ػُبوٍَ ثؾىس انزقوط نطبنجبد لَى انؼهىو انزوثىَخ وانُفَُخ
انصف انواثغ /انلهاٍخ انصجبؽُخ نهؼبو 2016/ 2015
د

اٍى انطبنجخ

اٍى انجؾش

اٍى انًشوف
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دٕراء غاس٘ دظٍ كاطع
دٕراء يذارب يذظٍ ادًد
دُاٌ كايم فزداٌ دْش
اٚاخ ثايز عثد انظادج اتٕ عٕدج
اٚ ّٚاطز خضٛز عفٍٛ
ايم كاظى ادًد عثدهللا
تًارِ طًٛز جثز كاظى تجا٘
ْانح يٓد٘ صادة
رَا كاظى ْاشى عثد
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دُاٌ ثائز طعد٘ كزٚى
ضذٗ ٔاثك عثد انكزٚى طهًاٌ
دعاء ْاد٘ جاطى
رطم فاضم فزداٌ
رفاِ طعد ْاشى سغٛز

.15
.16
.17
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.21

رفم طًٛز يذًد شالل
سُٚة عه ٙيذًد عٛظٗ
اصانح جًٛم عه ٙيكهد
رلٛح رٚاض جًعح جثز
رَدج َٓاد كاظى صانخ
َٕر جًال دًد طزاد
سْزاء لذطاٌ عثد يذٙ

يفهىو انناد نلي طهجخ انًوؽهخ االػلاكَخ
كافؼُخ االَغبى نهطهجخ انًؾوويٍُ يٍ االثبء وانغُو يؾوويٍُ يٍ االثبء
لهك االيزؾبٌ نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد
افاللُبد يهُخ انزؼهُى فٍ انًلاهً االثزلائُخ يٍ وعهخ َظو انًؼهًٍُ
لًُخ انًىاطُخ يٍ وعهخ َظو طهجخ انغبيؼخ
انَهىن انؼلواٍَ وػاللزه ثبٍبنُت انًؼبيهخ انىانلَخ نلي طهجخ انصف انضبنش انًزىٍظ
اننكبء انووؽٍ وػاللزه ثلافؼُخ االَغبى االكبكًٍَ
كهاٍخ رؾهُهُخ الٍئهخ كزت انمواءح انؼوثُخ نهًوؽهخ االثزلائُخ فٍ انؼواق
اصو اٍزؼًبل ًَىمط فواَو فٍ اكزَبة انًفبهُى انجالغخ ػُل طبنجبد انصف انقبيٌ
االكثٍ
كوه انًلهٍخ انضبَىَخ فٍ رؼيَي انزوثُخ انًلَُخ نلي طبنجبد يٍ وعهخ َظو انًلهٍبد
كوه انىانلٍَ فٍ رًُُخ يهبهاد انؾىاه نلي االثُبء يٍ وعهخ َظو انطهجخ
انؾىاه انفؼبل نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد
االطًئُبٌ انُفٍَ نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد وكهُخ انؼهىو نهجُبد
رمىَى اٍئهخ االيزؾبَبد انُهبئُخ نهًىاك انزوثىَخ فٍ لَى انؼهىو انزوثىَخ وانُفَُخ فٍ
انلوه االول و نهؼبو انلهاٍٍ 2015/2014
لهك انزصىه انًؼوفٍ نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد/عبيؼخ ثغلاك
ثُبء يمُبً انزفكُو انَهجٍ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انؼينخ انىعلاَُخ ػُل طهجخ عبيؼخ ثغلاك
االَضبه ػُل طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انوهبة االعزًبػٍ نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ
اَىاع انزؾًم انُفٍَ نلي طهجخ انغبيؼخ
انناكوح انؼبيهخ نلي طبنجبد انًوؽهخ االػلاكَخ

