
 

)١٦ - ١( 
 

 الرمحن الرحيم اهللابسم 
 

دیـة وموضـوعية  حرصاً من دیوان الرقابة املالية  ىل ا هنوض مبهامه الرقابيـة  ـلك 
وعنایة  نية  الية ورغبة يف مو  بة التطورات امل سار ة يف جماالت التدق ق و س تفادة من 

واجلـودة، فقـد  در التق يات و ساليب احلدیثة يف اجناز املهام الرقابية مبزید من الفعالية 
أنطالقا من الرؤ  واملهمة والقمي و  )٢٠١١(دیوان الرقابة املالية اىل وضع خطته الس نویة 

 :وكام یيللتنف ذ خطهتا الس نویة سرتاتيجية لتحق ق املسائل اإل

 
 

جهاز رقابي مهني متطور يتمتع بالحياد واالستقالل ليسهم في المحافظة على المال العـام   
ة أداء األجهزة المشمولة برقابته ويعمل على المشاركة الفعالة في محاربة الفسـاد  ورفع كفاء

وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والقواعد والمعايير في مجاالت الرقابة المالية وكسب ثقة 
 .اإلطراف المتعاملة مع الجهاز 

 
 

 
، تمارس الرقابة الالحقة الديوان مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بصالحيات مالية وإدارية   

على الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعلقة بإدارة المال العام باإلضافة إلى ممارسة الرقابة على 
تكفل برقابـة األداء وفـق معـايير    يإجراءات التعاقدات وفق الحدود المرسومة له بالقانون و

شورة لية للجهات الخاضعة والمالكفاءة والفاعلية واالقتصادية وإبداء الرأي بشأن البيانات الما
 .الفنية للجهات ذات العالقة
 
 
 

االستقاللية والحيادية والموضوعية والمهنية واألمانة والمصداقية والشفافية والمسـاءلة  
 .هو عين الشعب على المال العام بما يكفل فكرة أن الديوان  تاحوالتواصل واالنف

 یـاالـرؤ

 المھمة

 القیم
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Ø  الـديوان   اهـداف ) المعدل( ١٩٩٠لسنة ) ٦(من القانون رقم ) الثانية(حددت المادة

 :كما يلي
Ø ًرقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة المالية والتحقـق مـن سـالمة    : أوال

 .     والتعليمات المالية تطبـيق القوانين واالنظمة
Ø ًهذا القانون الحكاموفقاً  رقابة وتقويم االداء: ثانيا. 
Ø ًجاالت المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها مـن امـور  تقديم العون الفني في الم: ثالثا 

 .وتنظيمية ادارية
Ø ًالمحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة دولياً للمحاسبة  نشر انظمة: رابعا

الممارسات وبالتعاون مع المفوضية العامة للنـزاهة لتحسـين   وافضلوالتدقيق 
 االدارةير القابلـة للتطبيـق علـى    القواعد بشكل مستمر، والممارسات والمعاي

 .العامة في العراق االموالوالمحاسبة وتدقيق 
Ø ًالفسـاد واالحتيـال، التبديـد،     الدلـة  الكشف من خالل التدقيق وتقييم االداء: خامسا

 االمـوال واستعمال  وانفاق بأستالمالتي تتعلق  االساءة، عدم الكفاءة في االمور
 .العامة

Ø ًالعامـة   االموالواستعمال  االنفاقالمتعلقة بكفاءة  غ في االمورالتحقيق والتبلي: سادسا
 .كما هو مطلوب رسمياً

Ø ًمباشـرة إلـى مفوضـية     اوالمفتش العمومي للوزارة ذات العالقـة   تحال الى: سابعا
االحتيال  اوالفساد،  ادلة اوالنـزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسباً كل ادعاءات 

 .العامة االموالعدم الكفاءة في أنفاق  او سوء استعمال اوالتبديد  او
Ø ًكمؤسسة تدقيق عليا في العراق باعمالهللقيام  واالجراءات فرض االنظمة: ثامنا .  

 
 
 

من ) انیة الث(دیوان الرقابة المالیة والمحددة وفق المادة  أھداف
 )لالمعد(  ١٩٩٠لسنة ) ٦(قانون رقم 
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تنقسم اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة إلى نوعين مـن اإلجـراءات األول منهـا يتعلـق          
الفنية والدراسات فضال عن اتخاذ اإلجـراءات   بالدوائر الرقابية والثاني يتعلق بدائرة الشؤون

 . الالزمة  لتنفيذ كافة المهام التي يكلف بها الديوان خارج خطة عمله 
 
 

 
 
 
 

 
v  اعتماد أسلوب أصدار الرأي الفني المحايد بالبيانات المالية للجهات الخاضعة للرقابة ب

لرقابة وتحديـد حجـم   التدقيق الحديث في تحديد األهمية النسبية للعناصر الخاضعة ل
العينة استناداً إلى درجة الخطر للحد من اآلثار السلبية الناتجة عـن تلـك المخـاطر    
والمحافظة عليها في أدنى مستوى ممكن وذلك من خالل تحديد تلك المخاطر وتحليلها 

لى ذلك في وقياسها وترتيبها وفق األولويات والتعامل معها حسب أهميتها واالعتماد ع
 .مع استخدام التوثيق لهذه المراحل للعمل الرقابيالتخطيط 

v      اعتماد خطة لتقويم األداء الشامل والجزئي يتم من خاللهـا إخضـاع اإلدارات التـي
اإلدارة وأثرهـا فـي   أهميـة  تحددها الدوائر الرقابية وفق برنامج زمني يعتمد على 

 . ألداء تنفذ وفقاً للمنهجية المتفق عليها في تقويم ااالقتصاد العراقي 
v اعتماد أسلوب التدقيق المتقاطع بين اإلدارات في المركز والمحافظات. 
v ي المحافظات ووضع خطة فصـلية  اعتماد أسلوب الزيارات الميدانية لدوائر الديوان ف

 .لذلك 
v  التوثيق الكامل ألدلة العمل الرقابي. 
v   لهيئـات  تقديم المقترحات بشأن معالجة المشاكل والصعوبات المعروضة مـن قبـل ا

 .الرقابية والجهات الخاضعة للرقابة 
 

أسالیب ومتطلبات تنفیذ 
 الرقابیة  الخطة

من قبل  أتباعھااألسالیب الواجب 
 الدوائر الرقابیة 
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v   اعداد الخطة الرقابية ومتابعة تنفيذها. 
 
v  وتحديثها وفقاً لمستجدات العمل  التدقيقبرامج  وأعدادتطوير. 

 
v  واألهدافتطوير واعداد برامج التدقيق المتخصصة والخاصة بما يؤمن انجاز المهام 

 .ي كشف حاالت الغش والفساد من تلك البرامج وتلك التي تساعد ف
 
v       تقديم العون الفني للدوائر الرقابية وللجهـات الخاضـعة للرقابـة وفقـاً للحـاالت

 .المعروضة من قبلهما 
 

v   ًإعداد تقارير وزارية تتضمن أهم المالحظات الرقابية ترفع إلى الوزير المعني فضـال
 .عن إعداد تقارير فصلية وصوال إلعداد التقرير السنوي

 
v اد البحوث والدراسات في المجاالت الفنية والمحاسبية ذات العالقة بعمل الـديوان  إعد

 .ونشاطاته
 

v برنامج األرشفة االلكترونية  دعم وتطوير)EDMS (     وهـو مـن البـرامج الحديثـة
 .االلكترونية للوثائق والمستخدمة في مجال األرشفة واإلدارة

 
v  ب التدقيق باستخدام الحاسوب باعتماد اسلومواصلة إعداد نظم وبرامج تدقيقية. 

 
v  المـؤتمرات الدوليـة   فـي الـدورات و  لمشاركة منتسبي الديوان اعداد خطة تدريبية

 .ومتابعة تنفيذها إقامة ورش عمل بغية نشر الثقافة الرقابية مع والندوات العلمية 
 
v     التواصل مع االجهزة الرقابية الدولية والمنظمات الدولية وبما يـؤمن نقـل المعرفـة

 .والتجارب وتبادل الخبرات 
 

دائرة الشؤون   الخطوات الواجب إتباعھا من قبل
 الفنیة والدراسات
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v    ترجمة المقاالت والكتب ذات العالقة بالشؤون المالية والمحاسبية فضالً عـن ترجمـة
 .المراسالت التي ترد للديوان من المنظمات الدولية وغيرها

 
v م وفقا للبيانات المالية الصادرةنتائج التحليل المالي لشركات القطاع العا. 

 
v تقديم الدراسات تائج تنفيذ الموازنة الجارية واالستثمارية وقواعد بيانات حول ن أنشاء

 .بشأنهااألولية 
 

v  االنترانيت ( تشغيل منظومة البريد االلكتروني الداخلية.( 
 
v  الرقابية وتأمين التعريف المحلي للقواعـد الدوليـة    واألدلةتطوير القواعد المحاسبية

 . وبما يسهل عملية تطبيقها في واقع المهنة 
 

 
 

 
 
 
 

 
بالقوانين تتولى هذه الدائرة مهام تقديم االستشارات االدارية والقانونية بما يتعلق بااللتزام 

والتعليمات وفقاً للحاالت المعروضة عليها من الدوائر الرقابية والـدوائر الخاضـعة للرقابـة    
،  وكذلك احتساب كلف العمل الرقابي من خالل توليها تنفيذ الموازنـة المخصصـة للـديوان   

 . وتوزيع الموارد البشرية وفقاً الحتياجات الدوائر الرقابية 
 

 
 
 
 
 
 

 الدائرة االداریة والمالیة 
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التحديات التي يواجهها الديوان لتنفيذ خطته في المرحلة الراهنة فـيمكن تصـنيفها إلـى    

 ـ :نوعين 
 :النوع األول

وقـت  عدم تقديم اإلدارات الخاضعة للرقابة بياناتها المالية فـي ال بسبب تحديات خارجية     
حسـاب  )  ١١٧ ( ٣١/١٢/٢٠١٠المحدد حيث بلغ عدد الحسابات الختامية التي لم تقدم لغاية 

تلـك   بأسـماء مرفق كشف (ختامي يمثل بيانات مالية إلدارات رئيسية موزعة وفقا للسنوات 
 . )اإلدارات 

  :النوع الثاني
داري والمخالفـات  التحديات التي يواجهها الرقيب ذاته نتيجة الكشف عن حاالت الفساد اإل .١

علـى سـالمة   دعم الرقباء بما يكفل الحفاظ الموجودة في تلك اإلدارات األمر الذي يتطلب 
 .واستقاللية وامن الرقيب وحيادية 

 .التطوير الذاتي على كافة األصعدة و المجاالت في الديوان  .٢
 .تحقيق التواصل الدولي االستمرار في  .٣

 
 
 

 
 

-:تتمثل مدخالت اخلطة باالتي   

 الدوائر الرقابية يف الديوان   •

 عدد العاملني   •
 اخلاضعة للرقابة  اإلدارات •
     الطاقات البشرية املستخدمة يف اجناز العمل ووحدة قياسها  •

  رقيب/يوم
 

في المفاهيم والمصطلحات المعتمدة إيضاحات بشان الخطة و
 أعدادها

 التحديات والصعوبات
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ü الدوائر الرقابية يف الديوان 
 
v  تتمثل الدوائر الرقابية في الديوان:-  

 -:الدوائر المركزية في بغداد 
ـ  -:تمويل والتوزيع الدائرة تدقيق نشاط  )١ وزارة (  تتمثل االدارات الخاضعة لرقابتها بـ

 تقـوم بمهـام و   ) المالية ، وزارة التجارة ، وزارة التخطيط ،البنك المركزي العراقـي  
الرقابة والتدقيق على االدارات في بغداد والتنسـيق مـع دوائـر التـدقيق فـي       أعمال

 . المحافظات بشان فروع االدارات المذكورة

الـدوائر الرئاسـية ، وزارة   (يشمل نطاق عملهـا  -:الحكم المركزي ئرة تدقيق نشاط دا )٢
الخارجية ، وزارة الداخلية ، وزارة البلديات واالشغال العامة ، مجلس محافظة بغـداد ،  

العلـوم والتكنولوجيـا ،   وزارة الثقافة ، وزارة العدل ، وزارة الدفاع ، محافظة بغداد ،
تقوم بمهام و أعمال الرقابة والتـدقيق علـى   ) هيئة السياحة مجلس القضاء االعلى ، 

االدارات في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في المحافظـات بشـان فـروع االدارات    
 . المذكورة

وزارة التعليم العالي والبحث ( يشمل نطاق عملها  -:الخدمات العامة دائرة تدقيق نشاط  )٣
تقـوم  ) صحة ، وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة  العلمي ، وزارة التربية ، وزارة ال

بمهام و أعمال الرقابة والتدقيق على االدارات في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في 
 . المحافظات بشان فروع االدارات المذكورة

االسكان واالعمار ، وزارة ( يشمل نطاق عملها  -:الزراعة والتعمير دائرة تدقيق نشاط  )٤
تقـوم بمهـام و أعمـال     )صاالت ، وزارة الزراعة ، وزارة الموارد المائية وزارة االت

الرقابة والتدقيق على االدارات في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق فـي المحافظـات   
 . بشان فروع االدارات المذكورة

امانـة  وزارة الشباب والرياضـة ، ( يشمل نطاق عملها  -:الشركات دائرة تدقيق نشاط  )٥
شركات القطاع المخـتلط  ارة البيئة ، وزارة حقوق االنسان،دواوين االوقاف ، وز ،بغداد 

تقـوم  ) ستشارية،صناديق التعليم العـالي المكاتب اال، الجمعيات واالتحادات والمنظمات،
بمهام و أعمال الرقابة والتدقيق على االدارات في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في 

 . الدارات المذكورةالمحافظات بشان فروع ا

وزارة الكهرباء ، وزارة الـنفط ،  ( يشمل نطاق عملها  -:الصناعي دائرة تدقيق نشاط  )٦
تقوم بمهام و أعمال الرقابـة والتـدقيق علـى االدارات فـي بغـداد      ) وزارة الصناعة 

 .والتنسيق مع دوائر التدقيق في المحافظات بشان فروع االدارات المذكورة
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v  والتي تعمل بالتنسيق مع دوائرنا في بغداد والمتمثلة بـ لمحافظات ااما دوائرنا في:-  

 
و مسـؤولة عـن نطـاق    الموصل مركزها في محافظة  -:المنطقة االولى دائرة تدقيق  )١

تقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على الدوائر الرئيسية والفرعيـة فـي   و محافظة الموصل
 .ركزية في بغداد المحافظة ومن خالل التنسيق مع الدوائر الم

و مسؤولة عن نطاق محافظـات   البصرةمركزها محافظة  -:المنطقة الثانيةدائرة تدقيق  )٢
تقوم بأعمال الرقابة والتدقيق علـى الـدوائر الرئيسـية    و )ذي قار، ميسان ،  البصرة(

 .ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغدادات أنفا والفرعية في المحافظ

مركزها محافظة الحلة و مسؤولة عن نطاق محافظـات   -:المنطقة الثالثة دائرة تدقيق  )٣
وتقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على الدوائر الرئيسية والفرعية ) حلة ، كربالء ، نجف (

