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لذٚذٚػ ػثذ 

 دالنح انضياٌ ٔ انًكاٌ فٙ سٔاٚح ؽثػ انكهٛذَٔٙ نًؽًذ يفالغ انًعٛذ

M001/15 

 M002/15 عًٛٛاء انؾخقٛح فٙ سٔاٚح يًهكح انفشاؽح نٕعُٛٙ األػشض لغٛظ انقانػ

 M003/15 انٕلفح انٕففٛح فٙ سٔاٚح انكافٛح ٔ انٕؽاو نًؽًذ يفالغؽؼشٚح  تٕعاؼح عٓٛهح

فاتش٘ 

 انثالغح ٔ انرذأنٛح تٍٛ اإلػرًاد ٔ االيرذاد تٕتكشانقذٚك

M004/15 

 M005/15 -يماستح أعهٕتٛح -سائٛح ػًش تٍ أتٙ ستٛؼح انًخضٔيٙ  لادج اتشاْٛى

 M006/15 -عٛشج عٛف تٍ ر٘ ٚضٌ  -انشؼهح ٔ أششِ فٙ انغٛشج انؾؼثٛح أدب  ػضٔص فٕصٚح

تٍ يضغُح 

 ؼفٛظح

يماستح تٍٛ  -انًرخٛم انراسٚخٙ فٙ سٔاٚح راكشج انًاء نٕعُٛٙ األػشض 

 -انٕالؼٙ ٔ انفُٙ

M007/15 

 M008/15 انؽكائٛح فٙ يماياخ انؽشٚش٘ انقُؼاَٛح ٔ انغُعاسٚح ًَٕرظاانثُٛح  خهٕ٘ عؼاد

 M009/15 آنٛاخ انخطاب فٙ خطة انؽعاض تٍ ٕٚعف انصمافٙ خهٕ٘ عؼاد

 M010/15 فٕسج انًشأج فٙ كراتاخ انثؾٛش االتشاًْٛٙ خهٕ٘ عؼاد

تٍ يضغُح 

 انذسايٛح فٙ يغشؼٛح انغمٕط يٍ ؽشفح انؼانى انُٓذعح  ؼفٛظح

M011/15 

 M012/15 انرؽهٛم انغًٛائٙ نهثُٗ انغشدٚح فٙ سٔاٚح انخًٛٛائٙ نثأنٕ كٕٚهٕ   

ػاؽٕس فطًٛح 

 تُٛح انًكاٌ فٙ سٔاٚح انؼؾك انًمذط نؼض انذٍٚ ظالٔظٙ  انضْشج

M013/16 

 M014/15 انفضاء فٙ سٔاٚح َضٚف انؽعش التشاْٛى انكَٕٙتُٛح  دسٚغٙ انقانػ

 M015/15 -دساعح يماسَح -يغشؼٛح كهٕٛتاذش تٍٛ ٔنٛاو ؽكغثٛش ٔ أؼًذ ؽٕلٙ  لغٕو ستٛؽح

لذٚذٚػ ػثذ 

 ظًانٛاخ انضياٌ ٔ انًكاٌ فٙ سٔاٚح انخاتٛح نعًٛهح طهثأ٘ انًعٛذ

M016/15 

 M017/15 -ًَٕرظا -أتؼاد ظًانٛاخ انغشد فٙ سٔاٚح لقٛذ فٙ انرزنم نطاْش ٔطاس  يؼًاػ َافش