ا.و.كًٍُ.وح ػجل انؾٍَُ كبظى
ا.ك.طبنت َبصو ؽٍَُ
ا.ك.طبنت َبصو ؽٍَُ
ا.كَ.جأ ػجل انؾٍَُ ؽٍَ
ا.كَ.جأ ػجل انؾٍَُ ؽٍَ
ا.ك.غَبٌ ؽٍَُ ٍبنى
ا.ك.غَبٌ ؽٍَُ ٍبنى
ا.كٍُ .لً ػجل انمبكه ػيَي
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ا.كٍُ .لً ػجل انمبكه ػيَي
ا.كَ.ىال اثواهُى يؾًل
ا.كَ.ىال اثواهُى يؾًل
ا.و.ك.شووق كبظى ٍهًبٌ
ا.و.ك.اًَبٌ صبكق ػجل انكوَى
ا.و.ك .ؽُبٌ ؽٍَ يغُل
ا.و.ك.شًُبء صالػ ؽٍَُ
ا.و.ك.شًُبء صالػ ؽٍَُ
ا.و.ك.ايم كبظى يُوح
ا.و.ك.ايم كبظى يُوح
ا.و.كىاؽًل اًٍبػُم ػجىك
ا.و.ك .فهىك هؽُى ػصفىه
ا.و.ك .فهىك هؽُى ػصفىه
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طارج عثد انزدًٍ عثاص
االء ٚاص خضٛز
طارج كزٚى عثد انعثاص عثدهللا
طجٗ دأد عثد فٛصم
طجٗ يُٛز عثد انعثاص يذًد
طارج عثد انعشٚش عثدهللا لادر
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شًٛاء خًٛض عٕاد كاظى
شٛز ٍٚكُعاٌ طالل يذًد
اطٛاب صانخ نعٛث ٙدًٕد
شًٛاء يذًد جاطى عثدهللا
سْزاء كزٚى يطز راضٙ
يٓا إَر رجة دثٛة
يُار عثد انزدٛى خشعم درٚعى
رٚاٌ عهٕٚ ٙطف عثد
طان ٙكاظى خشٍ عذاب
اٚالف يشادى ٚذ ٗٛعثدهللا
يٛظٌٕ طاي ٙفطاص شارع
عهٛاء اطًاعٛم كاظى اتزاْٛى
فزح فالح جاطى يذًد
يزٔج رساق طهًاٌ دظٍٛ
يزٚى طانة كاظى عهٙ
ْدٖ لٛض عه ٙعًزاٌ
ْدٖ َعٛى يُاد٘ يجٛد
يٛض ْاتف جاسع
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 .46رٚى فانخ دانى كاطع
َٕ .47ر ٔنٛد داتى
ْ .48دٚز فاضم تدٌ فاضم

ظبهوح انقغم نلي طهجخ انغبيؼخ
انصؾخ انُفَُخ نلي طهجخ انغبيؼخ
انزهىس انُفٍَ نلي طهجخ انغبيؼخ
يلي اكاء يلَوٌ انًلاهً انضبَىَخ يٍ وعهخ َظو انًشوفٍُ
انؼىنًخ انضمبفُخ فٍ انُظى انزوثىَخ نلي طبنجبد لَى انؼهىو انزوثىَخ وانُفَُخ
انصؼىثبد انزؼهًُُخ نًبكح فهَفخ انزبهَـ يٍ وعهخ َظو طبنجبد انًوؽهخ انواثؼخ نمَى
انزبهَـ
رمىَى كزبة يبكح االعواو يٍ وعهخ َظو طبنجبد انًوؽهخ انضبنضخ لَى انقليخ االعزًبػُخ
انؾبعبد انُفَُخ نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد وانؼهىو
انًشكالد انزٍ َؼبٍَ يُهب طهجخ انًوؽهخ االػلاكَخ يٍ وعه َظو يلهٍُهى
يشكالد رلهٌَ يبكح انًُبهظ وطوائك رلهٌَ انهغخ انؼوثُخ
يشكالد رلهٌَ يبكح انزؼجُو واالَشبء ػُل طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد -عبيؼخ ثغلاك
انمهك االيزؾبٍَ
انضغىط انُفَُخ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انشقصُخ انًُبفمخ وػاللزهب ثبنزىافك االعزًبػٍ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انًقبوف انزٍ رؼبٍَ يُهب طبنجبد انًوؽهخ انًزىٍطخ يٍ وعهخ َظو يلهٍبرهى
ارغبهبد طهجخ عبيؼخ ثغلاك َؾى انزؼهى انغبيؼٍ انًقزهظ
اننكبء االَفؼبنٍ نلي طهجخ انغبيؼخ
انَؼبكح انُفَُخ وػاللزهب ثبنَهىن االعزًبػٍ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
ؽُىَخ انضًُو وػاللزه ثبنزىافك االعزًبػٍ نلي طهجخ انغبيؼخ
انزفكُو انؾبمق نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انًووَخ انُفَُخ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انمهك االيزؾبٍَ وػاللزه ثلافؼُخ االَغبى انلهاٍٍ نلي انطهجخ انغبيؼٍُُ فٍ عبيؼخ ثغلاك
االٍهىة انًؼوفٍ  ،انزأيم ،االَلفبع نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انزىافك انُفٍَ واالعزًبػٍ وػاللزه ثزملَو انناد نلي طهجخ كهُخ انزوثُخ نهجُبد/لَى
انؼهىو انزوثىَخ وانُفَُخ
رىظُف انزمُُبد االنكزووَُخ (االَجبك) فٍ رؼهُى راليُن انًوؽهخ االثزلائُخ
انفكو انفهَفٍ ػُل اثى َؼمىة "اثٍ يَكىَخ"
انقضىع االعجبهٌ نلي طهجخ انغبيؼخ

