى انزُكٛذ ٔ 80.3/373

 دمحم ؽغٍ انًفبًْٛخ فٙ انمٕاػذ انُؾٕٚخ ٔ انقشفٛخ ٔ االيالئٛخ انخشائظ 80.3/374

 ػجذ انْٕبة ؽغٍ فٙ انمشآٌ انكشٚى دالئم انُظبو انُؾٕ٘ انُظبو انُؾٕ٘ 80.3/375

 دمحم َٕٚظ ػهٙ انذالنخ ٔ انزخبطت يمذيخ فٙ ػهًٙ 80.3/376

 دمحم َٕٚظ ػهٙ االعاليٙ دساعخ نغبَٛخ نًُبْظ ػهًبء األفٕل فٙ فٓى انُـ ػهى انزخبطت 80.3/377

 أؽًذ يذاط نغبَٛبد انُـ َؾٕ يُٓظ نزؾهٛم انخطبة انؾؼش٘ 80.3/378

 فٛقم اثشاْٛى ففب فٙ انهغبٌ انؼشثٙ -فٙ انذسط انهغٕ٘  لضبٚب انزؾكٛم 80.3/379

 ػجذ انفزبػ انضٍٚ فٕرٛخ ٔ رشكٛجٛخ دساعبد أنغُٛخ 80.3/380

 ػجذ انغالو انًغذ٘ انهغبَٙ فٙ انؾضبسح انؼشثٛخ انزفكٛش 80.3/381

 َؼًبٌ ثٕلشح األعبعٛخ فٙ نغبَٛبد انُـ ٔ رؾهٛم انخطبة انًقطهؾبد 80.3/382

 ثُؼٛغٗ ػغٕ أصاٚٛظ انخطبة انهغبَٙ انؼشثٙ 1/3 80.3/383

 انًقطفٗ ػًشاَٙ انذساعبد انغشدٚخ ٔ ئؽكبنٛخ انزهمٙ سٔاٚبد غغبٌ كُفبَٙ ًَٕرعب يُبْظ 80.3/384



 ػهٙ دمحم انغٛذ انُبدسح َٕادس األػشاة فٙ كزبة ػٌٕٛ األخجبس ًَٕرعب ثُٛخ انغشد فٙ 80.3/385

 ؽغٍٛ انًُبفشح انغشد يمبسثبد فٙ 80.3/386

 انمشآَٙ دساعخ رأفٛهٛخ دالنٛخ َمذٚخ َظشٚخ انغٛبق 80.3/387
انًضُٗ ػجذ انفزبػ 

 يؾًٕد

 صْٛش غبص٘ صاْذ انمشآَٙ ٔ أعبنٛت رؼجٛشِ فٙ انُـ 80.3/388

 ؽغبو انجُٓغبٔ٘ انُظشٚبد انذالنٛخ انؾذٚضخ ػهى انذالنخ ٔ 80.3/389

 عؼٛذ ؽغٍ َؾٕ آفبق عذٚذح ػهى نغخ انُـ 80.3/390

 عؼٛذ ؽغٍ نغخ انُـ أعبعٛبد ػهى 80.3/391

 ْبد٘ َٓش انؼشة االعزًبػٛخ ػُذ انهغبَٛبد 80.3/392

 سؽٛذ ثٍ يبنك ئنٗ انغًٛٛبئٛبد يٍ انًؼغًٛبد 80.3/393

 ؽهٕيخ انزغبَٙ انغشدٚخ فٙ لقخ انُجٙ اثشاْٛى انجُٛخ 80.3/394

 ْبد٘ َٓش انهغبَٛبد صًبس انزغشثخ دساعبد فٙ 80.3/395

 يقطفٗ غهفبٌ انؼبيخ ربسٚخٓب طجٛؼزٓب يٕضٕػٓب يفبًْٛٓب فٙ انهغبَٛبد 80.3/396

 يقطفٗ ثٕػُبَٙ انؼشثٛخ ٔ انغشثٛخ فٙ انقٕرٛبد 80.3/397

 انمشآٌ دساعخ نغٕٚخ أعهٕثٛخ نهؼاللخ ثٍٛ انهفع ٔ انغٛبق انهغٕ٘ انًُبعجخ فٙ 80.3/398
يقطفٗ ؽؼجبٌ 