 .   في المحافظات أنفا ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغداد

و مسـؤولة عـن نطـاق    كركـوك  فظة ومركزها محا -:المنطقة الرابعة دائرة تدقيق  )٤
وتقوم بأعمال الرقابـة والتـدقيق علـى الـدوائر     )  صالح الدين،  كركوك (محافظات 

الرئيسية والفرعية في المحافظات أنفا ومن خالل التنسيق مع الـدوائر المركزيـة فـي    
 .   بغداد

عـن نطـاق    و مسـؤولة  بغدادومركزها محافظة  -: المنطقة الخامسةدائرة تدقيق  )٥
وتقوم بأعمال الرقابـة والتـدقيق علـى الـدوائر     )  واسط ، ديالى، االنبار(حافظاتم

الرئيسية والفرعية في المحافظات أنفا ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزيـة فـي   
 . بغداد

و مسؤولة عـن نطـاق   الديوانية ومركزها محافظة  -: المنطقة السادسةدائرة تدقيق  )٦
تقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على الدوائر الرئيسـية  و) ىالمثن ، الديوانية( محافظات

  .والفرعية في المحافظة ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغداد
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ü  عدد العاملني:- 

نتسب من كافة االختصاصات المهنيـة  م) ٢٠٢١( يعمل هذا الديوان باالعتماد على     
رية ، القانونية ، اإلحصائية ، المعلوماتية ، الطبيـة ،  االقتصادية ، المحاسبية ، االدا( 

الموظفين العـاملين وشـهاداتهم    أعداد إحصائيات أدناه)الهندسية ، الزراعية ، البيئية 
 -:بعد أستبعاد المتسربين الدراسية 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سـواء  األمـد طويلـة   بأجازاتعين تيتمثل بالعاملين المتم(  المتسربين اما عدد العاملين 

 ) .مرضية  أودراسية 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد الشهادة
 ٣٠ دكتوراه
 ٢٧ ماجستير

 ١١٤ دبلوم عالي
 ١٣٠٠ سبكالوريو

 ٢٠٤ دبلوم فني
 ٥٣ إعدادية
 ٢٦ متوسطة
 ٤٣ ابتدائية

 ٢٧ )يقرأ ويكتب(دون االبتدائية
 ١٨٢٤ المجموع



 

)١٦ - ١٠( 
 

ü اخلاضعة للرقابة  اإلدارات:-  
الدوائر الرقابية والتي تمارس اعمالها من خالل الهيئـات  ثل نطاق وهي تم        

  -: كاألتيوهي الرقابية 
تشمل مجلس النواب ، مجلس الوزراء ، والدوائر الرئاسية الرئيسية وهـي  اإلدارات  -":أوال

والـدوائر الحكوميـة   المـديريات   (، مراكز الوزارات ، دوائر غير المرتبطة بوزارة 
والتـي تنتهـي   بشخصية معنوية واسـتقالل مـالي وأداري   التي تتمتع  )التابعة لها 

خطـط لهـا الـديوان    والتـي   إعمالتقرير نتائج أو حساباتها السنوية ببيانات مالية 
  )١(ملحق رقم  .٢٠١١خالل السنة  %١٠٠بنسبة  لتدقيقها

ـ  التي تتمتع اإلداراتوهي  األخرىالرئيسية  اإلدارات  -":ثانيا ة واسـتقالل  بشخصية معنوي
تقريـر  أو حساباتها السنوية ببيانات مالية تنتهي والتي  والممولة ذاتيا مالي وأداري

، ٢٠١١خـالل السـنة    %١٠٠بنسبة  لتدقيقهاخطط لها الديوان والتي  إعمالنتائج 
وكذلك تشمل شركات القطاع المختلط والمكاتب االستشارية وصناديق التعليم العـالي ،  

 )٢(ملحق رقم  .ات ، المنظمات الجمعيات ، االتحاد
الرئيسية التي يكون تمويلها عـن   لألداراتالفرعية وهي الوحدات التابعة  اإلدارات  -":ثالثا

يخطط لها  إنوتنتهي نتائج التدقيق فيها بتقرير دوري والتي يجب  تلك االدارات طريق
على ان يـتم   الدائرة الرقابية إمكانيةمـن نطاق العمل حسب % ٣٣ ال تقل عن بنسبة

 )٣(ملحق رقم  .خالل ثالث سنوات% ) ١٠٠(بنسبة تغطيتها 
 
 
ü الطاقات الرقابيــة 

وهي تساوي  )رقيب/يوم(وحـدة قياسها ويقصد بها األيام المتاحة لعمل الرقيب المالي و
) ٧(يـوم العمـل    إنباعتبـار  رقيب  للفصل / يوم ) ٥٧(أو رقيب للسنة /يوم) ٢٣١(

  .ساعة
يـوم عمـل و   ) ٢٣١(× قة المخططة وهــي تمثل عـدد العـاملين المتـاح   الطا  -":أوال

التي تم األشارة اليهـا فـي   (وحسب األوزان الترجيحية  رقيب /وحــدة قياسها يوم
يمثل الطاقات المتوقـــع وهذا ) المرفق طيا (  و) الدليل األسترشادي ألعداد الخطة

 . زهاوجودها والتي بموجبها تحدد المهام المخطط انجا
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النجـاز مهامهـا   "الطاقات المطلوبة وهـي الطاقات التي تحتاجها الهيئة فعـــال   -":ثانيا
المخططـة  الطاقات تجاوز تقد  وهذه الطاقات لقانون الديوان"المطلوبـة والمحددة وفقا

 ٠في الطاقة وجــود عجزمما يؤشر في بعض االحيان 
 

وحسـب   الرقابيـة  الهيئـات  أجمالي مهام داءأل )المتاحة( ةالمخطط توزع الطاقات  -:ثالثا 
  -:فيالمتمثلة اهداف ومهام الديوان وحسب الكشوفات المرفقة 

 
 التدقيق ألمستندي للبيانـات الماليـة   مهام تدقيق المشروعية وتمثل الوقت الالزم النجاز  -١

 الرقابيـة  من إجمالي الطاقـات %) ٣٣(حيث حددت نسبة الهيئة خالل السنة  ابه ةالمكلف
 .داء هذه المهمة أل
 

مهام تقويم األداء وتمثل الوقت الالزم لتقويم أداء اإلدارات الخاضعة لرقابة الديوان وفق  -٢
معدة مسبقا لهذا الغرض للتحقق من مدى فاعلية وكفاءة واقتصـادية اسـتخدام   الخطة ال

 المال العام والموارد البشرية واالقتصادية وفق مؤشرات ومعايير علمية مدروسة وهـي 
 .الرقابية من أجمالي الطاقات%) ٤٥(تمثل ما نسبته 

 
المهام التطويرية وتمثل الطاقات التي يخصصها رئيس الهيئة لتطويـر كادره من حيـث    -٣

ـ ــخ أمداخــل القطر   في الدورات سواء إشراكهم ـ ـارجه ضمن ال ة  ـبرامج المتاح
  . نةالسخالل  الطاقات المخططة من% ١٠التتجاوز نسبتها  إنوينبغي 

 
ومديريات الرقابة وتتمثل بالطاقات المخصصة في مقرات الدوائر الرقابية  اإلداريةالمهام  -٤

المهام االستشارية وهي تتمثل بطاقـة رئـيس   أما %).٩(في المحافظات وهي تمثل نسبة 
  .من أجمالي الطاقات %) ١(ويخطط ألداء هذه المهام بنسبة الهيئة حصرا 

 
للخبير ،معاون مدير عام الدائرة ، ( ي وتتمثل بالطاقات المخططة مهام إدارة العمل الرقاب -٥

مـن إجمـالي   % ) ٢(وهي تمثـل نسـبة   )مدير التنسيق ، مدير الرقابة في المحافظات 
 .الطاقات

 
مكتب رئيس الديوان، مكاتب النـواب ، دائـرة الشـؤون الفنيـة     ( تم تنظيم خطة ساندة  -٦

 .)لية والدراسات ،دائرة الشؤون اإلدارية والما
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 اإلداراتالرقابة والتدقيق في  إعمالبالتقارير الرقابية الناتجة عن مخرجات الخطة تتمثل       

  -:كاألتيالخاضعة للرقابة وهي 
 
للسـنة   واألخـرى  الرئيسية اإلداراتيمثل مخرجات و البيانات الماليةرقابية حول  ريراتق )١(

مالية لسـنوات  البيانات رقابية عن ال تقارير وكذلك ٣١/١٢/٢٠١٠المالية المنتهية في 
  .في حينها سابقة متأخرة لم تقدم من قبل اإلدارات الخاضعة للرقابة

 
  .واألخرى الرئيسية عن اإلدارات إعمالتقريــر نتائج   )٢(

 
 .الزيارات التفتيشيةتقرير  )٣(

 
وان تقارير نتائج تدقيق العقود وقد تم التخطيط لها في ضوء العقود المقدمة الـى الـدي    )٤(

 .٢٠١٠خالل العام 

 
جزئـي   أداءتم تحديده في الخطة السنوية سواء كان تقرير تقويم  أداء الذيتقرير تقويم   )٥(

  .إقرارهشامل حسب ما يتم  أم

 
 .التخصصيةفي مجال الرقابة  األداءتقرير تخصصي يمثل تقارير قسم تقويم   )٦(

 
دراسـات   اومعينـة   عمالبإ الهيئات نتيجة تكليف أخرىتمثل أي تقارير  أخرىتقارير   )٧(

 او تقارير تدقيق قوائم االيفاد والسفر أو تقارير لجان أو نتائج تدقيق منح بحوث وأمعدة 
 .وغيرهاللدرجات الخاصة 

 
يصدر هذا الديوان اربعة تقارير فصلية وفي نهاية العام يصـدر تقريـر سـنوي بكافـة      )٨(

مجلـس  ( الرئاسـات الثالثـة   المالحظات التي لم يتم تصفيتها وترسل هذه التقارير الى 
 .والى اللجان البرلمانية المعنية ) النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء 

 
 

 مخرجات الخطة
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منتسب على رأس ) ١٤٧٠(على  عتمادالاب ٢٠١١خطط الديوان النجاز العمل الرقابي لعام    

لغت الطاقات الرقابيـة  رقيب في حين ب/يوم ) ٣٨٥٠٧٠(العمل حيث بلغت طاقاتهم المخططة 
وقد تم توزيع هذه الطاقات النجاز % )  ٢٤( رقيب أي بنسبة عجز/يوم )٥٠٦٢١١(المطلوبة 

 المعدل وكاالتي  ١٩٩٠لسنة ) ٦(مــن قانونــه رقم ) ٢(مهام الديوان التي حددتها المادة 
 

نسبتها إلى  الطاقة المخططة المهام
 اإلجمالي

 %٣٤ ١٣٢٠٣٠ تدقيق المشروعية

 %٤٥ ١٧٣٧٢٣ تقويم األداء

 %١٠ ٣٨٥١٨ مهام تطويرية

 %١ ٣٨٩٦ مهام استشارية

 %٨ ٢٩٤٤٠ مهام إدارية

 %٢ ٧٤٦٣ إدارة العمل الرقابي
 %١٠٠ ٣٨٥٠٧٠ المجموع

 
 

 

 خطــة عمل الــديوان السنوية للفترة من

 ٣١/١٢/٢٠١١ولغاية  ١/١/٢٠١١

 الطاقات الرقابية
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تمثل الطاقات الرقابية للدوائر الرقابية فقط حيث  تم فصل طاقات المهام الرقابيـة لمقـر    

ي خطة ساندة لخطة العمل الرقابي تمثلت بالمهـام اإلداريـة والفنيـة    الديوان وعرضت ف
والتطويرية واالستشارية لكافة مكاتب وأقسام الديوان من حيـث المـدخالت والمخرجـات    

 .)الساندة  ةمرفق استمارة الخط(
 

 
 
  

استنادا لتوجيهات مجلس الرقابة المالية قامت الدوائر الرقابية بإعـادة النظـر فـي         
احتساب  الطاقات المطلوبة لبعض من اإلدارات الرئيسية الخاضعة لرقابتهـا وفـق عـدد    
ساعات العمل المصروفة فعال في تدقيق هذه اإلدارات وللثالث سنوات األخيرة مع األخـذ  

 .ظر االعتبار حجم اإلدارة ونشاطهابن
 
 

 
 
 
 

منهـا     إدارة )  ١٢٠٠(خطط الديوان لتدقيق كافة اإلدارات الخاضعة لرقابتـه والبالغـة   
كمـا ورد فـي     والممولة ذاتياً أخرى/ إدارة رئيسية) ٩٠٦(حكومية و/ إدارة رئيسية) ٢٩٤(

بالرغم من عدم تقديم البيانات المالية لمعظم هذه اإلدارات وذلك حفاظا على ،   ) ٨( الصفحة 
 .شمولية التخطيط  

 
 

                                                                                                                                                                          
إدارة خاضعة للرقابة  ) ٢٢٢٦(إدارة فرعية من مجموع ) ٧٣٤(خطط الديوان لتدقيق          

هذه اإلدارات إلى خطة دورية تـؤدي إلـى    حيث تخضع%) ٣٣(بنسبة مخطط بلغت 
 .تدقيق اإلدارات كافة خالل ثالث سنوات 

 الطاقات المخططة

 المطلوبةالطاقات 

 اإلدارات الخاضعة للرقابة

 اإلدارات الفرعية  

الحكومية / اإلدارات الرئيسية    
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 . ٢٠١٠تقريراً خالل السنة ) ٣٧٩٤(هذا الديوان  أنجز •

حيث بلغت الحسابات الختاميـة  ، تقريراً ) ٥٣٢٦(خططت الدوائر الرقابية النجاز  •
ختامي إلدارات حساب ) ٢٢٢(حساب ختامي منها) ٦٢٣(المدورة المخطط تدقيقها 

حساب ختامي إلدارات أخرى إما الحسـابات الختاميـة لعـام    ) ٤٠١(حكومية و 
حسـاب ختـامي   ) ٥٠٤(حساب ختـامي منهـا   ) ٧٧٢(فقد بلغ المخطط  ٢٠١٠

حساب ختامي إلدارات أخرى باإلضـافة إلـى تقـارير    ) ٢٦٨(إلدارات حكومية و 
   -:متنوعة أخرى وكما مثبت في الجدول أدناه 

 
العدد المخطط انجازه  تقريرنوع ال

 ٢٠١١/للسنة
 ٢٠١٠/للسنة  المنجز

 ١٢٤ ٦٢٣ حساب ختامي مدور 
 ٥١٥ ٧٩٢ حساب ختامي

 ٥٦٤ ٦٩٠ أعمال جتقرير نتائ

 ٣٥٧ ٤٤١ تقرير دوري
 ٧٨ ٢٣٧ تقويم أداء

 ١٥٤ ٣٣٨ زيارات تفتيشية

 ١٤١٦ ١٩٧٣ عقود
 ٥٨٦ ٢٣٢ تقارير أخرى
 ٣٧٩٤ ٥٣٢٦ المجموع

 
اً إلى توجيهات األمانة العامة لمجلس الوزراء  خطط الديوان لتدقيق العقود استناد •

مليون دينار ، حيث بلـغ عـدد العقـود المخطـط       ) ١٥٠(التي تزيد مبالغها عن 
عقد حيث تم تحديد أعداد التقارير في ضوء تقـارير العقـود   )   ١٨٦٥ (تدقيقها 