 سصٚك تٕػالو

 -انمٛى انعًانٛح فٙ ؽؼش انًشأج األَذنغٛح يشاعالخ ٔالدج تُد انًغركفٙ 

 -ًَٕرظا

M018/15 

 M019/15 -ًَٕرظا -انفُٙ فٙ ؽؼش إنٛا أتٕ ياضٙ لقٛذج اترغى انرقٕٚش  نؼٕس يٕعٗ

 M020/15 اإلٚماع فٙ ؽؼش يٕعٗ األؼًذ٘ نؼٕس يٕعٗ

 M021/15 انخطاب اإلؽٓاس٘ فٙ ؼٛض انًؼًاس٘ نٕالٚح تشض تٕػشٚشٚط لشفح صُٚح



 ػٛفأ٘ عهًٛح

يماستح  -األْٕائٛح فٙ لقح أْم انثقشج يٍ انًغعذٍٚٛ نهعاؼع انثُٛاخ 

 -عًٛٛائٛح

M022/15 

 M023/15 -دساعح أعهٕتٛح -يؼهمح نثٛذ تٍ ستٛؼح  لغٕو ستٛؽح

 M024/15 -دساعح أعهٕتٛح -انؼًشٚح نؽافع اتشاْٛى  يخُاػ ػُرش

 M025/15 انًُٓعٙ نُمذ األَغاق انصمافٛح فٙ فكش يانك تٍ َثٙانرفكٛش  ػٛفأ٘ عهًٛح

 لغٛظ انقانػ

تُٛح انشٔاٚح انعضائشٚح انًؼافشج سٔاٚح أفاتغ نٕنٛرا نٕعُٛٙ األػشض 

 ًَٕرظا

M026/15 

ػاؽٕس فطًٛح 

 تُٛح انًكاٌ فٙ سٔاٚح انؼؾك انًمُذط   انضْشج

M027/15 

فطًٛح ػاؽٕس 

 دالنح األنٕاٌ فٙ سٔاٚح ؼهى ٔسد٘ فاذػ انهٌٕ نًٛغٌٕ ْاد٘ انضْشج

M028/15 

 M029/15 ػُٛح-ٚا شهط -انغشتح ٔانؽٍُٛ فٙ ؽؼش سؽٛذ إٔٚب لقٛذج :  نؼٕس يٕعٗ

 M030/15 أتٕ ياضٙ ًَٕرظا -انًغاء -األتؼاد انفُٛح فٙ ؽؼش انًٓعش٘ لقٛذج  تغٕسج ٚاعٍٛ

 M031/15 -ػزساء تٛشٔخ -األتؼاد األعهٕتٛح ػُذ ػثذ انكشٚى انؼٛذاَٙ لقٛذج  تغٕسج ٚاعٍٛ

 M032/15 ذعهٛاخ انشيض انقٕفٙ فٙ دٕٚاٌ يماو االغرشاب نؼًاس  نمشٚؾٙ ػضٔص٘ انثؾٛش

 M033/15 ذطٕس اإلٚماع فٙ ؽؼش تذس ؽاكش انغٛاب  تغٕسج ٚاعٍٛ

 خهٕ٘ عؼاد

كراب انهغح انؼشتٛح عُح أٔنٗ  -انًقطهػ انُمذ٘ فٙ انكراب انًذسعٙ 

 دساعح َمذٚح -شإَ٘ ًَٕرظا 

M034/15 

 M035/15 ظًانٛاخ انهغح انغشدٚح فٙ سٔاٚح عٛذج انًماو نٕعُٛٙ األػشض  لغٛظ انقانػ

تٍ ففٛح ػثذ 

 نهؽثٛة انغائػ  -كٕنَٕٛم انضتشتش -انراسٚخٙ فٙ سٔاٚح انًرخٛم  هللا

M036/15 

 M037/15 -ًَٕرظا -انًًاسعح انُمذٚح ػُذ فالغ فضم أعانٛة انؾؼشٚح انًؼافشج  تذاػ ؼُٛفح

 سصٚك تٕػالو

انمٛى انعًانٛح فٙ ؽؼش اتٍ انؽضو األَذنغٙ تاب انٓعشج يٍ طٕق انؽًايح 

 -ًَٕرظا -

M038/15 

 صسلاٌ ػضٔص

دٕٚاٌ أتعذٚح انًُفٗ ٔ  -ظًانٛاخ األعهٕتٛح فٙ ؽؼش تٍ انؾاطئ 

 -انثُذلٛح

M039/15 

تٍ ففٛح ػثذ 

 هللا

انؽٕاخ ٔ انمقش ٔ انٕنٙ انطاْش ٚؼٕد انٗ يمايّ  -انؼعائٙ فٙ سٔاٚرٙ 

 انرؾكٛم ٔ انذالنح -انضكٙ نهطاْش ٔطاس 

M040/15 

 M041/15 عًٛٛائٛح انثُٛح انهغٕٚح فٙ دٕٚاٌ أَاؽٛذ نهؼهى ٔ األيم نُافش يؼًاػ تٕعاؼح عٓٛهح

 ػضٔص فٕصٚح

ًَٕرظا دساعح  -أتٕ يذٍٚ ؽؼٛة  -أدب انرقٕف فٙ انعضائش 

 أَصشتٕنٕظٛح

M042/15 

 M043/15 انؼُف فٙ سٔاٚح تٕغ انشظم انمادو يٍ انظالو التشاْٛى عؼذ٘ظاْشج  لغٛظ انقانػ