 انًقش٘

 انجذسأ٘ صْشاٌ انهٓغبد يزؼذدح انًؼُٗ ٔاؽذ ٔ 80.3/399

 ػجذ انؼبطٙ دمحم ؽهجٙ لٕاػذ االيالء فٙ انكزبثخ ٔ 80.3/400

 ػبطف فضم دمحم انهغبَٛبد يمذيخ فٙ 80.3/401

 ٔ انهغبَٛبد انًؼبفشح انهغخ انؼشثٛخ 80.3/402
يغٛذ ػجذ انؾهٛى 

 انًبؽطخ

 فٛقم اثشاْٛى ففب ٔرؾٕالد انجُٛخ انٕظٛفخ 80.3/403

 ػجذ انؾًٛذ عاليخ فٙ انًٕؽؾبد انؼشثٛخ خقبئـ اإلٚمبع 80.3/404

 خهٛفخ انًٛغبٔ٘ رؾهٛم انًؾبدصخ انٕفبئم فٙ 80.3/405

 ػهٙ َبفش غبنت انؼشثٛخ نٓغخ لجٛهخ أعذ انهٓغبد 80.3/406

 ػًبد ػجذ ٚؾٙ دساعخ دالنٛخ أنفبظ انمشآٌ 80.3/407

 انفبس يقطفٗ -دساعخ رطجٛمٛخ    -ثبلبد يٍ انُضش انؼشثٙ انؾذٚش   80.3/408

 ػًش ػجذ انٓبد٘ فٙ انمشآٌ انكشٚى ظٕاْش أعهٕثٛخ 80.3/409

 يغذ٘ اثشاْٛى دمحم انهغٕٚخ فٙ أدة انكبرت الثٍ لزٛجخ انظٕاْش 80.3/410

 اثشاْٛى خهٛم يؼبفشح لضبٚب نغٕٚخ 80.3/411

 دمحم أيطٕػ انهغبد ٔ انزشؽًخ َقٕؿ فٙ 80.3/412

 يغذ٘ اثشاْٛى دمحم انهغخ دساعخ رطجٛمٛىخ فٙ أفٕاد 80.3/413

 دمحم أصْش٘ يٍ األخفؼ األٔعظ ئنٗ ؽبصو انمشطبعٙ يقطهؼ انمبفٛخ 80.3/414

 ػجذ انمبدس انفبعٙ ًَبرط رؾهٛهٛخ عذٚذح انًؼغى انؼشثٙ 80.3/415

 سٚبك انغٕاد ٔ عٕٓدِ انُؾٕٚخ يٓذ٘ انًخضٔيٙ 80.3/416

 ػجذ ػهٙ ؽغٍٛ انهغخ انؼشثٛخ أفٕل ئػشاة 80.3/417

 ْبَٙ رٕفٛك انُؾٕٚخ ؽٕاْذ انمشآٌ 80.3/418

 ػهٙ ْقٛـ انُؾٕ ٔ االػشاة  ٔ أدٔاد يؼغى يقطهؾبد 80.3/419



 ٕٚعف انؾؾكٙ انغخبٔ٘ عٕٓدِ فٙ انهغخ ٔ انُؾٕ ػهى انذٍٚ 80.3/420

 ػجذ انْٕبة ؽغٍ فٙ انمشآٌ انكشٚى انُظبو انُؾٕ٘ 80.3/421

 عُبء ؽًٛذ لٕاػذ انُؾٕ انؼشثٙ فٙ ضٕء َظشٚخ انُظى 80.3/422

 ؽهًٛخ أؽًذ ػًبٚشح انُؾٕٚخ نذٖ انمذيبء دساعخ رؾهٛهٛخ االرغبْبد 80.3/423

 ػهٙ كبظى انًؾش٘ انهغٕٚخ فٙ انؼشثٛخ انفشٔق 80.3/424

 َٕس انٓذٖ نٕؽٍ انؼشثٛخ ؽشٔف انغشفٙ 80.3/425

 سعًٙ ػهٙ ػبثذ انزطجٛمبد انُؾٕٚخ ٔ انهغٕٚخ يٓبساد 80.3/426

 اعًبػٛم يؾًٕد فٙ كزت اػشاة انمشآٌ انكشٚى نغبد انمجبئم 80.3/427

 ػجذ انكشٚى يغبْذ انؼشثٙ فمّ انهغخ انؼشثٛخ ػهى انهغبٌ 80.3/428

 َٕاس دمحم اعًبػٛم انمشآَٛخ انٕاؽذح رأٔٚم انغًهخ 80.3/429

 طالل ٚؾٙ انطٕٚجخٙ يؾم نٓب يٍ اإلػشاة فٙ انمشآٌ انكشٚى انغًم انزٙ ال 80.3/430

 سٚبك َٕٚظ انغٕاد رطجٛمبرّ ؽزٗ َٓبٚخ انمشٌ انؼبؽش ْغش٘ انؾذ انُؾٕ٘ ٔ 80.3/431

 عضاء دمحم انًقبسٔح انُؾٕ ؽشػ انذسٔط فٙ 80.3/432

 ؽجٛت ثٕعفبد٘ انهغٕٚخ فٙ انمشاءاد لشاءح فٙ انجُٛخ انًغزٕٚبد 80.3/433

80.3/434 
نغبَٛخ فٙ انهغخ  دساعخ  انًٕسفَٕٕنٕعٙ فٙ انزٕافم انهغبَٙ االلزقبد

 انؼشثٛخ
 أؽًذ طٛجٙ

 اعًبػٛم اؽًذ ػًبٚشح انؼشثٛخ اخزجبس رؾخٛقٙ فٙ انُؾٕ ٔ انقشف ٔ انقٕد يٓبساد انهغخ 80.3/435