 . ٢٠١١الواردة إلى الديوان لتدقيقها خالل عام  
 
تقرير ضمن التقارير األخرى حيـث أن الـديوان   )  ٢٠٤  (خطط الديوان لتدقيق  •

يكلف ببعض المهام التدقيقية خارج الخطة قد تتضمن تدقيق المنح أو الرواتب أو 
 .تكليفات ومهام خاصة 

 العمل الرقابيمخرجات 
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يعتمد على ما سـيتم تـدويره مـن العـام      ٢٠١١أن تحديد خطة تقويم األداء لعام           
باسـتغالل نسـبة    ٢٠١١فة إلى اإلدارات التي سيتم تقويم أدائها خالل السنة إضا ٢٠١٠

من إجمالي الطاقات وفق خطة تعد الحقا تنفذ خالل الفصلين الثالث والرابـع مـن   % ٤٥
 )٤(ملحق رقم  .السنة قيد البحث 

 
 
 

 قدم قسم تقويم األداء التخصصي خطته للرقابة التخصصية علـى اإلدارات الخاضـعة       
بعد أن يتم التنسيق مع  دوائر الرقابة والتدقيق بشان اإلدارات التي  ٢٠١١للرقابة  لعام 

تقرير خالل السنة تتضمن النشاطات للهيئات المتخصصة ) ٤٠(سيتم تقويم أدائها بإجمالي 
 .)الصحية ،الهندسية،التربية ،الزراعية واالروائية،البيئية (بالشؤون 

 
  خلطةمالحظات عامة بشان ا     
v  إلجمالي الهيئات الرقابية رغم عدم وجود % ٤٥تم احتساب طاقات تقويم األداء بنسبة

إدارات خاضعة لتقويم األداء في بعض الدوائر مع مراعاة االستفادة من تلك الطاقـات  
 .في تشكيل فرق عمل لتنفيذ خطة تقويم األداء  

v  منظمـات المجتمـع المـدني    قيام دائرة تدقيق نشاط الشركات في هذا الديوان بتدقيق      
 .والخاضعة لرقابة الديوان بموجب قوانينها الصادرة ) حديثة التكوين ( 

v  وتحديـد  والمحافظات تم تحديد مواعيد االنجاز بالتنسيق بين الدوائر الرقابية في بغداد
 .التدقيق أسبقيات

v حجـم الطاقـات    اعتماد مبدأ المرونة في أعداد الخطة وتوزيع اإلعمال بما يتالءم مع
 الرقابية الالزمة للتدقيق وكادر الهيئة الرقابية ومحاولة تحقيق التوازن في هذا الجانب 

 . لغرض انجاز المهام في التوقيتات المحددة لها      
                                                                        

 
 

 خطة تقويم األداء

 التخصصي خطة قسم تقويم األداء
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عدد االدارات المخطط 

تدقيقها

مركزيةمركزية

٢٠١١/١٢/٣١ ����(6 ا(!��ان (34)�ة م1 ٢٠١١/١/١  و(0	78 �ا(,+� ا(-��9

الدوائر
عدد 

االفراد

عدد االدارات الخاضعة 

للرقابة
نوع وحجم المهام

١١%٩٩٤٠٣٤٤٠٣٤٩١٨٨١٢٠٩١٢٦٢٩٢٧٧١٤٨٩٥٨٩٢٦٢٦٣٢٩٦٧٥زرا�� و�$	#�

٩%١٣٩١٦٣٤٩٢٤١٦٣٤٩٨١٣٠٧٢١٧١٩٦٣٦٧٣٣٦٠٢٠٠٠٣٩٣٣٦٦٩٤٤٠٢٤١:�آ�ت

���9;٣٠%١٥٩٦٧١٣٦٧١١١٤٣٨٥١٨٩٢٩٤٠٨٧٤١١٢٤٥٥٥٨٩٤٠٨٥٦٥٨٣٣٣

٢١%٥٢٧٥٦١٦٨٧٥٦٥٥٤٤٧٣٥٨٨٧١٤٠٨١٤١١٧٨١٣٩٣١٤٠٨٣١٧٧٥١م9+=� او(>

��ن#? �٤٨%١٤٦٢٤٦٦٤٠٥٢٤٦٦١٣٤١٢٣٢٠١٦٢٠٩٣٧٢٦٣٥٩٤٠٦٦٥٨٩٣٧٢٦٩٧١٧١١م9+=

�@)�? �٢٦%١٧٥٢٧٩٠٤٠٨٢٧٩٠١٣٥١٥١١٠١٩٨٨٢٤٥٧٧٤٥٥٤٧٦٣٩٨٢٤٥٧٦٩٦٢٠٣٢م9+=

�٢١%٦٩١٤٤٢٢٥٦١٤٤٢٨٤٦٠٨٣٨٠٠٥١٨٣٢١٨٣١٨٢٣٣٩٣١٨٣١٩٢٣٣١٩م9+=� را'$

��م-" �٣٩%٩٢٢٣٩٦٢٣٩٢٣٩٦٨٠٧١٣١٩٣٧٧٢٣٦٠٢٤٥٣٥١٣٩٨٢٢٣٦٠٨٣٨٦١٥م9+=

�٣٤%٧٧١٤٣٤٢٩٣١٤٣٤٩٦٦٥١٠٨٥٦٥١٩٩٠١٩٣٢٢٤٩٣٩٣١٩٩٠٠٣٠٣٢٩م9+=� س�دس

٠%٥٩٥٥٤٥٧٢٩٤١٥٠٤١٥٧٣٥٣١٩٦١٥٠٤٩١٥٠٤٩.-� �=��� اDداء

٢٤%١٤٧٠٢٩٤٩٠٦٢٢٢٦٢٩٤٩٠٦٧٣٤١٣٢٠٣٠١٧٣٧٢٣٣٨٥١٨٣٨٩٦٢٩٤٤٠٧٤٦٣٣٨٥٠٧٠٥٠٦٢١١مF	�ع



ا�
	�� ا����ان

�م�����	ا���دا��ى���م�ا��ى���م

٩٥٧٦٦٥٤٣١٧٢٨٣٩٣١٥٧٣٢ا���	��


��) و&�ز�$&١١٤٦٤٦١١١٨٥٣٢٤٢٠٩

�
١٣٧٢١٨٣٣٧٢٠١٧٨٢٣١٧٩١٢٤٥زرا�� و&�

١٥٦٨٢٣٧٠٥٠٢٨١٥٢٢٤٩٢٣٤٢ا�-�آ	ت

0��٤٠٨٩١٠٣٤٠١٨١٥٧٧٥٣٨٧ م�آ/ي

��٩٨٣٩١٣٦٩٥٦١٤٢٧١٠٢٣٣٧م	ت �	م�

١٥٢٤٣٩٢٧١٥٣٥١١٠٢٦٥م�23� او�1

�٣٣٤٢١٣٤٧٣٩١٧٨٨١٧٠٤٢٢م�23� 5	ن

٤٠٣٨٢٤٥٤٢٥١٨١٧١١٠١٠٣٣٦م�23� 5	�6�

٦٨١٤٤٢٧٦٢٤٢٤٦٩٦٢١٣٧١م�23� را�7�

٢١١٢٧٣٣٤٦٥٣٧٧٢٢١٢٣٩١م�23� �	م8�

٨٧١٤٣٤١٧٤٦١٤١٨١٩٢٤٩م�23� س	دس�

٤٠٤٠>08 &0��2 ا;داء


�ع ا��=�?
٢٢٢٤٠١٥١٠٢٨٢٦٩٠٤٤١٢٣٧٣٣٨١٩٧٣٢٣٢٥٣٢٦ا�

٢٠١١/١٢/٣١ ��	A٢٠١١/١/١ و� Bة م�DE=� ����8ا� ��3� م�F�	ت ا��
) ا��>	7

&���2 �8	ب �D	م�
دوري

ا��ى
م?
�ع

م�F�	ت ا��
) ا��>	�7 (&���2)

J �8	ب �D	م� م�Dاآ0<�& KL	Dن
ا�
	ل

��7	D
3N وا�FD08 ا�<

��2د
 0��2&
اداء

ز�	رات 
�-DE&

ا��O	ت



��� ا����� وا������� 

اس���ری�ت�ی�ی�
��� اداري 

�وم��
 �ا���� ا� �
�وا��!�

اداری�
 �ا"���
�ا���

 �ا"���
ا��$�ب

ی�م /ر��%ی�م /ر��%ی�م /ر��%ی�م /ر��%ی�م /ر��%ی�م /ر��%ی�م /ر��%

١
م,�% ا���+ ر*�( 

ا�+ی�ان
٣٥٤٠٣٤٠٣٧٢٧٩٨٠٨٥٨٠٨٥

١٤١٨٥١٦٣٣٩٢٢٤٩٤٣٢٣٤٣٢٣٤م,�ت% ا���دة ا���اب٢

٣
دا*�ة ا��8ون ا� ��� 

وا�+راس�ت
١١٧١٤٢١١٢٧٠١٩٦٢٣٩٠٩٢٧٠٢٧٢٧٠٢٧

٤
دا*�ة ا��8ون ا:داری� 

وا������
١٧٨٢١١٤٢١١٤٣٩٣٣٦٥٨٧٤١١١٦٤١١١٦

٣٤٤٤١٢٣٣٩٥٠٧٨٥١٩٦٧٠٢٦٩٧٩٤٦٢٧٩٤٦٢ ا��>��ع

ن�=� 
ا:ن@�اف

%

خ� ا���� ا���ن+ة 

ا:���مت
�+د 
ا:�Cاد

ن�ع وح>� ا��!�م



١
مكتب رئیس 

الدیوان واالقسام 
التابعة لھ

٢٠٨٠٢٢٠٣٢٠

٥٥١٢٥٠٦١٥٣١١٧٦مكاتب السادة النواب ٢

دائرة الشؤون ٣
٤٨١٣٠١٣٠٨٦٥٩٣١٧٢٠٠٠١٢٩٢١٦٤٦١٨الفنیة والدراسات

دائرة الشؤون ٤
٦٥٢٥٣٢٩٥٨١١٤١٩٦االداریة والمالیة

١١٣١٣٥١٥١٢٣٠٨٣٨٨١٦٥٩٣١٧٢٠٠٠١٢٩١٤٠٠١٠٣١٠

صیانة 
اجھزة

اقامة 
المجموعاخرىدورات

المجموع

دراسات 
وبحوث

استشارات 
وبیان راي

تقاریر

فحص

خطة مخرجات العمل الساندة السنویة لمقر الدیوانقسم التخطیط والمتابعة

االقسامت

الــتقاریـــر

اصدار
انظمة ترجمةبرامج

وتطبیقات
كتب 

ومراسالت



 ٣١/١٢/٢٠١٠اإلدارات الرئیسیة التي لم تقدم لغایة 

 المالحظات سنة الحساب  الخاضعة للرقابة  اإلدارات الوزارة 

  ٢٠٠٧ الشركة العامة لالتصاالت والبرید االتصاالت 

  ٢٠٠٨  
  ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٩ واسط/شركة الدجیلة العراقیة األردنیة   قطاع مختلط
  ٢٠٠٧ لى جامعة دیا التعلیم العالي 

  ٢٠٠٨  
  ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٩ نشرة اإلعالنات الرسمیة  المالیة

  ٢٠٠٩ صندوق التنمیة  التخطیط 

  ٢٠٠٩ مدیریة صحة محافظة ذي قار  الصحة

الصناعة 
 والمعادن

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩-٢٠٠٢ شركة جابر بن حیان العامة 

الصناعة 
 والمعادن

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩-٢٠٠٢ شركة الكندي العامة 

الصناعة 
 والمعادن 

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩-٢٠٠٣  شركة الطارق العامة 

الصناعة 
 والمعادن

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩- ٢٠٠٣ شركة النخیل العامة 

الصناعة 
 والمعادن

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة الكرامة العامة 

الصناعة 
 دنوالمعا

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة الرضوان العامة 

الصناعة 
 والمعادن

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة العبور العامة 

الصناعة 
 والمعادن

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة أم المعارك العامة 

الصناعة 
 والمعادن

 تصنیع العسكريشركات ال ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة الفداء العامة 

الصناعة 
 والمعادن

 شركات التصنیع العسكري ٢٠٠٩-٢٠٠٣ شركة بدر العامة

 الكھرباء
 

  ٢٠٠٩ المدیریة العامة اإلنتاجیة الغازیة 

الدوائر 
 الرئاسیة  

  ٢٠٠٧ المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا 

  ٢٠٠٨  
  ٢٠٠٩  
  ٢٠٠٨ الھیئة العلیا للحج والعمرة  
  ٢٠٠٩  
  ٢٠٠٨ تالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابا 



  ٢٠٠٩  
  ٢٠٠٨ الجھاز الوطني للمخابرات  

  ٢٠٠٧ البعثات الدبلوماسیة  الخارجیة 
  ٢٠٠٨  
  ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٣ بابل/ شركة الرشید العامة  الصناعة 
  ٢٠٠٧  
  ٢٠٠٨  
  ٢٠٠٩  

غیر مرتبطة 
 بوزارة 

  ٢٠٠٩ محافظة بابل 

الوقف دیوان 
 الشیعي

  ٢٠٠٩-٢٠٠٣ عتبة الروضة الكاظمیة 

األمانة العامة إلدارة واستثمار أموال  الوقف الشیعي
 الوقف الشیعي 

٢٠٠٩-٢٠٠٤  

دیوان الوقف 
 السني

  ٢٠٠٩ الوقف السني /صندوق الزكاة والصدقات 

  ٢٠٠٩ ھیئة أدارة استثمار أموال الوقف السني  
  ٢٠٠٨ قي جمعیة الھالل األحمر العرا 
  ٢٠٠٩  

 



د�ان وزارة ا����رةوزارة ا����رة١
ا����� ا���موزارة ا����رة٢
وزارة ا������ وزارة ا������٣
���� ا����� ا���م / وزارة ا������ وزارة ا������٤