ا.و.كٍ.هبو كبظى ًَو
ا.و.كٍ.هبو كبظى ًَو
ا.و.كٍ.بنٍ طبنت ػهىاٌ
ا.و.ك.يُؼى ػجل انمبكه ػضًبٌ
ا.و.ك.يُؼى ػجل انمبكه ػضًبٌ
ا.و.ك.اعًل هبشى يؾًل
ا.و.ك.اعًل هبشى يؾًل
ا.و.كٍ.بفوح ٍؼلوٌ اؽًل
ا.و.كٍ.بفوح ٍؼلوٌ اؽًل
ا.و.ك.رًبضو ؽًُل يهلٌ
ا.و.ك.رًبضو ؽًُل يهلٌ
ا.و.ك.شًُبء يهلٌ صبنؼ
ا.و.ك.شًُبء يهلٌ صبنؼ
و.ك .ىَُت َبعٍ ػهٍ
و.ك .ىَُت َبعٍ ػهٍ
و.ك.ؽيًَخ كًبل ػجل انًغُل
و.ك.ؽيًَخ كًبل ػجل انًغُل
و.ك.يَُىٌ ؽبيل طبهو
و.ك.يَُىٌ ؽبيل طبهو
و.ك.اىهبه هبكٌ هشُل
و.ك.اىهبه هبكٌ هشُل
و.ك.صجب ػهٍ طالل
و.ك.صجب ػهٍ طالل
وٍ .ىٍٍ ػيَي ٍؼىك
و.كََ.وٍَ عىاك شولٍ
و.كََ.وٍَ عىاك شولٍ
و.ك.ػجُو ػجل انًُؼى اؽًل

ْ .49دٚم خهٛم يذًد خهف
 .50سُٚة ادًد شاكز يذًد
َٕ .51ر عالء دظ ٍٛيذًد
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58

َظز ٍٚخضٛز دًٛد يذًد
َظز ٍٚعه ٙيذًد دًٛد
َٕرص ادًد دظ ٍٛعثد انُثٙ
ْاجز ادًد عثد انذًٛد فاضم
ْثح كزٚى ْاد٘ يُٛشز
ْدٚم دأد طهًاٌ خضٛز
ٔطٍ طعد راضٙ
ٔصال دظٍ عثاص عثٛد
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ٔفاء كاظى خزٚثظ
ٔالء دًٛد جاطى يذًد
ٔالء عثاص عٛداٌ جاطى
ضذٗ لاطى عثد دظٍ
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 .64رؤٖ خاند اتزاْٛى عثدهللا
 .65رٔسِ دًٛد دظْٕٚ ٍٛد٘
َٕ .66ر داتى يشعم فانخ

اننكبء االعزًبػٍ
ارغبهبد طبنجبد كهُخ انؼهىو نهجُبد وكهُخ االػالو َؾى انزؼهى ثبنؾبٍىة
اصو اٍزؼًبل انؾمبئت انزؼهًُُخ فٍ انزؾصُم انلهاٍٍ نهصف انواثغ االػلاكٌ فٍ يبكح
انزبهَـ
انضغىط انُفَُخ نلي طهجخ كهُخ االػالو فٍ عبيؼخ ثغلاك وفمب" نجؼض انًزغُواد
اننكبء انىعلاٍَ نطبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد وفمب نجؼض انًزغُواد
انشقصُخ االثلاػُخ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انشقصُخ انًزصُؼخ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
فبػهُخ انناد نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انضغىط انُفَُخ وػاللزهب ثؼًهُبد انناكوح نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انصؾخ انُفَُخ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
يشكالد االكاهح انًلهٍُخ فٍ انًلاهً انضبَىَخ يٍ وعهخ َظو انًلهٍٍُ فٍ َبؽُخ
انوشُل
يؼىلبد االَشطخ انطالثُخ
انؼىايم انقًَخ انكجوي نهشقصُخ نلي كهُخ انزوثُخ نهجُبد/عبيؼخ ثغلاك
يمُبً انزؾكى اننارٍ نلي طهجخ انغبيؼخ
يهبو يلهاء انًلاهً انًزىٍطخ فٍ ضىء اكاهح انىلذ يٍ وعهخ َظو انًلهٍٍُ اَفَهى
فٍ انكوؿ انضبنضخ
اكاهح االىيبد الكاهاد انًلاهً االػلاكَخ فٍ انكوؿ انضبَُخ
انزَبيؼ االعزًبػٍ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انزفبػم االعزًبػٍ وػاللزه ثبنمهك انىعىكٌ نلي طهجخ انغبيؼخ