 أيٍٛ نمًبٌ انؾجبس انزؾٕٚهٛخ سؤٚخ اعزؾشالٛخ فٙ انغًهخ انؼشثٛخ انزٕنٛذٚخ ٔ 80.3/436

 ؽغٍٛ فبضم ػجبط ٔ عًبل االداء انجؾش انقٕرٙ 80.3/437

 ؽغٍ خًٛظ فٙ انُؾٕ انؼشثٙ يٍ انمذيبء ٔ انًؾذصٍٛ َظشٚخ انزؾهٛم 80.3/438

 أؽًذ فٓذ فبنؼ انزذأنٛخ ٔ أصشْب فٙ انذساعبد انُؾٕٚخ انًؼبفشح انُظشٚخ 80.3/439

 ئدسٚظ ثٍ خٕٚب 950ِٔ انقشفٙ فٙ رشاس انؼاليخ اثٍ انمٛى انغٕصٚخ  انذسط انقٕرٙ 80.3/440

 ثبعى َٕٚظ انجذٚشاد انؼشثٙ فٙ يمذيخ اثٍ خهذٌٔ دساعخ نغٕٚخ يؼبفشح ػهٕو انهغبٌ 80.3/441

 ساثؼ ثٕيؼضح انؼشثٙ ٔ سؤٚزٓب نزؾهٛم انجُٗ انهغٕٚخ َظشٚخ انُؾٕ 80.3/442

 ؽزٖ عشاس انُؾٕ٘ ػُذ اثٍ عُٙ اثشاو انؾكى 80.3/443

 ػجذ انشؽًبٌ ثٕدسع ٔ انهغخ انؼشثٛخ لضبٚب ٔ ًَبرط فٙ انهغبَٛبد 80.3/444

 انذساعبد انهغبَٛخ انًؼبفشح فٙ يقش ارغبْبد 80.3/445
ػجذ انشؽًبٌ ؽغٍ 

 انؼبسف

 ػبطف طبنت انشفٕع دساعخ َؾٕٚخ فشفٛخ ظبْشح انزجبدل انهغٕ٘ 80.3/446

 ػجذ انمبدس ؽبكش انزطجٛمٛخ انزؼهًٛٛخ لذًٚب ٔ ؽبضشا انهغبَٛبد 80.3/447

 دمحم َبفغ لضبٚب عٕعٕٛنغبَٛخ يفبْٛى ٔ 80.3/448

 دمحم ػذٚم ػجذ انؼضٚض انزذأنٙ لشاءاد فٙ انزشاس ٔ انؾذاصخ انفكش انهغبَٙ 80.3/449

 فٙ انُؾٕ انؼشثٙ ظبْشح انُمم 80.3/450
يقطفٗ ؽؼجبٌ 

 انًقش٘

 فبثش انؾجبؽُخ انغًٛٛبء ٔ انًؼشفخ يؾبٔالد فٙ رشعًخ انؼهٕو انهغبَٛخ انذالنخ ٔ 80.3/451

 فبنؼ عهٛى ػجذ انمبدس انقٕرٛخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ انذالنخ 80.3/452

 ػجذ انغفبس ؽبيذ ْالل انكشٚى يٍ يُظٕس ػهى األفٕاد انؾذٚش رغٕٚذ انمشآٌ 80.3/453

 فشدُٚبَذ د٘ عٕٚش ػهى انهغبَٛبد يؾبظشاد فٙ 80.3/454



 ػًبد انهغخ ٔ انذٍٚ انُؾٕ انؼشثٙ 80.3/455
ػجذ هللا أؽًذ عبد 

 انكشٚى

 ػجذ هللا يؾًٕد االخزقبؿ فٙ انُؾٕ انؼشثٙ فٙ ضٕء انهغبَٛبد انؾذٚضخ َظشٚخ 80.3/456

 ػجذ انًغٛذ عؾفخ فٙ انؼشثٛخ دساعخ انُغك انضيُٙ نألفؼبل دالنخ انضيٍ 80.3/457

 ػجذ انًُؼى انغٛذ اعزؾشالٛخ ؽٕل انزشاس انُؾٕ٘ انؼشثٙ دساعبد 80.3/458

 ػجذ انًٓذ٘ أثٕ ؽمٛش انقٕرٙ االخزالف 80.3/459

 ػضيٙ يًؾذ عهًٛبٌ عٕاَت انزفكٛش انُؾٕ٘ نذٖ األفٕنٍٛٛٛ 80.3/460

 ػهٙ يؾًٕد انكزبة انضبَٙ ؽشٔف انغٕاة ٔ اعزؼًبالرٓب فٙ انمشآٌ انكشٚى انُؾٕ انؼشثٙ 80.3/461