� وا�����ة ا������ وزارة ا������٥��ا�$#�ز ا���آ!ي ���

ا�$#�ز ا���آ!ي �+*(�ء وت�����ج�� ا�������ت وزارة ا������٦

ا���آ! ا��1�2 �+س�/�رات وا����ی� ا-داري وزارة ا������٧

دا�7ة ا���5س�6 /ا�5��ب ا�����1 �$�#�ری� ا���اق وزارة ا������٨

دی�ان وزارة ا������ وزارة ا������٩

دا�7ة ا����� ا���م /وزارة ا������ وزارة ا������١٠

ا���آ!ا��9ری16 ا����1 وا���5س16 وزارة ا������١١

دا�7ة ت�����ج�� ا�������ت وزارة ا������١٢

ه�:� ا�����9 ا�����2 وزارة ا������١٣

ا�#�:� ا����� ��>�ا�7 وزارة ا������١٤

ا�#�:� ا����� �����رك وزارة ا������١٥

دا�7ة ���رات ا�9و�� وزارة ا������١٦

دی�ان وزارة ا��9لوزارة ا��9ل١٧

ا���#9 ا��>�17وزارة ا��9ل١٨

دا�7ة ر��ی� ا���ص�ی?وزارة ا��9ل١٩

دا�7ة ا����ب ا��9ولوزارة ا��9ل٢٠

دا�7ة ا�����Aوزارة ا��9ل٢١

دا�7ة ا����� ا���م /وزارة ا��9لوزارة ا��9ل٢٢

دا�7ة ا-ص+ح ا���ا��B ����6ر / ا��$�نوزارة ا��9ل٢٣

�9ی�ی� ا���$�D ا����ري ا�����وزارة ا��9ل٢٤

٢٥E��-ء ا�<�����5 ا�����!ا-ت�5دی��$�� ا�

٢٦E��-ء ا�<�� ا��$�E��-ء ا�<�� ا��$�

٢٧E��-ء ا�<�ا�����5 ا-ت�5دی� ا������$�� ا�

ه�:�  د��وي ا������ ا����ری��$�� ا���اب٢٨

دا�7ة ا����� ا���م /ه�:� د��وي ا������ ا����ری��$�� ا���اب٢٩

دی�ان وزارة ا�9اخ���وزارة ا�9اخ���٣٠

ا��9ی�ی� ا����� �/��2 ا����وزارة ا�9اخ���٣١

��� ا������ م�آ��ا��زارةت���ا"! ا دارات ا�

ا-دارات ا���7��� ا������ ��آ!یً�



�9ی�ی� ا��J9ع ا��9ن1 ا�����وزارة ا�9اخ���٣٢

�9ی�ی� ش��MJ�5� �2 ب9Kاد وزارة ا�9اخ���٣٣

�9ی�ی� ش��2 ا��$9ةوزارة ا�9اخ���٣٤

�����M *��ی� ا����B ا��#�ب���7وزارة ا�9اخ���٣٥

دا�7ة ا����� ا���م / وزارة ا�9اخ��� وزارة ا�9اخ���٣٦

�9ی�ی� ا���ور ا�����وزارة ا�9اخ���٣٧

�9ی�ی� ا�$���� ا�����وزارة ا�9اخ���٣٨

��Bدة �Bات *�س ا�95ودوزارة ا�9اخ���٣٩

اآ�دی��� آ��� ا�/��2وزارة ا�9اخ���٤٠

ا���#9 ا����1 �����ی� ا-��1 وا-داريوزارة ا�9اخ���٤١

دی�ان وزارة ا����م وا�������ج��وزارة ا����م وا�������ج��٤٢

دا�7ة ا����� ا���م /ا����م وا�������ج��وزارة ا����م وا�������ج��٤٣

وزارة ا���رج��وزارة ا���رج��٤٤

دا�7ة ا����� ا���م /ا���رج��وزارة ا���رج��٤٥

ا��P�6ت ا�9ب����س��وزارة ا���رج��٤٦

وزارة ا��J9عوزارة ا��J9ع٤٧

���� ا���97 ا���م ����ات ا�����5وزارة ا��J9ع٤٨

���� ا���م/ وزارة ا��J9عوزارة ا��J9ع٤٩

 ر�7س� ا�$�#�ری�ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٠
ا-��ن� ا����� ��$�� ا��زراءا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥١
���� دو�� ر�7� ا��زراءا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٢
ا�����5 ا�$����7 ا���ا��B ا�����ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٣
� ا���ابا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٤�$�
ا�#�:� ا�����2 ���9ا�� وا������ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٥
��� �+ن���ب�ت 1J ا���اقا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٦��ا����ض��ا�����ا��
ه�:� ا��!اه� ا�����ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٧
ا�#�:� ا����� ����ی� ا�����Rا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٨
����ة ��E ا��(�در ا��/��ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٥٩�� ��Bا�#�:� ا���ا
ب�S ا����5ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٦٠
���� ا����� ا���م/ج#�ز ا����ب�اتا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٦١
� ا-�? ا��1�2ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٦٢�$�
���� ا����� ا���م/�Tس�� ا�/#9اءا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٦٣
٦٤

�Tس�� ا�/#9اءا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء

ا��9ی�ی� ا����� ��!ع ا��+ح ود�U ا�����/��تا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٦٥



ا����� ا���م/ا��$��ء ا����س�?ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٦٦
ا�$#�ز ا��1�2 �����ب�اتا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٦٧
وزارة ا�9و�� �/Tون ا-�? ا��1�2ا�9وا�7 ا���7س�� و�$�� ا��زراء٦٨
٦٩�J��Pوزارة ا��J��Pدی�ان وزارة ا�

٧٠�J��Pج�� وا��/�وزارة ا����ن ���Vدار ا��

٧١�J��Pت��اتوزارة ا�Tا�� �)B دا�7ة

٧٢�J��Pوزارة ا���J��Pت ا��B+دا�7ةا��

٧٣�J��Pوزارة ا� �J��Pدا�7ة ا����� ا���م / وزارة ا�

٧٤�J��Pوزارة ا����دا�7ة ا����ن ا���س�

٧٥�J��Pوا��/� ا���دی�وزارة ا� �J��Pدار ا�

٧٦�J��Pوزارة ا�W7دار ا���� وا��ث�

٧٧�J��Pوزارة ا���Bدار ا-زی�ء ا���ا

٧٨�J��Pا-��2ل وزارة ا� �J��دار ث

٧٩�*���ا�#�:� ا����� �+ث�ر وا���اثه�:� ا�

دی�ان وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل ا�����وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٠

ا��9ی�ی� ا����� ������� ا����ان1وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨١

�9ی�ی� ا�6�9ی�ت ا�����وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٢

���� ا����� ا���م/وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kلوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٣

�Tس��ت ب�9ی�ت ب9Kادوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٤

ا��9ی�ی� ا����� ������� وا����ب��وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٥

�9ی�ی� ب�9ی�ت ��MJ�5 ب�بDوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٦

�9ی�ی� ب�9ی� ا�5��وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٧

�9ی�ی� ب�9ی�ت ا��$Zوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٨

�9ی�ی� ب�9ی� ا��$Zوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٨٩

�9ی�ی� ب�9ی�ت  ا�6(�ةوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٩٠

�9ی�ی� ب�9ی�ت ��MJ�5 ذي �Bروزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٩١

�9ی�ی� ب�9ی�ت دی��Eوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٩٢

�9ی�ی� ب�9ی�ت ا\ن�6روزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٩٣

�9ی�ی� ب�9ی�ت واس�وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٩٤

�9ی�ی� ب�9ی�ت ��MJ�5 آ�آ�كوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٩٥

�9ی�ی� ب�9ی� آ�آ�كوزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٩٦

�9ی�ی� ب�9ی�ت ��MJ�5 ص+ح ا�9ی?وزارة ا�6�9ی�ت وا-ش�Kل٩٧

��MJ�5 ب9Kاددوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة٩٨

� ��MJ�5 ب9Kاددوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة٩٩�$�



� ��MJ�5 ا���دس��دوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٠�$�

��MJ�5 ا���دس��دوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠١

� ��MJ�5 ا��E�Pدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٢�$�

��MJ�5 ا��E�Pدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٣

��MJ�5 واس�دوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٤

� ��MJ�5 واس�دوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٥�$�    

��MJ�5 ا-ن�6ردوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٦

� ��MJ�5 ا-ن�6ردوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٧�$� 

��MJ�5 دی��Eدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٨

� ��MJ�5 دی��Eدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٠٩�$�

� ��MJ�5 ن���ىدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٠�$�

 ��MJ�5 ن���ىدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١١

��MJ�5 آ�آ�كدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٢

� ��MJ�5 آ�آ�كدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٣�$�

� ��MJ�5 ص+ح ا�9ی?دوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٤�$�

��MJ�5 ص+ح ا�9ی?دوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٥

���J�5 ب�بDدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٦

� ��MJ�5 ب�بDدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٧�$�

� ��MJ�5 ا��$Zدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٨�$�

��MJ�5 ا��$Z ا-ش�فدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١١٩

� ��MJ�5 آ�ب+ء ا���9س�دوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٢٠�$�

 ��MJ�5 آ�ب+ء ا���9س�دوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٢١

��MJ�5 ا�6(�ةدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٢٢

� ��MJ�5 ا�6(�ةدوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٢٣�$�

� ��MJ�5 ذي �Bردوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٢٤�$�

��MJ�5 ذي �Bردوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٢٥

��ندوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٢٦�� �MJ�5�

��ندوا�7 [�� ��ت��6 ب�زارة١٢٧�� �MJ�5� ��$�

دی�ان وزارة ا�!را��وزارة ا�!را�� ١٢٨
ا�#�:� ا����� ���Bی� ا��!رو��توزارة ا�!را�� ١٢٩
���� ا����� ا���م ��زارة ا�!را��وزارة ا�!را�� ١٣٠
�9ی�ی� زرا�� ب9Kادوزارة ا�!را�� ١٣١
ا�#�:� ا����� �+س���Pرات ا�!را���وزارة ا�!را�� ١٣٢
ا�#�:� ا����� �+راض1 ا�!را���وزارة ا�!را�� ١٣٣



ا�#�:� ا����� �����Dوزارة ا�!را�� ١٣٤
ا�#�:� ا����� ������ ا��Pوة ا������وزارة ا�!را�� ١٣٥
ا�#�:� ا����� ���56ث ا�!را���وزارة ا�!را�� ١٣٦
ا�#�:� ا����� �`رش�د وا����ون ا�!را�1وزارة ا�!را�� ١٣٧
ا�#�:� ا����� ��a5 وت(9یW ا�A6وروزارة ا�!را�� ١٣٨
ا�#�:� ا����� �����5J ا��(�5 واس���Pر ا�(�5اء ا��Kب��وزارة ا�!را�� ١٣٩
�9ی�ی� زرا�� ا�9ی�ان��وزارة ا�!را�� ١٤٠
�9ی�ی� زرا�� ا��E�Pوزارة ا�!را�� ١٤١
�9ی�ی� زرا�� ن���ىوزارة ا�!را�� ١٤٢
�9ی�ی� زرا�� آ�آ�كوزارة ا�!را�� ١٤٣
�9ی�ی� زرا�� ص+ح ا�9ی?وزارة ا�!را�� ١٤٤
�9ی�ی� زرا�� ب�بDوزارة ا�!را�� ١٤٥
�9ی�ی� زرا�� دی��Eوزارة ا�!را�� ١٤٦
�9ی�ی� زرا�� واس�وزارة ا�!را�� ١٤٧
�9ی�ی� زرا�� ا-ن�6روزارة ا�!را�� ١٤٨
�9ی�ی� زرا�� ا�6(�ةوزارة ا�!را�� ١٤٩
�9ی�ی� زرا�� /ذي �Bروزارة ا�!را�� ١٥٠
�9ی�ی� زرا�� /����نوزارة ا�!را�� ١٥١
�9ی�ی� زرا�� /ن$Zوزارة ا�!را�� ١٥٢
�9ی�ی� زرا�� /آ�ب+ءوزارة ا�!را�� ١٥٣
دی�ان وزارة ا���ارد ا�����7وزارة ا���ارد ا���١٥٤��7
ا�#�:� ا����� �����ة ا�$���Jوزارة ا���ارد ا���١٥٥��7
ا�#�:� ا����� ��/D�K �/�ریb ا��ي وا�6!لوزارة ا���ارد ا���١٥٦��7
ا���آ! ا��1�2 -دارة ا���ارد ا�����7وزارة ا���ارد ا���١٥٧��7
ا��9ی�ی� ا����� �����*�وزارة ا���ارد ا���١٥٨��7
���� ا����� ا���م ��زارة ا���ارد ا�����7وزارة ا���ارد ا���١٥٩��7
ا��9ی�ی� ا����� ���(� ا���موزارة ا���ارد ا���١٦٠��7
��آ! ان��ش ا-ه�اروزارة ا���ارد ا���١٦١��7
��آ! ا�9راس�ت وا��(����R ا�#�9س��وزارة ا���ارد ا���١٦٢��7
دا�7ة ت���A ا���ل آ�ي ا-ن#�وزارة ا���ارد ا���١٦٣��7
ا�#�:� ا����� ��/�ریb ا��ي وا-س�(+حوزارة ا���ارد ا���١٦٤��7
ا�#�:� ا����� ���9ود وا��!ان�توزارة ا���ارد ا���١٦٥��7
ا�#�:� ا����� �(��ن� �/�ریb ا��ي وا�6!لوزارة ا���ارد ا���١٦٦��7
دی�ان وزارة ا-���ر وا-س��نوزارة ا-���ر وا-س��ن١٦٧
���� ا����� ا���م ��زارة ا-���ر وا-س��نوزارة ا-���ر وا-س��ن١٦٨
ا�#�:� ا����� ����ق وا�$��روزارة ا-���ر وا-س��ن١٦٩



ا�#�:� ا����� ����6ن1وزارة ا-���ر وا-س��ن١٧٠
 دا�7ة ا-ش�Kل وا�(��ن� ا�����وزارة ا-���ر وا-س��ن١٧١
ا���آ! ا��1�2 ������6ات ا-ن/���7وزارة ا-���ر وا-س��ن١٧٢
ا�#�:� ا����� �+س��نوزارة ا-���ر وا-س��ن١٧٣
دا�7ة ا-���ر ا�#�9س1وزارة ا-���ر وا-س��ن١٧٤
ا���آ! ا��1�2 ������6ات ا-ن/���7وزارة ا-���ر وا-س��ن١٧٥
١٧٦ D�دی�ان وزارة ا���Dوزارة ا��
١٧٧ D����� ا����� ا���م ��زارة ا���Dوزارة ا��
١٧٨ D�ا���/Vة ا����� �����ان ا��9ن1وزارة ا��
١٧٩ D�ا�#�:� ا����� �+ن�اء ا�$�ی� وا��ص9 ا�!�!ا�1وزارة ا��
 دی�ان وزارة ا-ت(�-توزارة ا-ت(�-ت ١٨٠
���� ا����� ا���م ��زارة ا-ت(�-توزارة ا-ت(�-ت ١٨١
وزارةا�/�6ب وا��ی�ض�وزارةا�/�6ب وا��ی�ض�١٨٢
وزارة ا�/�6ب وا��ی�ض� / ���� ا����� ا���موزارةا�/�6ب وا��ی�ض�١٨٣
وزارة ا��6:�وزارة ا��6:�١٨٤
���� ا����� ا���م /وزارة ا��6:�وزارة ا��6:�١٨٥
ا�#�:� ا��T/� ���2ون ا-��Kم/ وزارة ا��6:�وزارة ا��6:�١٨٦
١٨٧1��دی�ان ا��ZB ا���1دی�ان ا��ZB ا�
١٨٨1��دی�ان ا��ZB ا���1 /���� ا����� ا���مدی�ان ا��ZB ا�
١٨٩1��آ��� ا-��م ا-�RM  /ا��ZB ا���1دی�ان ا��ZB ا�
دی�ان ا��ZB ا�/��1 دی�ان ا��ZB ا�/��1 ١٩٠
دی�ان ا��ZB ا�/��1 / ���� ا����� ا���مدی�ان ا��ZB ا�/��1 ١٩١
دی�ان ا��ZB ا����15  وا�9ی�ن�ت ١٩٢