و.ك.ػجُو ػجل انًُؼى اؽًل
و.صالػ ؽًلاٌ هؽُى
و.صالػ ؽًلاٌ هؽُى
و .هَب اثواهُى اًٍبػُم
و .هَب اثواهُى اًٍبػُم
و .يٍ ػهٍ ػجبً
و .يٍ ػهٍ ػجبً
و.و.اًَبه يىًٍ كبظى
و.و.اٍزجوق ػجلهللا ػجل انؾٍَُ
و.و.اٍزجوق ػجلهللا ػجل انؾٍَُ
و.و .يٌُ انوَى هجل انكوَى كاوك
و.و .يٌُ انوَى هجل انكوَى كاوك
و.وًٍ .بػ ؽًيح شالل
و.وًٍ .بػ ؽًيح شالل
و.و.اٍزجوق يؾًل يهلٌ
و.و.اٍزجوق يؾًل يهلٌ
و.وَ .ىه يهلٌ ػجل انكوَى
و.وَ .ىه يهلٌ ػجل انكوَى

ػُبوٍَ ثؾىس انزقوط نطبنجبد لَى انؼهىو انزوثىَخ وانُفَُخ
انصف انواثغ /انلهاٍخ انًَبئُخ نهؼبو 2016/ 2015
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َٕر شاكز يذًٕد
ادالو دًٛد ردٚعاٌ
ادالو عثد االيٛز جاطى
اسْار راض ٙكزٚى
اطٛم يثُٗ جٕاد
أصال اتزاْٛى يٕطٗ
أص طًٛز جثار
ا ّٚتزطٛى ْاد٘
اٚثار صالح عثد انًٓد٘

.10
.11
.12
.13

تشائز فائك عهٙ
دُاٌ جاطى يذًد
رؤٖ ْشاو يشادى
ردٛك طعد عثد انْٕاب
رطم رتٛع سرع هللا
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رشا تالطى ْاد٘
سُٚة ردٛى ساٚز
طتٛفإَٚ ٙطف دُا
طًاح يذًد عثد
طُٛاء عثد انمادر يذًد
شفاء يذًد جثار
شٓد ادًد جعفز
شٓد رعد يطز
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اٍى انجؾش

اٍى انًشوف

هضب انًوشل انزوثىٌ ػٍ ػًهه وػاللزه ثجؼض انًزغُواد
انزىافك انُفٍَ واالعزًبػٍ نلي ػُُخ يٍ طالة انًوؽهخ االػلاكَخ
انفشم انًؼوفٍ نلي طهجخ انغبيؼخ
اصو اٍزقلاو انزؼهى انزُبفٍَ فٍ رؾصُم طبنجبد انصف انقبيٌ االكثٍ فٍ يبكح انزبهَـ
اٍبنُت انزؼهى نلي طهجخ انغبيؼخ
انؼينخ انىعلاَُخ ػُل طهجخ عبيؼخ ثغلاك
اٍبنُت انًؼبيهخ انىانلَخ وػاللزهب ثبنصؾخ انُفَُخ نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد
اٍبنُت انزفكُو ػُل طهجخ انغبيؼخ ػهً وفك ثؼض انًزغُواد
صؼىثبد رلهٌَ يبكح انزبهَـ انًؼبصو يٍ وعهخ َظو طبنجبد انًوؽهخ انضبنضخ لَى
انزبهَـ
انمهك االعزًبػٍ نلي طبنجبد انصف انقبيٌ االػلاكٌ فٍ يؾبفظخ ثغلاك
يشكالد انًلهٍٍُ انًجزلئٍُ واٍبنُت يؼبنغزهب اشوافُب"
ارغبهبد طهجخ عبيؼخ ثغلاك َؾى انؼًم انىظُفٍ
يشبكم االفزالط ثبنًلاهً االثزلائُخ
انمُى االفاللُخ انزوثىَخ فٍ كزت انمواءح انؼوثُخ نهصف انواثغ وانقبيٌ وانَبكً
االثزلائٍ نهؼبو 2016/2015
االغزواة انُفٍَ ػُل طهجخ عبيؼخ ثغلاك
يشكالد رلهٌَ يبكح انزوثُخ انؼًهُخ ػُل طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد-عبيؼخ ثغلاك
اكاهح انىلذ نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انزكُف االكبكًٍَ ػُل طهجخ عبيؼخ ثغلاك
االٍهىة انًؼوفٍ (انزأيم –االَلفبع) نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
انزىعه َؾى يَبػلح االفوٍَ (االَضبه) نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ نهجُبد /عبيؼخ ثغلاك
لُبً انصالثخ انُفَُخ نلي طبنجبد كهُخ انزوثُخ
يَزىي انطًىػ نلي طهجخ كهُخ االػالو فٍ عبيؼخ ثغلاك وفمب" نجؼض انًزغُواد