80.3/462 
انكزبة انضبنش يب ٚذٔس ثٍٛ انًشلٛخ ٔ انفؼهٛخ ٔ االعًٛخ فٙ  انُؾٕ انؼشثٙ

 نغزُب انؼشثٛخ
 ػهٙ يؾًٕد

 ػهٙ يؾًٕد انكزبة انشاثغ ضًٛش انغئت يغزمقٗ يٍ انمشآٌ انكشٚى انُؾٕ انؼشثٙ 80.3/463

 ػٕدح هللا انمٛغٙ 4ط انشؤٖ انُؾٕٚخ 80.3/464

80.3/465 
انزؼشٚت دساعخ ربسٚخٛخ نظبْشح انزالصو ٔ انزكبيم ثٍٛ انؼشٔثخ ٔ  األعًهخ ٔ

 اإلعالو
 فبسٔق ػًش فٕص٘

 يٛغبء أؽًذ أثٕ ؽُت انزٕافم انهغٕ٘ يؾكالد 80.3/466

 لًشٚخ ثُذ عؼٛذ فٙ ثخالء انغبؽع أعهٕة انؾشط 80.3/467

 يغذ٘ اثشاْٛى دمحم ػُذ انُبطمٍٛ نهًًُٕع يٍ انقشف يذاخم انخطأ 80.3/468

 ؽغٍ خًٛظ َظشٚخ ٔ دساعبد رطجٛمٛخ انؾغبط سؤٖ 80.3/469

 دمحم غبنٛى انؾبط انهغبَٛخ ٔ انذالنخ انؼشثٛخ انًمبسَخ انُظشٚخ 80.3/470

 دمحم َظٛف خقبئـ انزفبػم انزٕافهٙ انؾٕاس ٔ 80.3/471

 يؾًٕد أؽًذ َؾهخ انزُكٛش ثٍٛ انذالنخ ٔ انؾكم انزؼشٚف ٔ 80.3/472

 َؼٕو رؾٕيغكٙ انزٕنٛذٚخ يٍ انزفغٛش انٗ يب ٔساء انزفغٛش انهغبَٛبد 80.3/473

 ْذٚم سػذ رؾغٍٛ انهغٕ٘ فٙ كزت يؼبعى انزشرٛت انقٕرٙ انزقؾٛؼ 80.3/474

 سؽبة ؽبْش دمحم انًٛغش انقشف 80.3/475

 ؽشٚف ػجذ انكشٚى انًؾغجخ فٙ انُؾٕ انًٕعٕو ة: ػًذح دٔ٘ انًٓى ؽشػ انًمذيخ 80.3/476

 يُقٕس فبنؼ انغٛبق فٙ ضٕء انخالفبد انُؾٕٚخ األداح ٔ 80.3/477

 انؼشثٛخ ثٍٛ اإلثمبء ٔ اإلنغبء اإلػشاة فٙ 80.3/478
َقش انذٍٚ انؾٛخ 

 ثُْٕٙ

 نطٛف ؽبرى انضايهٙ ثٍٛ انذسط انهغٕ٘ ٔ االعزؼًبل انمشآَٙ انفؼم انغبيذ 80.3/479

 كشٚى انخبنذ٘ انؼشثٙ ثٍٛ فٓى انُـ انمشآَٙ ٔ رأصٛش عهطخ انؼمم انفكش انُؾٕ٘ 80.3/480

 أؽًذ عؼذ٘ انزطجٛمٛخ ٔ انًهكبد انهغٕٚخ انهغبَٛبد 80.3/481

 فبطًٛخ دأد انؼشثٛخ : انًغزٕٚبد انذالنٛخ ػُذ فخش انذٍٚ انشاص٘ انهغبَٛبد 80.3/482

 فضهخ َؾٕٚخ راد ٔظٛفخ دالنٛخ : انًفؼٕل نّ 80.3/483
ػجذ انفزبػ أؽًذ 

 انؾًٕص

 عؼٛذ عبعى انضثٛذ٘ انُؾٍٕٚٛ انُؾٕ ػُذ غٛش 80.3/484

 ػبدل عهًبٌ ثمبػٍٛ فٙ انزشكٛت انؼشثٙ ٔ أصشِ فٙ انذالنخ انٕفم ٔ انفقم 80.3/485

 دساعبد نغبَٛخ 80.3/486
ػًش سؽٛذ ؽبكش 

 انغبيشائٙ
 