ا-خ�ى
دی�ان ا��ZB ا����15  وا�9ی�ن�ت ا-خ�ى

دی�ان ا��ZB ا����15  وا�9ی�ن�ت ١٩٣
ا-خ�ى

15������ ا����� ا���م �9ی�ان ا��ZB ا��

وزارة *��ق ا-ن��نوزارة *��ق ا-ن��ن١٩٤
وزارة *��ق ا-ن��ن /���� ا����� ا���موزارة *��ق ا-ن��ن١٩٥
وزارة ا��#$�ی? وا��#�ج�ی?وزارة ا��#$�ی? وا��#�ج�ی?١٩٦
وزارة ا��#$�ی? وا��#�ج�ی? /���� ا����� ا���موزارة ا��#$�ی? وا��#�ج�ی?١٩٧
دی�ان وزارة ا�����R ا����1 وا�d56 ا����1ا�����R ا����1 وا�d56 ا����١٩٨1
���� ا����� ا���م ��زارة ا�����R ا����1ا�����R ا����1 وا�d56 ا����١٩٩1
ر�7س� ج���� ب9Kادا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٠1
ر�7س� ا�$���� ا������ج��ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠١1
ه�:� ا�����R ا����1ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٢1
ا�#�:� ا���ا��B ���5س�6ت وا�������ت��ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٣1
ا��$�� ا���ا1B �+خ�(�ص�ت ا����6ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٤1



ر�7س� ا�$���� ا�����(�ی�ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٥1
ا���آ! ا���ا1B -��اض ا����2ن وا-ورام ا��راث��ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٦1
ا�$���� ا-س+���ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٧1
ر�7س� ج���� ا��#�ی?ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٨1
ج���� ا���دس��ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٠٩1
ج���� ا��E�Pا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٠1
ج���� دی��Eا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١١1
ج���� ا-ن�6را�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٢1
ج���� واس�ا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٣1
ج���� ا���صDا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٤1
ج���� آ�آ�كا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٥1
ج���� ت��یSا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٦1
ج���� ب�بDا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٧1
ج���� ا����Jا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٨1
ج���� آ�ب+ءا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢١٩1
ج���� ذي �Bرا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٢٠1
ج���� ����نا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٢١1
ج���� ا���اقا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٢٢1
ر�7س� ج���� ا�6(�ةا�����R ا����1 وا�d56 ا����٢٢٣1
���� ا����� ا���م ��زارة ا���ب��وزارة ا���ب��٢٢٤
ث�ن�ی� آ��� ب9Kادوزارة ا���ب��٢٢٥
ا��9ی�ی� ا����� ������R ا��#�1وزارة ا���ب��٢٢٦
دی�ان وزارة ا���ب��وزارة ا���ب��٢٢٧
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ا��ص��J/ا-و�Eوزارة ا���ب��٢٢٨
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ا��ص��J/ا��Pن��وزارة ا���ب��٢٢٩
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ا��ص��J/ا��P��Pوزارة ا���ب��٢٣٠
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ا���خ/ا-و�Eوزارة ا���ب��٢٣١
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ا���خ/ا��Pن��وزارة ا���ب��٢٣٢
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ا���خ/ا��P��Pوزارة ا���ب��٢٣٣
�9ی�ی� ت�ب�� ��MJ�5 ا�9ی�ان��وزارة ا���ب��٢٣٤
�9ی�ی� ت�ب�� ��MJ�5 ا��E�Pوزارة ا���ب��٢٣٥
ا��9ی�ی� ا����� ����ب��/دی��Eوزارة ا���ب��٢٣٦
�9ی�ی� ت�ب�� واس�وزارة ا���ب��٢٣٧
ا��9ی�ی�ا���������ب��/ا-ن�6روزارة ا���ب��٢٣٨
ا��9ی�ی� ا����� ����ب�� /ن���ىوزارة ا���ب��٢٣٩
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ��MJ�5 ب�بDوزارة ا���ب��٢٤٠



ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ��MJ�5 ا��$Zوزارة ا���ب��٢٤١
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ��MJ�5 آ�ب+ءوزارة ا���ب��٢٤٢
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ��MJ�5 ا�6(�ةوزارة ا���ب��٢٤٣
ا��9ی�ی� ا����� ���ب�� ��MJ�5  ذى �Bروزارة ا���ب��٢٤٤
��نوزارة ا���ب��٢٤٥�� �MJ�5� ا��9ی�ی� ا����� ���ب��
دی�ان وزارة ا�(�5وزارة ا�(٢٤٦�5
���� ا����� ا���م ��زارة ا�(�5وزارة ا�(٢٤٧�5
دا�7ة ص�5 ب9Kاد/ ا���خوزارة ا�(٢٤٨�5
دا�7ة �9ی�� ا���وزارة ا�(٢٤٩�5
دا�7ة ص�5 ب9Kاد/ا��ص��Jوزارة ا�(٢٥٠�5
�9ی�ی� ص�MJ�5� �5 ا�9ی�ان��وزارة ا�(٢٥١�5
�9ی�ی� ص�MJ�5� �5 ا��E�Pوزارة ا�(٢٥٢�5
دا�7ة ص�5 ن���ىوزارة ا�(٢٥٣�5
دا�7ة ص�5 آ�آ�كوزارة ا�(٢٥٤�5
دا�7ة ص�5 ص+ح ا�9ی?وزارة ا�(٢٥٥�5
دا�7ة ص�5 ب�بDوزارة ا�(٢٥٦�5
دا�7ة ص�MJ�5� �5 ا��$Z ا-ش�فوزارة ا�(٢٥٧�5
دا�7ة ص�5 آ�ب+ءوزارة ا�(٢٥٨�5
دا�7ة ص�MJ�5� �5 دی��Eوزارة ا�(٢٥٩�5
دا�7ة ص�MJ�5� �5 /واس�وزارة ا�(٢٦٠�5
دا�7ة ص�5 / ا-ن�6روزارة ا�(٢٦١�5
دا�7ة ص�5 ا�6(�ةوزارة ا�(٢٦٢�5
�9ی�ی� ص�MJ�5� �5 ذي �Bروزارة ا�(٢٦٣�5
دا�7ة ص�5 ����نوزارة ا�(٢٦٤�5
دی�ان وزارة ا���D وا�/�ؤن ا-ج������وزارة ا���D وا�/�ؤن ا-ج������٢٦٥
اص+ح ا-*9اثوزارة ا���D وا�/�ؤن ا-ج������٢٦٦
دا�7ة ذوي ا-*���ج�ت ا���ص� / ب9Kادوزارة ا���D وا�/�ؤن ا-ج������٢٦٧
دا�7ة ا����ی� ا-ج������ ( ش��6 ا���5ی�)وزارة ا���D وا�/�ؤن ا-ج������٢٦٨
دا�7ة ا��/D�K وا��9ری� ا��#�1وزارة ا���D وا�/�ؤن ا-ج������٢٦٩
ا���آ! ا��1�2 ��(�5 وا��+�� ا��#���وزارة ا���D وا�/�ؤن ا-ج������٢٧٠
���� ا����� ا���م ��زارة ا���Dوزارة ا���D وا�/�ؤن ا-ج������٢٧١
دی�ان وزارة ا�(���� وا����دنا�(����٢٧٢
���� ا����� ا���م ��زارة ا�(���� ا�(����٢٧٣
دی�ان وزارة ا��#�ب�ءا��#�ب�ء٢٧٤
���� ا����� ا���م ��زارة ا��#�ب�ء ا��#�ب�ء٢٧٥
ا��9ی�ی� ا����� ���زیb آ#�ب�ء ا�/��ل/ن���ىا��#�ب�ء٢٧٦



ا��9ی�ی� ا����� ���D ا����B ا��#�ب���7/ن���ىا��#�ب�ء٢٧٧
ا��9ی�ی� ا����� -ن��ج ا����B ا��#�ب���7/ن���ىا��#�ب�ء٢٧٨
دی�ان وزارة ا����ا����٢٧٩
���� ا����� ا���م ��زارة ا����ا����٢٨٠
ا��$�b ا����1ا��$�b ا����٢٨١1
ا�#�:� ا�����2 �+س���Pره�:� ا-س���Pر ٢٨٢

ه�:� ا-س���Pر ا�����2ا-ن�6ره�:� ا-س���Pر ٢٨٣

ه�:� ا-س���Pر ا�����2واس�ه�:� ا-س���Pر ٢٨٤

ه�:� ا-س���Pرب(�ةه�:� ا-س���Pر ٢٨٥

ه�:� ا-س���Pرذي �Bره�:� ا-س���Pر ٢٨٦

ه�:� اس���Pر ��MJ�5 ب�بDه�:� ا-س���Pر ٢٨٧

ه�:� اس���Pر آ�ب+ء ا���9س�ه�:� ا-س���Pر ٢٨٨

ه�:� اس���Pر ��MJ�5 ا��$Zه�:� ا-س���Pر ٢٨٩

ه�:� اس���Pر����نه�:� ا-س���Pر ٢٩٠

ه�:� اس���Pر ن���ىه�:� ا-س���Pر ٢٩١

ه�:� اس���Pر ا��E�Pه�:� ا-س���Pر ٢٩٢

ه�:� اس���Pرا�9ی�ان��ه�:� ا-س���Pر ٢٩٣

ه�:� اس���Pر ��MJ�5 ب9Kاده�:� ا-س���Pر ٢٩٤



ا���آ ا���� ����رة ا��
	با����رة١
ا���آ ا���� ����رة ا����رات وا������ا����رة٢
ا����رة٣������ا���آ ا���� ����رةا��	اد ا
� ا��
	با����رة٤�� �� ا���آ ا����
ا���آ ا���� �#���رض ا���ا!�ا����رة٥
ا���آ ا���� ����رةا��	اد ا�%$ا��ا����رة٦
ا���آ ا���� �*س	اق ا���آ'یا����رة٧
ص�+وق د-, ا�� +ی�ا����رة٨
���وق ا������ا���01/٩

ا�
�3 ا���آ'ي ا���ا!4ا�
�3 ا���آ'ي١٠
���وق ا����ن ا���� ������� ا���� ا���آ�يا�
�3 ا���آ'ي١١

������ا�
�3 ا���آ'ي١٢� �دار ا����ی

ا�� �ف ا���ا!4 �#���رةا�
�3 ا���آ'ي١٣
��آ' ا�+راس�ت ا�� ��6ا�
�3 ا���آ'ي١٤
١٥ادارة ا)م$ال ا���%$زةا�����

١٦���وق اد+�ر ا�*��ركا�����

١٧ا���/� ا�.�م� �����-, ا���ةا�����

١٨م��ف ا��ا0�ی�ا�����

١٩ه�/� ا)وراق ا������ا�����

٢٠ن�7ة ا)�6ن�ت ا��س���ا�����

٢١ا����وق ا�.�ا:� ������� ا��9رج��ا�����

٢٢���وق ا����ن ا����/ وزارةا������ا�����

٢٣م��ف ا��ش�� /ا)دارة ا�.�م�ا�����

٢٤ا��7آ� ا�.�ا:�� ��9�م�ت ا������0ا�����

٢٥ش�آ� ا���م�� ا�.�ا:��ا�.�م�ا�����

٢٦ش�آ� ا��دة ا���م�� ا�.�ا:��ا�����

٢٧ش�آ� ا���م�� ا�$-��� ا�.�م�ا�����

٢٨دی$ان ا���م��ا�����

٢٩ا����ف ا��را�� ش�آ� ��م�ا�����

٣٠ا����ف ا������ ش�آ� ��م�ا�����

٣١ا����ف ا�.=�ري ش�آ� ��م�ا�����

٣٢ا����ف ا�.�اق ش�آ� ��م�ا�����

دائ�ة ر��ی� ا�=���ی� / ا����ب ا����=<وزارة ا�.�ل٣٣
   دائ�ة ر��ی� ا�=���ی� / ���وق ام$ال ا�=���ی�وزارة ا�.�ل٣٤
٣٥���ا���ی�ی�ا�.�م� �����ی� ا)ج������ وا����� ���وق ش��اء ا��7-�وزارة ا��ا+
م*�D ا)س��7رات ا�.���� ا����Cوزارة ا�.�$م وا��*�$�$ج��٣٦
ج�.�� ب��ء ا����آ� ������� وزارة ا���0عوزارة ا���0ع٣٧
م�ی�ی� ا��$ان�G ا�.�*�ی�وزارة ا���0ع٣٨

اس, ا�دارات ا������ ا���	� ذات�ً�ا�	زارةت

ا)دارات ا��ئ���� ا���$�� ذات�ً�



ش�آ� ح�$راب� ا�.�م�/ح��وزارة ا���0ع٣٩
٤٠�0�=Lن ا�.�م�وزارة ا�$�Cدائ�ة ا�
٤١�0�=Lوا����حوزارة ا� ������ا��7آ� ا�.�م� �
٤٢�0�=L��0 ا�.�م� وزارة ا��=Lون ا�N7دار ا�
ه�/� ا����ح� ا��$ح�ةه�/� ا����ح�٤٣
ا���ی�ی� ا�.�م� ����ءا����ی�ت وا)ش�Oل٤٤
ا���ی�ی� ا�.�م� �6ن�7ءات(ت�G ا�����C)ا����ی�ت وا)ش�Oل٤٥
ا���ی�ی� ا�.�م� ���%�ريا����ی�ت وا)ش�Oل٤٦
م�ی�ی� ب��ی�ت م���R0 ا��ی$ان��ا����ی�ت وا)ش�Oل٤٧
م�ی�ی� ب��ی�ت م���R0 ا��S�Lا����ی�ت وا)ش�Oل٤٨
م�ی�ی� ب��ی� ا��$�<ا����ی�ت وا)ش�Oل٤٩
م�ی�ة ب��ی�ت م���R0 ن��$ى ا����ی�ت وا)ش�Oل٥٠
م�ی�ی� ب��ی� ا����ةا����ی�ت وا)ش�Oل٥١
ب��ی� ذي :�را����ی�ت وا)ش�Oل٥٢
م�ی�ی� ب��ی�ت م���R0 م���نا����ی�ت وا)ش�Oل٥٣
ش�آ� س���ریD ��=���ت ا��ي ا���ی�Lوزارة ا��را�� ٥٤
ا��7آ� ا�.�م� ������ةوزارة ا��را�� ٥٥
ا��7آ� ا�.�م� �������< ا�������وزارة ا��را�� ٥٦
          ا��7آ� ا�.�ب�� ا�.�ا:�� )ن��ج ا)���ن ( ش�آ� م��ه�� ��ب�� )وزارة ا��را�� ٥٧
ا��7آ� ا�.�م� �9�م�ت ا��Lوة ا���$ان��وزارة ا��را�� ٥٨
ا��7آ� ا�.�م� ���%���ات ا��را���وزارة ا��را�� ٥٩
ا��7آ� ا�.�م� ������� وا��Oب�توزارة ا��را�� ٦٠
ش�آ� م�ب�� ا����ی� ا�.�م� ���Vوروزارة ا��را�� ٦١
ش�آ� ا��ا0�ی� ا�.�م� ���V�C ا���ودوزارة ا��$ارد ا���ئ��٦٢
ش�آ� ا��Cو ا�.�م� ���V�C م�7ریW ا��يوزارة ا��$ارد ا���ئ��٦٣
ا��7آ� ا�.�م� ���=�و)ت ا���*�ن�*�� وا�*��ب�ئ��وزارة ا��$ارد ا���ئ��٦٤
ش�آ�ا�.�اق ���V�C م�7ریW ا��يوزارة ا��$ارد ا���ئ��٦٥
ش�آ� ا����$ر ا�.�م� ���=�و)توزارة ا)���ر وا)س*�ن٦٦
ش�آ� ا��.��X ا�.�م� ���=�و)توزارة ا)���ر وا)س*�ن٦٧
ش�آ� ا��ش�� ا�.�م� ���=�و)توزارة ا)���ر وا)س*�ن٦٨
ش�آ� ا��6م ا�.�م�وزارة ا)���ر وا)س*�ن٦٩
���وق ا)س*�نوزارة ا)���ر وا)س*�ن٧٠
ش�آ� اش$ر ا�.�م� ���=�و)توزارة ا)���ر وا)س*�ن٧١
ش�آ�  ح�$راب� ا�.�م� ���=�و)توزارة ا)���ر وا)س*�ن٧٢
ش�آ� س.� ا�.�م�وزارة ا)���ر وا)س*�ن٧٣
ش�آ� ا��Cروق ا�.�م� ���=�و)توزارة ا)���ر وا)س*�ن٧٤
م�آ� ب�$ث ا����ءوزارة ا)���ر وا)س*�ن٧٥
ش�آ� ا��Cو ا����س�� ا�.�م�وزارة ا)���ر وا)س*�ن٧٦
(ا��7آ� ا�.�م� ���=< ا���ي ون=< ا����ئW )وزارة ا��=< ٧٧
ا��7آ� ا�.�م� )دارة ا��=< ا��9صوزارة ا��=< ٧٨
ا��7آ� ا�.�م� )دارة ا��=< ا����يوزارة ا��=< ٧٩
ا��7آ� ا�.�م� ���V�C م�7ریW ا��=<وزارة ا��=< ٨٠