 M044/15 ؽؼش انخٕاسض لضاٚاِ ٔ ظٕاْشِ انفُٛح صسلاٌ ػضٔص

 M045/15 -دساعح ذذأنٛح -األيصال انؾؼثٛح انمثائهٛح فٙ يُطمح انعؼافشج  تذاػ ؼُٛفح

 M046/15 انُقٙ فٙ ؽؼش ػثذ هللا انؼؾٙ دٕٚاٌ ٚطٕق تاألعًاء ًَٕرظااالَفراغ  تٕعاؼح عٓٛهح

تٍ دمحم ػثذ   M047/15 ذمُٛاخ انغشد فٙ سٔاٚح َٓاٚح َٓاٚح األيظ نؼثذ انؽًٛذ تٍ ْذٔلح



 انكشٚى

ظالٔظٙ ػض 

 انًرخٛم انراسٚخٙ فٙ سٔاٚح ػًش ٚظٓش فٙ انمذط نُعٛة انكٛالَٙ  انذٍٚ

M048/15 

 M049/15 ذٕظٛف انرشاز فٙ سٔاٚح ؽثػ انكهٛذَٔٙ نًؽًذ يفالغ تٍ لاَح ؼفٛظح

 M050/15 -يماستح عًٛٛائٛح -سٔاٚح ؼائظ انًثكٗ نؼض انذٍٚ ظالٔظٙ  لادج اتشاْٛى

ظالٔظٙ ػض 

 ظًانٛاخ انغشد فٙ سٔاٚح سظال فٙ انؾًظ نغغاٌ كُفاَٙ انذٍٚ

M051/15 

 M052/15 انذسايٛح فٙ سٔاٚح ضًٛش انغائة نٕعُٛٙ األػشض عؼٕد٘ أيال

تٍ ففٛح ػثذ 

 إؽكانٛح االغرشاب فٙ سٔاٚاخ غغاٌ كُفاَٙ هللا

M053/15 

 تذاػ ؼُٛفح

انرعشٚة انُمذ٘ ػُذ ػثذ هللا انغزايٙ يٍ خالل كراتّ انُمذ انصمافٙ لشاءج 

 انصمافٛحاألَغاق 

M054/15 

 تذاػ ؼُٛفح

ذعهٛاخ انُاَٛح فٙ كراب ػهى نغح انُـ : انًفاْٛى ٔ االذعاْاخ نغؼٛذ 

 -ًَٕرظا -ؼغٍٛ تؽٛش٘ 

M055/15 

 ػٛفأ٘ عهًٛح

 -يغاساخ ذؾكم انًؼُٗ فٙ ؼذٚس ػٛغٗ تٍ ْؾاو نًؽًذ انًٕٚهؽٙ 

 -ًَٕرظا

M056/15 

 تٕعاؼح عٓٛهح

دساعح  -انرؾكٛم انًكاَٙ فٙ سٔاٚح َٕاس انهٕص نٕعُٛٙ األػشض 

 -عًٛٛائٛح

M057/15 

فاتش٘ 

 -ًَٕرظا -انشيض انذُٚٙ ػُذ َعٛة انكٛالَٙ : ػًش ٚظٓش فٙ انمذط  تٕتكشانقذٚك

M058/14 

 M059/15 -ًَٕرظا -انثُاء انفُٙ فٙ انؾؼش األَذنغٙ خًشٚاخ اتٍ خفاظح  سصٚك تٕػالو

 ػٛفأ٘ عهًٛح

آنٛاخ اؽرغال انشؤٚح ٔ انضيٍ فٙ انمقح انؾؼثٛح انثطٕنٛح تًُطمح تشض 

 -ًَٕرظا -تٕػشٚشٚط : لقح انعاصٚح ٔ انزٚاب 

M060/15 

سؼًاَٙ صْش 

 دساعح أعهٕتٛح فٙ سٔاٚح انهـ ٔ انكالب نُعٛة يؽفٕظ  انذٍٚ

M061/15 

 تٍ خٕٚح ساتػ

فٍ انخطاتح فٙ فذس االعالو خطثح انٕداع ٔ تؼض خطة انؼٓذ 

 -دساعح أعهٕتٛح -انشاؽذ٘ ًَٕرظا 

M062/15 

تٍ دمحم ػثذ 

 انكشٚى

عًٛٛائٛح انؼُٕاٌ فٙ سٔاٚاخ َعٛة انكٛالَٙ ) ػًش ٚظٓش فٙ انمذط, 

 ػزساء ظاكشذا , لاذم ؼًضج( ًَٕرظا

M063/15 

ػاؽٕس فطًٛح 