ا.و.كًٍُ.وح ػجل انؾٍَُ كبظى
ا.و.ك.ىهوح يبهىك يَهى
ا.و.ك.اًَبٌ صبكق ػجل انكوَى
و  .صالػ ؽًلاٌ هؽُى
ا.و.ك .فهىك هؽُى ػصفىه
ا.و.ك.ايم كبظى يُوح
ا.و.ك.شًُبء صالػ ؽٍَُ
ا.و.كٍ.هبو كبظى ًَو
ا.و.ك.اؽًل هبشى يؾًل
ا.و.كٍ .بفوح ٍؼلوٌ اؽًل
ا.و.ك.يُؼى ػجل انمبكه ػضًبٌ
ا.و.كٍ.بنٍ طبنت ػهىاٌ
و.ك.ىَُت َبعٍ ػهٍ
ا.كَ.ىال اثواهُى يؾًل
ا.و.ك.ايم كبظى يُوح
ا.و.ك.رًبضو ؽًُل يهلٌ
و.ك.ؽيًَخ كًبل ػجل انًغُل
و.ك.يَُىٌ ؽبيل طبهو
و.ك.اىهبه هبكٌ هشُل
ا.و.ك.شًُبء يهلٌ صبنؼ
ا.و.ك .اؽًل اًٍبػُم ػجىك
و .هَب اثواهُى اًٍبػُم
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عهٛاء طعٛد ادًد
غادج يذًد يٓأ٘
فزح شالل ادًد
نثُٗ نٛث خاند
يزٚى طارق فهٛخ
يُار يٕداٌ خضٛز
يٛادج يانك عهٕاٌ
يٛض َٕٚض خضٛز
يُٛا يذًد ضٛاء

رؾهُم رًوَُبد كزبة لىاػل انهغخ انؼوثُخ نهصف انقبيٌ االثزلائٍ ػهً وفك رصُُف
ثهىو
انفكو انزوثىٌ ػُل اثٍ رًُُخ
اننكبء االَفؼبنٍ نلي طهجخ انًوؽهخ االػلاكَخ
صؼىثبد رلهٌَ يبكح الزصبكَبد انزؼهُى فٍ انلهاٍخ انًَبئُخ يٍ وعهخ َظو انطبنجبد
انلافؼُخ انؼمهُخ وػاللزهب ثبننكبء االعزًبػٍ ػُل طالة انًوؽهخ االػلاكَخ
لهك انًَزمجم ػُل طبنجبد انغبيؼخ
انزفكُو انُبلل ػُل طبنجبد انصف انواثغ فٍ لَى انؾبٍجبد فٍ كهُخ انزوثُخ نهجُبد
انزفبؤل وانزشبؤو نلي طهجخ عبيؼخ ثغلاك
االؽزُبعبد انزلهَجُخ نفزوح رطجُك طبنجبد انصف انواثغ يٍ وعهخ َظوهٍ
انضغىط انُفَُخ ػُل طهجخ انًوؽهخ انًزىٍطخ انًُزهُخ وغُو انًُزهُخ

و .ىَُخ ٍبنى يؾٍ
و.كََ.وٍَ عىاك شولٍ
و .يٍ ػهٍ ػجبً
ا.ك.شبكو عبٍى يؾًل
و.ك.صجب ػهٍ طالل
و.ك .ػجُو ػجل انًُؼى اؽًل
ا.و.ك.ؽُبٌ ؽٍَ يغُل
و.و .اٍزجوق ػجلهللا ػجل انؾٍَُ
و.و .يٌُ انوَى ػجل انكوَى كاوك
و.وًٍ.بػ ؽًيح شالل