ا��7آ� ا�.�م� ��=< ا�����0ی� وا�$0$دوزارة ا��=< ٨١
ش�آ� ا��9$ط ا�%$ی� ا�.�ا:��وزارة ا��=< ٨٢
ا��7آ� ا�.�م� ��*� ح�ی� ا�.�اقوزارة ا��=< ٨٣
ا��7آ� ا�.�م� ��Nان� ا�.�اق/ا����ةوزارة ا��=< ٨٤
ا��7آ� ا�.�م� �6ت��)ت وا���ی�وزارة ا)ت��)ت ٨٥
ه�/� ا)�6م وا)ت��)تش�*� ا)�6م ا�.�ا:�٨٦
ا���/� ا�.�م� �9�م�ت ا��\ وا)رس�لش�*� ا)�6م ا�.�ا:�٨٧
ا��7آ� ا�.�م� �9�م�ت ا��7*� ا��و��� /ا����ةش�*� ا)�6م ا�.�ا:�٨٨
ا��%�� ا)و����� ا�$-��� ا�.�ا:��ا��%�� ا)و����� ا�$-��� ا�.�ا:��٨٩
ا��%�� ا���را����� ا�$-���ا��%�� ا���را����� ا�$-���٩٠
ج�.�� ا��6ل ا)ح�� ا�.�ا:� ( ا���آ� ا�.�م )ج�.�� ا��6ل ا)ح��٩١
م��SC7 ا��6ل ا)ح�� ��%�اح�ج�.�� ا��6ل ا)ح��٩٢
م��SC7 ا��6ل ا)ح�� ��$)دةج�.�� ا��6ل ا)ح��٩٣
٩٤]�ش�آ� ا������ت ا)�*��ون��:��ع م�9
٩٥]�ش�آ� ا��6ل ا�������:��ع م�9
٩٦]�ا��7آ�ا�.�ا:�� ������ت ا�*�رت$ن:��ع م�9
٩٧]�ا��7آ� ا�.�ا:�� ����6ل ا����س��:��ع م�9
٩٨]�ش�آ� ان��ج ا)���� ا�%�ه�ة:��ع م�9
٩٩]�ش�آ� ا������ت ا��C�C9:��ع م�9
١٠٠]�ا��7آ� ا�$-��� �������ت ا��.�ن�� وا��راج�ت:��ع م�9
١٠١]�ا��7آ� ا�.�ا:��)ن��ج وت�$ی, ا���$م وا������< ا��=���:��ع م�9
١٠٢]�ا��7آ� ا�$-��� �������ت ا�*����وی� وا��6س��*��:��ع م�9
١٠٣]�ا��7آ� ا�.�ا:�� )ن��ج ا��Vور:��ع م�9
١٠٤]�ش�آ� ا�*��ي )ن��ج ا��=�ح�ت وا)دوی� ا�����ی�:��ع م�9
١٠٥]�ش�آ� ا�.����C )ن��ج ا)�6ف ا����ودة:��ع م�9
١٠٦]�ش�آ� �����ت ا)���غ ا���ی�L:��ع م�9
١٠٧]�ا��7آ� ا�.�ا:�� ���=< ا���ي:��ع م�9
١٠٨]�ش�آ� بO�اد ��=< ا��آ�ب وا����ئW:��ع م�9
١٠٩]�ا��7آ� ا�.�ا:�� ��=< ا����%�ت ا�����C وا����ئW:��ع م�9
١١٠]�ش�آ� ا���دی� ���=< ا�.�م:��ع م�9
١١١]�ا��7آ� ا�.�ا:�� )ن��ج وت�$ی, ا����%�ت ا��را���:��ع م�9
١١٢]�ا��7آ� ا�.�ا:�� �����W وت�$ی, ا���$ر:��ع م�9
١١٣]�ش�آ� بO�اد �9�م�ت ا����رات:��ع م�9
١١٤]�ا��7آ� ا�.����� �����:� ا�Vآ�� ا����ودة ا���9���:��ع م�9
١١٥]��:��ع م�9����ش�آ� �0�ق 0
١١٦]�ش�آ� ��0دق ���7ر ش��ات$ن:��ع م�9
١١٧]�ش�آ� �0�ق ا����$ر:��ع م�9
١١٨]�ش�آ� �0�ق بO�اد:��ع م�9
١١٩]�ش�آ� �0�ق ب�ب<:��ع م�9
١٢٠]�ش�آ� �0�ق ا���ی�:��ع م�9
١٢١]�ا��7آ� ا�$-��� �6س���Lرات ا����ح��:��ع م�9
١٢٢]�ا��7آ� ا�.�م� ������ ا)ث�ث ا������ /ن��$ى:��ع م�9



١٢٣]�ش�آ� ا��9زر )ن��ج ا��$اد ا)ن�7ئ��/ن��$ى:��ع م�9
١٢٤]�ش�آ� م�ی�� ا�67)ت ا����ح��/ن��$ى:��ع م�9
١٢٥]�ش�آ� �0�ق اش$ر/ن��$ى:��ع م�9
١٢٦]�ش�آ� ا���ی�� ا����ح�� �0 س� ا��$�< /ن��$ى:��ع م�9
١٢٧]�ش�آ� ا��$�< ���ن ا)�.�ب/ن��$ى:��ع م�9
١٢٨]�ش�آ� آ�آ$ك )ن��ج ا��$اد ا)ن�7ئ��:��ع م�9
١٢٩]�ا��7آ� ا�.�م� ����ی�� ا����ح�� �0 ا����ن��:��ع م�9
١٣٠]�ش�آ� ا��ج��� ا�.�ا:�� ا)ردن�� /واس[:��ع م�9
١٣١]��$ج� `ن��ج ا��$اد ا`ن�7ئ��:��ع م�9Cش�آ� ا�
١٣٢]�ا��7آ� ا�.�م� ����ی�� ا����ح�� �0 ا����ن��:��ع م�9
١٣٣]�ش�آ� �0�ق ا����ة ش��ات$ن:��ع م�9
١٣٤]�ش�آ� ا����ب�د ا����ح��:��ع م�9
١٣٥]�ش�آ� ا�.�7ر ��=< ا��آ�ب ا����ه��(ا���9���):��ع م�9
دی$ان ام�ن� بO�ادام�ن� بO�اد١٣٦
دی$ان ام�ن� بO�اد /م*�D ا��a�C ا�.�مام�ن� بO�اد١٣٧
ا��7آ� ا�.�م� ���V�C م�7ریW ا���ءام�ن� بO�اد١٣٨
دائ�ة م�ء بO�ادام�ن� بO�اد١٣٩
دائ�ة م%�ري بO�ادام�ن� بO�اد١٤٠
ش�آ� اب� رش� ا�.�م�ام�ن� بO�اد١٤١
���وق ا��آ�ة وا���:�ت /ا�$:b ا���� دی$ان ا�$:b ا����١٤٢
ه�/� ادارة واس���Lر ام$ال ا�$:b ا����دی$ان ا�$:b ا����١٤٣
ا)م�ن� ا�.�م� )دارة واس���Lر ام$ال ا�$:b ا��7.�دی$ان ا�$:b ا��7.� ١٤٤
ا)م�ن� ا�.�م� ��.��� ا�.��س�� ا��=�س�/آ�ب6ءدی$ان ا�$:b ا��7.� ١٤٥
ا)م�ن� ا�.�م� ��.��� ا������� ا��=�س�/آ�ب6ءدی$ان ا�$:b ا��7.� ١٤٦
ا��وض� ا����ری� ا��=�س�دی$ان ا�$:b ا��7.� ١٤٧
ا)ت��دات / ١١م���Rت ا��%��W ا���ن�١٤٨
ا�%�.��ت /١٢٣م���Rت ا��%��W ا���ن�١٤٩
ا��$ادي ا��ی�ض�� /٦٥م���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٠
�0�i ت%�رة ا��ی$ان��م���Rت ا��%��W ا���ن�١٥١
�0�i ت%�رة ب�ب<م���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٢
�0�i ت%�رة ا��%b ا)ش�فم���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٣
�0�i ت%�رة آ�ب6ءم���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٤
�0�i ت%�رة ا��$�<م���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٥
�0�i ت%�رة ا����ةم���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٦
�0�i ت%�رة ا�����ی�م���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٧
ج�.�� و�iف و أت��دات (١٢ )م���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٨
ج�.��ت ت.�ون�� (١٧ )م���Rت ا��%��W ا���ن�١٥٩
ا`ت��د ا�.�م ��=�ب�ت ا�.��ل/ ا`ن��رم���Rت ا��%��W ا���ن�١٦٠
ا`ت��د ا�.�م ���.�ونم���Rت ا��%��W ا���ن�١٦١
ا��7آ� ا�.�م� ��XR ا��.�$م�تا������ ١٦٢
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا�%��ی�ا������ ١٦٣
ا��7آ� ا�.�م� ����$غ وا��*�ئ�ا������ ١٦٤



ا���/� ا�.�م� ����ریD وا���ه�<ا������ ١٦٥
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا)ن�7ئ��ا������ ١٦٦
ا��7آ� ا�.�م� �����G ا�.�ا:��ا������ ١٦٧
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا)دوی� وا������م�ت ا�����/ن��$ىا������١٦٨

ا��7آ� ا�.�م� �*��یG ا���7اق /ن��$ىا������١٦٩

ا��7آ� ا�.�م� �����G ا������7 /ن��$ىا������١٧٠

ش�آ� ج�ب� ب� ح��ن/ن��$ىا������١٧١

ش�آ� ا�*��ي/ن��$ىا������١٧٢

ا��7آ� ا�.�م� ������ ا)���� ا�%�ه�ة/ا��$�<ا������١٧٣

ا��7آ� ا�.�م� ������ ���ی$ت ا����ت��ا������١٧٤
ا���ی�ی� ا�.�م� ������� ا�������ا������١٧٥
ش�آ� ا����ي ا�.�م�ا������١٧٦
ش�آ� ا���رق ا�.�م�ا������١٧٧
ش�آ� ا���9< ا�.�م�ا������١٧٨
ا��7آ�ا�.�م� ������X وا)ن�7ء ا������ا������١٧٩
ا��7آ�ا�.�م� ����l ا�%�$�$ج� وا��.�ی�ا������١٨٠
ا���/� ا�.�م� ����\ وا���$ی� ا������ا������١٨١
م.�< بO�اد �6ث�ثا������١٨٢
ا��7آ� ا�.�م� �����م�X وا)س��7رات ا�������ا������١٨٣
ش�آ� ا�*�ام� ا�.�م�ا������١٨٤
ش�آ� ا��ض$ان ا�.�م�ا������١٨٥
ش�آ� ا�.�$ر ا�.�م�ا������١٨٦
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا�=����ا������١٨٧
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا��$��0ا������١٨٨
ش�آ� ١٧ ن���ن ا�.�م�ا������١٨٩
ش�آ� ب�ر ا�.�م�ا������١٩٠
ا��7آ� ا�.�م� ���%�د ا���ويا������١٩١
ا��7آ� ا�.�م� ����$ج�ت ا)���نا������١٩٢
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا����ری�تا������١٩٣
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا�*��ب�ئ��ا������١٩٤
ش�آ� اب� س���ا�.�م�ا������١٩٥
ش�آ� ا����$ر ا�.�م�ا������١٩٦
ش�آ� ا�.� ا�.�م�ا������١٩٧
ش�آ� ا���اء ا�.�م�ا������١٩٨
ش�آ� ا���$د ا�.�م�ا������١٩٩
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا��.�ی��� وا�.�ل ا���ئ�ا������٢٠٠
ش�آ� ا��وراءا�.�م�ا������٢٠١
ش�آ� ا��.��ن ا�.�م�ا������٢٠٢
ش�آ� ام ا��.�رك ا�.�م�ا������٢٠٣



ش�آ� ن�� ا�.�م� �������ت ا���*�ن�*��ا������٢٠٤
ش�آ� ذات ا��$اري ا�.�م�ا������٢٠٥
������ت ا����س��ا������٢٠٦� m�9ا��� ��ا��.
ش�آ�ا��Cرس ا�.�م�ا������٢٠٧
ا��7آ� ا�.�م� ����R$م�ت ا)�*��ون��ا������٢٠٨
ش�آ� ا�C�اء ا�.�م�ا������٢٠٩
ش�آ� اب� ا�$��� ا�.�م�ا������٢١٠
������ت ا�*��ب�ئ��ا������٢١١� Sش�آ� دی��
ا��7آ� ا�.�م� ���ج�ج وا����ام��/ا)ن��را������٢١٢
ش�آ� ا�7��� ا�.�م�/ا)ن��را������٢١٣
ش�آ� ا)+�ء ا�.�م�/ا)ن��را������٢١٤
ا��7آ� ا�.�م� ��C$س�Cت/ا)ن��را������٢١٥
ش�آ� ا���اری�ت ا�.�م�/ا)ن��را������٢١٦
ش�آ� واس[ �������ت ا����%��ا������٢١٧
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا��$اد ا`ن�7ئ��/ ا�*�م�ا������٢١٨
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا����-��(دی$ان��)ا������٢١٩
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا)س��ة ا������7/آ�آ$كا������٢٢٠
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا)دوی� وا������م�ت ا�����/س�م�اءا������٢٢١
ش�آ� �6ح ا��ی� ا�.�م�ا������٢٢٢
ش�آ� ا���� ا�.�م�/آ�آ$كا������٢٢٣
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا����رات/ا)س*��ری�ا������٢٢٤
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا���*�ن�*��/ا)س*��ری�ا������٢٢٥
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا����%��/ا����ا������٢٢٦
ش�آ� ا��Cات ا�.�م� �������ت ا�*����وی�/س�ة ا����ی�ا������٢٢٧
ش�آ� ا��ش�� ا�.�م�/ا����ا������٢٢٨
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا)-�رات /ن%b ا������٢٢٩
ا��7آ� ا�.�م� �����G ا�%�$ب��/آ$�0ا������٢٣٠
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا)س��ة/ب��ةا������٢٣١
ا��7آ� ا�.�م� ����ی� وا���D/ب��ةا������٢٣٢
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا�$ر:��/ب��ةا������٢٣٣
ش�آ� اب� م�ج� ا�.�م�/ب��ةا������٢٣٤
ا��7آ� ا�.�م� �������ت ا����وآ����وی�/ب��ةا������٢٣٥
ش�آ� اور ا�.�م� �������ت ا����س��/ب��ةا������٢٣٦
ا��7آ� ا�.�م� ������ ا��*�/ب��ةا������٢٣٧
ا���ی�ی�ا�.�م� ��m�C وا�$رش ا����Cا�*��ب�ء٢٣٨
ا���ی�ی� ا�.�م� ����*X وا���O7<ا�*��ب�ء٢٣٩
ا���ی�ی�ا�.�م� ���7ریW ان��ج ا���:�ا�*��ب�ئ��ا�*��ب�ء٢٤٠
ا���ی�ی�ا�.�م� )ن��ج ا���:�ا�*��ب�ئ��/ا����=� ا�$س�Sا�*��ب�ء٢٤١
ا���ی�ی� ا�.�م� ���7ریW ن=< ا���:�ا�*��ب�ئ��ا�*��ب�ء٢٤٢