 -لقـ ؽشٚف فانؽٙ ًَٕرظا -أدب انطفم فٙ انعضائش  انضْشج

M064/15 

 M065/15 ذٕظٛف انؾخقٛح فٙ سٔاٚح نخضش نٛاعًُٛح فانػ تٍ لاَح ؼفٛظح

 M066/15 أشش غشًٚاط فٙ كراب االؽرغال انؼايهٙ نهغؼٛذ تٕطاظٍٛ  تٍ لاَح ؼفٛظح

تٍ يضغُح 

 ؼفٛظح

يٍ عهطح  -انُغك انصمافٙ فٙ سٚػ انعُٕب نؼثذ انؽًٛذ تٍ ْذٔلح ًُْٛح 

 -انًشكض انٗ عهطح انٓايؼ

M067/15 

 سصٚك تٕػالو

 -انؾؼشٚح ػُذ تٍ ؼًذٚظ انقمهٙ : لقٛذج فٙ يذغ انًؼرًذ اتٍ ػثاد 

 -ًَٕرظا

M068/15 



ظالٔظٙ ػض 

 اإلَغاَٛح فٙ كراتاخ دمحم انثؾٛش االتشاًْٛٙ انمٛى  انذٍٚ

M069/15 

 M070/15 -دساعح أعهٕتٛح -لقٛذج أَذنظ أخشٖ نٕٛعف انمشضأ٘  تٍ خٕٚح ساتػ

 M071/15 -دساعح أعهٕتٛح -يؼهمح طشفح تٍ انؼثذ  يخُاػ ػُرش

تٍ يضغُح 

 ؼفٛظح

تؽس فٙ اؽكانٛح  -انُمذٚح نُظشٚح انمشاءج ٔ ظًانٛاخ انرهمٙ انًمٕالخ 

 -انًقطهػ

M072/15 

 تٍ لاَح ؼفٛظح

عًٛٛائٛح ػُٕاٌ انشٔاٚح فٙ انُمذ انعضائش٘ انًؼافش : َمذ سؽٛذ تٍ يانك 

 -ًَٕرظا -

M073/15 

 M074/15 انًفاسلح فٙ سٔاٚح انًرؾائم إليٛم ؼثٛثٙ دسٚغٙ انقانػ

 تغٕسج ٚاعٍٛ

شُائٛح انرفاؤل ٔ انرؾاؤو فٙ انؾؼش انًؼافش دٕٚاٌ : ال أسٚذ نٓزِ انمقٛذج 

 -ًَٕرظا -أٌ ذُرٓٙ نًؽًٕد دسٔٚؼ 

M075/15 

لذٚذٚػ ػثذ 

 ظًانٛح انًكاٌ فٙ سٔاٚح تهمٛظ : تكائٛح آخش انهٛم نؼالٔج كٕعح  انًعٛذ

M076/15 

 ػضٔص٘ انثؾٛش

انُمذ األعهٕتٙ ٔ أعظ انرهمٙ انًؼشفٙ ػُذ ػثذ انغالو انًغذ٘ كراب ) 

 -ًَٕرظا -األعهٕتٛح ٔ األعهٕب( 

M077/15 

 ػضٔص فٕصٚح

ذٕظٛف انرشاز فٙ انًغشغ انعضائش٘ : يغشؼٛح غُائٛح انؽة ٔ انذو 

 -ًَٕرظا -نؼض انذٍٚ ظالٔظٙ 

M078/15 

ػاؽٕس فطًٛح 

 انؾخقٛح فٙ سٔاٚح : انؼؾك انًمذَظ نؼض انذٍٚ ظالٔظٙتُٛح  انضْشج

M079/15 

 ػضٔص فٕصٚح

عًٛٛائٛح األْٕاء سٔاٚح َٕاس انهٕص ذغشٚثح فانػ تٍ ػايش انضٔفش٘ 

 نٕعُٛٙ األػشض

M080/15 

 M081/15 -ًَٕرظا -االَضٚاغ فٙ انقٕسج انؾؼشٚح دٕٚا ٌ أتٙ رؤٚة انٓزنٙ  يخُاػ ػُرش

 M082/15 انخقائـ األعهٕتٛح نمقٛذج سؼهح انًرُثٙ انٗ يقش نًؽًٕد دسٔٚؼ  يؼًاػ َافش

0 

 -االَضٚاغ فٙ انقٕسج انؾؼشٚح دٕٚا ٌ االياو ػهٙ سضٙ هللا ػُّ  

 -ًَٕرظا

M083/15 

 M084/15 انرُاؿ انذُٚٙ فٙ دٕٚاٌ انقؽاتٙ ػهٙ تٍ أتٙ طانة  لشفح صُٚح
 