ا���ی�ی� ا�.�م� ��$زیW آ��ب�ءا�*�خا�*��ب�ء٢٤٣
ا���ی�ی� ا�.�م� ا)ن��ج�� ا��Oزی�ا�*��ب�ء٢٤٤
ا���ی�ی�ا�.�م���$زیW آ��ب�ءا�$س[ا�*��ب�ء٢٤٥
ا���ی�ی� ا�.�م� ��$زیW آ��ب�ء ا���را�*��ب�ء٢٤٦
ا���ی�ی� ا�.�م� ��$زیW آ��ب�ء ا�����0ا�*��ب�ء٢٤٧
ا���ی�ی� ا�.�م���=< ا���:�/���Cات ا)��Sا�*��ب�ء٢٤٨
ا���ی�ی� ا�.�م� ��=< ا���:�/ا����=� ا�$س�Sا�*��ب�ء٢٤٩
ا���ی�ی� ا�.�م� ����ریD وا���$ی�ا�*��ب�ء٢٥٠
ا���ی�ی� ا�.�م� )ن��ج ا���:� ا�*��ب�ئ��/ب�%�ا�*��ب�ء٢٥١
ا���ی�ی� ا�.�م� )ن��ج ا���:� ا�*��ب�ئ��/ا����ا�*��ب�ء٢٥٢
ا���ی�ی� ا�.�م� ��$زبW آ��ب�ء ا��Cات ا)وس[ا�*��ب�ء٢٥٣
ا���ی�ی� ا�.�م� ��=< ا���:� ا�*��ب�ئ��/ ا��Cات ا)وس[ا�*��ب�ء٢٥٤
ا���ی�ی� ا�.�م� )ن��ج ا���:� ا�*��ب�ئ��/ذي :�را�*��ب�ء٢٥٥
ا���ی�ی� ا�.�م� ��$زیW آ��ب�ء ا�%�$با�*��ب�ء٢٥٦
ا���ی�ی� ا�.�م� )ن��ج ا���:� ا�*��ب�ئ�� �����=� ا�%�$ب��ا�*��ب�ء٢٥٧
ا���ی�ی� ا�.�م� ��=< ا���:� ا�*��ب�ئ�� �����=� ا�%�$ب��ا�*��ب�ء٢٥٨
ا���ی�ی� ا�.�م� )ن��ج ا���:� ا�*��ب�ئ�� /ن��$ىا�*��ب�ء٢٥٩
ا���ی�ی� ا�.�م� ��=<  ا���:� ا�*��ب�ئ�� /ن��$ىا�*��ب�ء٢٦٠
ا���ی�ی� ا�.�م� ��$زیW آ��ب�ء ا���7ل  /ن��$ىا�*��ب�ء٢٦١
٢٦٢]Cزا���Oش�آ� ت.�/� ا�
٢٦٣]Cا�����Cا�� Wش�آ� ا���7ری
٢٦٤]Cا��(اد�Oب D�*م)��:ا�.�ا �Cش�آ� ا��
٢٦٥]Cا��%�ری�  ا�� / ]Cش�آ� ت�$ی, ا��
٢٦٦]Cا�$س[ا�� ]Cش�آ� ن
٢٦٧]Cا)دارة ا�.�م� ا��  / ]Cش�آ� ت�$ی, ا��
٢٦٨]Cادا���Oا�$س[ / ب S0ش�آ� م��
٢٦٩]Cا����C�0 ا���=Lا���آ� ا�
٢٧٠]Cا�����Cش�آ� ا)س�*�0�7ت ا��
٢٧١]Cدور ا�����0ا��
٢٧٢]Cادا���Oب ��Cا�� Dری�ا�� ��م.
٢٧٣]Cا�����Cا����%�ت ا�� Wش�آ� ت$زی
٢٧٤]Cا�����=Lس�� ا����ات ا��.��ا��7آ� ا�.�م� �
٢٧٥]Cا�����Cا�� Dش�آ� +�$ط ا`ن�ب�
٢٧٦]Cا����Cم�آ� ا���\ وا���$ی� ا��
٢٧٧]Cا���7ل/آ�آ$كا�� ]Cش�آ� ن
٢٧٨]Cز ا���7ل/آ�آ$كا���i ش�آ�
٢٧٩]Cآ�آ$كا��/ ��Cا�� Dری�ا�� ��م.
٢٨٠]Cب�%�ا��/ ��Cا�� Dری�ا�� ��م.
٢٨١]Cش�آ� م���0 ا���7ل(ش�آ� ��م� /ب�%�)ا��



٢٨٢]Cزا�%�$با���i ش�آ�
٢٨٣]Cش�آ� م���0 ا�%�$با��
٢٨٤]Cا�.�ا:��ا�� ]Cش�آ� ن�:6ت ا��
٢٨٥]Cا�%�$با�� ]Cش�آ� ن
٢٨٦]Cا����ةا��/ ]Cا�� ��م.
٢٨٧]Cم���ن/اس�س�ا�� ]Cش�آ� ن
٢٨٨���آ��� ا���اث ا�%�م.�/اه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٨٩���آ��� ��ر ا�.�اق ا�%�م.�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩٠���آ��� ا��ا0�ی� ا�%�م.�/اه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩١���آ��� ا����$را�%�م.�/اه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩٢���آ��� ا��qم$ن ا�%�م.�/اه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩٣����$م ا):���دی�ا�%�م.�/اه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�..�آ��� بO�اد �
٢٩٤���آ��� بO�اد �������/اه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩٥���آ��� دج�� ا)ه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩٦���آ��� م�ی�� ا�.�X ا�%�م.�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩٧���آ��� ا�r�7 م��� ا�*���ان�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩٨���ج�م.� ا)م�م ا���دقا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٢٩٩���آ��� ا��ش�� ا�%�م.�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠٠���آ��� ا��*�� ا�%�م.�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠١���ا��*�تD ا)س��7ری� ���Oت وا���ج�� / آ��� ا)دابا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠٢���ا��*�تD ا)س��7ری� / آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠٣���ا��*�D ا)س��7ري / آ��� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠٤���ا��*�D ا)س��7ري �6س��ن / آ��� -D ا)س��نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠٥���ا��*�تD ا)س��7ری� �0 آ��� ا���ب�� ا)س�س��/ ا�������ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠٦���ا��*�تD ا)س��7ری� ا)داری� / آ��� ا)دارة وا):���دا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠٧���ا��*�تD ا)س��7ری� ا�=�ن$ن�� / آ��� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٠٨

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
ا��*�D ا)س��7ري ا��=�� �0 م�آ� ا���س�� /  ا�%�م.� 

ا�������ی�
٣٠٩���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� / آ��� ا)دابا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٠���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� / آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١١���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� / آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٢���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� / آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٣���ص٠ت٠ع �0 آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٤���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� / آ��� ا���ب�� ا)س�س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٥���ص٠ت٠ع / آ��� ا�.�$م ا����س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٦���ص٠ت٠ع / آ��� -D ا)س��نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٧���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� / آ��� ا)دارة وا):���دا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٨���ص٠ت٠ع �0 ا���آ� ا�$-�� )م�اض ا��ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣١٩���ص٠ت٠ع / آ��� ا������ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٣٢٠���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� / آ��� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢١���ص٠ت٠ع �0 ا���آ� ا�$-�� )م�اض ا��*�يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢٢���ص٠ت٠ع �0 رئ�س� ا�%�م.�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢٣���ص٠ت٠ع ا��.�� ا���� ا��=�� / بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢٤���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� /م.�� ا)دارة / ا�����0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢٥���ص٠ت٠ع / م.�� ا��C$ن ا�����=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢٦���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� /م.�� ا��اد ا���رب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢٧���ص٠ت٠ع / ا��.�� ا���� ا��=�� / ا����$را��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢٨���ص٠ت٠ع / ا�*��� ا��=��� بO�اد/ه�/� ا��.��X ا��=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٢٩���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� / آ��� ا��=���ت ا�����ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٠���ص٠ت٠ع / آ��� ا��=���ت ا�*��ب�ئ�� وا)�*��ون��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣١���ص٠ت٠ع وا��راس�ت ا����ئ�� /�0 آ��� ا��=���ت ا)داری�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٢���ص٠ت٠ع /رئ�س� ه�/� ا��.��X ا��=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٣���ص٠ت٠ع / م.�� ادارة ت=�� / ا����Cان��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٤���ا��*�D ا)س��7ري /ا�*��� ا��=��� / بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٥���ا��*�D ا)س��7ري �0 ا�*��� ا��=��� ا)داری�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٦���ا��*�D ا)س��7ري �0 آ��� ا��=���ت ا����� وا�����ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٧���ا��*�D ا)س��7ري �0 ا��.�� ا���� ا��=�� /بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٨���ا��*�D ا)س��7ري �0 م.�� ا)دارة /ا�����0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٣٩���ا��*�D ا)س��7ري �0 م.�� ا)دارة ا��=�� / ا����Cان��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٤٠���ا��*�D ا)س��7ري �0 م.�� ا��اد ا���رب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٤١

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
ا��*�D ا)س��7ري ����س��ت �0 ه�/� ا��.��X ا��=��/ م�آ� 

ا���/�
٣٤٢���ا��*�D ا)س��7ري �0 م.�� ا���� ا��=�� /ا����$را��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٤٣

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
ا��*�D ا)س��7ري ا����س� �0 آ��� ا��=���ت ا�*��ب�ئ�� 

وا)�*��ون��
٣٤٤

���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری� ا��.�� ا���� ا��=��/ بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.

٣٤٥���ا��*�D ا)س��7ري �0 آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٤٦���ا��*�D ا)س��7ري ا����س� / آ��� ا����س� / ج�م.� بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٤٧���ص ٠ ت ٠ ع آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٤٨���ا��*�D ا)س��7ري آ��� ا������ / ج�م.� بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٤٩���ا��*�D ا)س��7ري /ا�.��دة ا)س��7ری� �*��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٥٠

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
����9[ ا����ي � ����ا��*�D ا)س��7ري �0 ا��.�� ا�.��� ا):

/ ج�م.� بO�اد
٣٥١

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
����9[ ا����ي / ج�م.� � ����ص.ت.ع �0 ا��.�� ا�.��� ا):

بO�اد
٣٥٢

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
ا��*�D ا)س��7ري ��XR ا��.�$م�ت وا���س��ت / م�آ� ا���س�� 

 /ج�م.� بO�اد



٣٥٣
���م*�D ا)س��7رات ا���ب$ی� / آ��� ا���ب�� �����ت / ج�م.� بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.

٣٥٤
���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.

ا�.��دة ا)س��7ری� �6+������ D- �0 وج�اح� ا�XC وا)س��ن 
 / ج�م.� بO�اد

٣٥٥���ص ٠ ت ٠ ع آ��� ا��D ج�م.� ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٥٦���م%�� آ��� ا���ب�� ا��ی�ض�� ب��تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٥٧

���م*�D ا)س��7رات ا)داری� / آ���ا)دارة وا):���د / ج�م.� بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.

٣٥٨���ص .ت .ع / آ���ا)دارة وا):���د / ج�م.� بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٥٩���م*�D ا)س��7رات ���Oت ا)ج���� / آ��� ا���Oت / ج�م.� بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٦٠���ا��*�D ا)س��7ري ا�.��� / آ��� ا�.�$م / ج�م.� بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٦١���ا��*�D ا)س��7ري ا�.��� / آ��� ا��D ا�����ي / ج�م.� بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٦٢

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
ا��*�D ا)س��7ري  / آ��� ا��D ���آ� ا���$ث ا����� ا����Oة / 

�ج�م.� ا����ی
٣٦٣���م*�D ا)س��7رات ا�.���� وا����س��/ا�%�م.� ا��*�$�$ج��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٦٤���م*�D ا)س��7رات ا����س��\آ��� ا����س�\ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٦٥���ص.ت.ع م�آ� ج�م.� ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٦٦���م*�D ا)س��7رات ا�.����\آ��� ا�.�$م\ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٦٧���م*�D ا)س��7رات ا�.��� \ آ��� ا��ا0�ی� ا)ه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٦٨������/� ا�.�ا:�� �6+�����ت ا�����ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.� w� م%�� ا��%
٣٦٩���م%�� آ��� ا���ب�� / اب� رش�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٠���ا���آ� ا)س��7ري/آ��� ا��=$ق/ج�م.� ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧١���ص . ت . ع �0 ا�%�م.� ا��*�$�$ج��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٢���ا��*�D ا)س��7ري �0 م.�� ا��*�$�$ج��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٣���ص . ت . ع / آ��� ا��=$ق / ج�م.� ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٤���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد / رئ�س� ا�%�م.�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٥���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/آ��� ا���ب�� �����تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٦���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٧���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٨���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا����س� ا�9$ارزم�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٧٩���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا)دابا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨٠���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا���Oتا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨١���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا���ب�� اب� ا���XLا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨٢���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا���ب�� اب� رش�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨٣���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا������ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨٤���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا�.�$م ا����س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨٥���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا�.�$م ا)س6م��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨٦���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨٧���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� -D ا)س��نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٣٨٨���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا��C$ن ا�%����ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٨٩���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� -D ا�*��يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩٠���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ���ا)�6ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩١���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩٢���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا��D ا�����يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩٣���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا����یxا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩٤���ص.ت.ع ج�م.� ا����ی�/م.�� ا)ج�� و�6ج ا�.=Xا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩٥���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩٦���ص.ت.ع وزارة ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.���/م�آ� ا�$زارةا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩٧���ص.ت.ع ج�م.� بO�اد/ آ��� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٣٩٨

���ص.ت.ع وزارةا��.��X ا�.���/ا���/�ا�.�ا:�� �6+�����ت ا�����ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.

٣٩٩���ص.ت.ع ���راس�ت ا������ وا����س���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٠���ص . ت . ع آ��� ا�.�$م ا����س��/ ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠١���ص . ت . ع آ��� ا�.�$م �����ت/ بO�ادا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٢���ص . ت . ع / د�X ا):��م ا��ا+���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٣���ص . ت . ع ��.�� ا����ر ���راس�تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٤���ا��*�D ا)س��7ري ��.�� ا����ر ���راس�تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٥���ص . ت . ع / آ��� ا����س� /  ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٦���ص . ت . ع / آ��� ه��س� ا��.�$م�ت�� /  ا����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٧���ا��*�D ا)س��7ري ����/� ا�.�ا:�� ����س��ت/ ا�$زارةا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٨���ص . ت . ع / ����/� ا�.�ا:�� ����س��ت/ ا�$زارةا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٠٩���ا��*�D ا)س��7ري �*��� ا)دارة وا):���دا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٠���ا��*�D ا)س��7ري �*��� ا����س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١١���ا��*�D ا)س��7ري ���.�� ا��=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٢���ا��*�D ا)س��7ري �*��� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٣���ص.ت.ع آ��� ا)دارة وا):���دا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٤���ص.ت.ع آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٥���ص.ت.ع آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٦���ص.ت.ع آ��� ا��D ا�����يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٧���ص.ت.ع آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٨���ص.ت.ع ج�م.� ا�=�دس��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤١٩���ص.ت.ع ا��.�� ا��=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢٠���ص.ت.ع آ��� ا)دابا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢١���ص.ت.ع آ���ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢٢���ص.ت.ع آ���ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢٣���ا��*�D ا)س��7ري ���D ا�����يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢٤���ص.ت.ع آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢٥���ص٠ت٠ع٠آ��� ا�.�$م ����س��ت وا��ی�ض��تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٤٢٦���ص٠ت٠ع٠آ��� ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢٧���ص.ت.ع آ��� ا��را�� / مS�Lا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢٨���ص.ت.ع آ��� ا�.�$م/ مS�Lا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٢٩���ص.ت.ع آ��� ا���ب�� / ا��S�Lا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣٠���ص.ت.ع ا��.�� ا��=�� / ا����وyا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣١���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری� / م.�� ت=�� / ا����وyا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣٢���م*�D اس��7 ري   آ���  ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣٣���ا��*�D ا)س��7ري �*��� ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣٤���    ���وق ا��.��X ا�.��� ��ئ�س� ا�%�م.� ا��S�Lا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣٥������وق ا��.��X ا�.��� �*��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣٦���ا��*�D ا)س��7ري �*��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣٧

������وق ا��.��X ا�.��� وا��راس�ت ا����ئ�� آ��� ا���ب�� / ا��S�Lا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.

٤٣٨���ا��*�D ا)س��7ري/آ��� ا���ب�� ا)س�س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٣٩���آ���ا���م$ك ا)ه���/دی��Sا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٠���آ���ا��.�رف/ ج�م.� ا`ن��را��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤١���ا��*�D ا)س��7ري ا����س�/ج�م.� دی��Sا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٢���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری�/آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٣���ا��*�D ا)س��7ري/آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٤���م*�D  أس��7ري آ��� ا��D ا�����يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٥���ا��*�D ا)س��7ري/ا��.�� ا��=��/ب.=$ب�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٦���م*�D  أس��7ري آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٧���ص/ت/ع/آ��� ا���ب�� ا)س�س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٨���ص/ت/ع/آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٤٩���ص/ت/ع/ آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥٠���ص/ت/ع/ آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥١���ص/ت/ع/ آ��� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥٢���ص/ت/ع/ آ��� ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥٣���ص/ت/ع/ ج�م.� دی��Sا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥٤���ص/ت/ع/ آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥٥���ص/ت/ع/ آ��� ا��D ا�����يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥٦���ص/ت/ع/ ا��.�� ا��=��/ب.=$ب�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥٧����$م ا����0 /ا`ن��را��.��X ا�.��� وا���\ ا�..�ص/ت/ع/ �0 آ��� ا���ب�� �
٤٥٨���ص/ت/ع/ �0 آ��� ا���ب�� �����تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٥٩���ص/ت/ع/ �0 آ��� ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٦٠���ص/ت/ع/ �0 آ��� -D ا)س��نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٦١���ص/ت/ع/ �0 ا��.�� ا��=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٦٢����$ج�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.Cا)دارة وا):���د/ا� ���ص/ت/ع/ �0 آ
٤٦٣���ص/ت/ع/ �0 آ��� ا)دارة وا):���د/ا��م�ديا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٤٦٤���ص/ت/ع/ �0 آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٦٥���ا��*�D ا)س��7ري �0 آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٦٦���ا��*�D ا)س��7ري �0 آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٦٧���ا��*�D ا)س��7ري ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٦٨���ا��*�D ا)س��7ري �0 آ��� ا���س$با��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٦٩���ص/ت/ع/ �0 رئ�س� ج�م.� ا)ن��را��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٠���ص/ت/ع/ �0 آ��� اzدابا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧١���ص/ت/ع/ �0 آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٢���ا��*�D ا)س��7ري ا��.�� ا��=�� /ا)ن��را��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٣���ص٠ت٠ع٠ �0 آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٤���ص٠ت٠ع٠ �0 آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٥���ص٠ت٠ع �0 آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٦���ص٠ت٠ع٠ �0 آ��� اا���س$با��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٧���ص.ت.ع. /آ��� ا`دارة وا`:���د/ ���ح�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٨���ص.ت.ع. /آ��� ا`دارة وا`:���د/ م��ئ�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٧٩���ص.ت.ع. /آ��� ا���ب�� / ���ح�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٠���ص.ت.ع. /آ��� ا�=�ن$ن / ���ح�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨١���ص.ت.ع. /آ��� ا����س�/ ���ح�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٢���ص.ت.ع. /آ��� اzداب/ ���ح�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٣���ص.ت.ع. /آ��� ا��D/ ���ح�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٤���ص.ت.ع. /آ��� ا�.�$م/ ���ح�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٥���ا��*�D ا`س��7ري ا����س�/ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٦���ا��*�D ا`س��7ري /ا��.�� ا��=�� /دی��Sا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٧���ص.ت.ع. /ا��.�� ا��=�� / واس[ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٨���آ��� ا���ب�ء ا�%�م.� /ا��$�<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٨٩���ص. ت. ع �0 رئ�س� ج�م.� ا��$�<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٠���ص. ت. ع �0 آ��� ا��D /ا��$�<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩١���ص. ت. ع �0 آ��� ا��D /ن��$ىا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٢���ص. ت. ع �0 آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٣���ص. ت. ع �0 آ��� ا��D / ا��$�<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٤���ص. ت. ع �0 آ��� ا����س� ا)�*��ون��تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٥���ص. ت. ع �0 آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٦���ص. ت. ع �0 آ��� ا)دارة وا):���دا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٧���ص. ت. ع �0 آ��� ا��D ا�����يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٨���ص. ت. ع �0 آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٤٩٩���ص. ت. ع �0 آ��� ا������ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٠٠���ص. ت. ع �0 آ��� -D ا)س��نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٠١���ص. ت. ع �0 آ��� ا)دابا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٠٢���ص. ت. ع �0 آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٥٠٣���ص. ت. ع �0 آ��� ا��را�� وا��Oب�تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٠٤����$م ا���س��تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.� ���ص. ت. ع �0 آ
٥٠٥���ص. ت. ع �0 آ��� ا��=$قا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٠٦���ص. ت. ع �0 آ��� ا���ب�� ا)س�س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٠٧���ص. ت. ع �0 آ��� ا��C$ن ا�%����ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٠٨���ص. ت. ع �0 آ��� ا����یxا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٠٩���ص. ت. ع �0 آ��� ا�.�$م ا����س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١٠���ص. ت. ع �0 آ��� ا���ب�� �����تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١١����$م ا���/�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.� ���ص. ت. ع �0 آ
٥١٢���ص. ت. ع �0 ا��.�� ا��=�� ا��$�<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١٣���ص. ت. ع �0 ا��.�� ا��=�� ان��$ىا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١٤���ص. ت. ع �0 ا�*��� ا��=���  ا��$�<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١٥���ا��*�D ا)س��7ري ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١٦���ا��*�D ا)س��7ري ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١٧���م�آ� ب�$ث ا���/� وا�����ة ��S ا���$ثا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١٨���م�آ� ب�$ث ا���ود وا��$اردا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥١٩���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� �0 ا��.�� ا��=�� /ا��$�<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٠���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� �0 ا��.�� ا��=�� /ن��$ىا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢١���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� �0 آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٢���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� �0 آ��� ا��D ا)س��نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٣���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� �0 آ��� ا��=��� /ا��$�<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٤���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� �0 آ��� ا��=$قا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٥���ص.ت.ع.ج�م.� آ�آ$كا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٦���ص.ت.ع.ج�م.� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٧���ص.ت.ع.آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٨���ص.ت.ع.آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٢٩���ص.ت.ع.آ��� ا����یxا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٣٠���ص.ت.ع.آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٣١���ص.ت.ع.ا�*��� ا��=���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٣٢���ص.ت.ع.ا��.�� ا��=�� آ�آ$كا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٣٣���ص.ت.ع.ا��.�� ا��=�� �0 ح$ی%�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٣٤

���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری�/آ��� ا���ب�� /ج�م.� آ�آ$كا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.

٥٣٥
���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری�/آ��� ا��را�� /ج�م.� آ�آ$كا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.

٥٣٦���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری�/ ا��.�� ا��=��/ح$ی%�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٣٧���ص.ت.ع.رئ�س� ج�م.� ت*�یGا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٣٨���ص.ت.ع.م.�� ت=�� دورا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٣٩���ص.ت.ع.آ��� ا���ب�� /س�م�اءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٥٤٠���ص.ت.ع.آ��� ا)دارة وا):���د/ت*�یGا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤١���ص.ت.ع.آ��� ا�=�ن$ن/ت*�یGا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤٢���ص.ت.ع.آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤٣���ص.ت.ع.آ��� ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤٤���ص.ت.ع.آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤٥���ص.ت.ع.آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤٦���ص.ت.ع.آ��� ا���ب�� �����تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤٧���ص.ت.ع.آ��� ا������ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤٨���ص.ت.ع.آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٤٩���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری� ا����س�/ت*�یGا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٠���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری� ا��را��/ت*�یGا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥١���م*�D ا�9�م�ت ا�.���� وا)س��7ری� ��XR ا��.�$م�ت/ت*�یGا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٢���آ��� ا��راس�ت ا)ن��ن��/ ا)ه���/ن%bا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٣���ا�*��� ا)س6م�� ا�%�م.�/ ا)ه���/ ن%bا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٤���آ��� ا�r�7 ا��$س�/ ن%bا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٥���ص.ت.ع/ رئ�س� ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٦���ص.ت.ع/ آ��� ا)دارة وا):���د/ آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٧���ص.ت.ع/ آ��� ا���ب��/ ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٨���ص.ت.ع/ آ��� ا��را��/ ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٥٩���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا���ب��/آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٠���ص.ت.ع/ آ��� ا�=�ن$ن/ ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦١���ص.ت.ع/ آ��� ا������/ ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٢���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا�.�$م/ ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٣���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا)دارة وا):���د/ ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٤���ص.ت.ع/ ا��.�� ا��=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٥���ص.ت.ع/ آ��� ا��D ا�����ي/ ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٦���ص.ت.ع/ آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��/ ج�م.� آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٧���ا��*�D ا)س��7ري/ا��.�� ا��=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٨���ج�م.� اه< ا���G ا�.�����ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٦٩���ص.ت.ع/ آ��� ا�.�$م / آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧٠���ص.ت.ع/  آ��� ا�.�$م ا)س6م��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧١���ص.ت.ع/ آ��� ا��D/ آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧٢���ص.ت.ع/ آ��� ا����س�/ آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧٣���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا����س�/ آ�ب6ءا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧٤���ص.ت.ع/ آ��� ا��C$ن ا�%����/ ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧٥���ص.ت.ع/ رئ�س� ا�%�م.�/ ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧٦���ص.ت.ع/ آ��� ا��D/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧٧���ص.ت.ع/ آ��� ا�=�ن$ن/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٧٨���ص.ت.ع/ آ��� ا���ب��/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٥٧٩���ص.ت.ع/ آ��� ا���ب�� ا)س�س��/ ج�م.�  ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٠���ص.ت.ع/ ا):��م ا��ا+���/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨١���ص.ت.ع/ آ��� -D ا)س��ن/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٢���ص.ت.ع/ آ��� ا��را��/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٣���ص.ت.ع/ آ��� ا)دارة وا):���د/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٤���ص.ت.ع/ ا�*��� ا��=���/ ا����Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٥���ص.ت.ع/ آ��� ا)داب/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٦���ص.ت.ع/ آ��� ا�.�$م ب��ت/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٧���ص.ت.ع/ آ��� ا����س�/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٨���ص.ت.ع/ م.�� ت=��/ ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٨٩���ص.ت.ع/ آ��� ا�.�$م/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٠���ص.ت.ع/ م.�� ت=��/ ا����Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩١���ص.ت.ع/ آ��� ا��D ا�����ي/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٢���ص.ت.ع/ آ��� ا����یx/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٣���ا��*�D ا)س��7ري/ ا�*��� ا��=���/ ا����Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٤���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا�=�ن$ن/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٥���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا��C$ن ا�%����/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٦���ا��*�D ا)س��7ري/ ا��.�� ا��=�� �0 ا����Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٧���ا��*�D ا)س��7ري/ ا��.�� ا��=�� �0 ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٨���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا���ب��/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٥٩٩���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا����س�/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠٠���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠١���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا�.�$م/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠٢���ا��*�D ا)س��7ري/ آ��� ا���ب�� ا)س�س��/ ج�م.� ب�ب<ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠٣���ص.ت.ع/ رئ�س� ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠٤���ص.ت.ع/ آ��� ا����س� وا��راس�ت ا����ئ��/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠٥���ص.ت.ع/ آ��� ا��D/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠٦���ص.ت.ع/ آ��� ا������/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠٧���ص.ت.ع/ آ��� ا�.�$م/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٠٨

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
���وق آ��� ا)دارة وا):���د وا��راس�ت ا����ئ��/ ج�م.� 

ا�*�0$
٦٠٩���ص.ت.ع/ آ��� ا�=�ن$ن وا��راس�ت ا����ئ��/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦١٠���ص.ت.ع/ آ��� ا)داب وا��راس�ت ا����ئ��/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦١١

���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
ص.ت.ع/ آ��� ا���ب�� �����ت وا��راس�ت ا����ئ��/ ج�م.� 

ا�*�0$
٦١٢���ص.ت.ع/ آ��� ا�C=}/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦١٣���ص.ت.ع/ آ��� ا��را��/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦١٤���ص.ت.ع/ م.�� ت=��/  ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦١٥���ص.ت.ع/ م.�� ت=��/  ن%bا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٦١٦������وق آ��� ا��=���/ ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦١٧������وق آ��� ا��=���/ ن%bا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦١٨���م*�D اس��7ري/ آ��� ا����س�/ ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦١٩���م*�D اس��7ري/ م.�� ت=��/  ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٠���م*�D اس��7ري/ م.�� ت=��/  ا��%bا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢١���م*�D اس��7ري/ آ��� ت=���/  ا��%bا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٢���ص.ت.ع/ آ��� ا����یx/  ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٣���ص.ت.ع/ آ��� -D ا)س��ن/  ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٤���ص.ت.ع/ آ��� ا��ی�ض��ت و��$م ا���س��ت/  ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٥���ص.ت.ع/ا):��م ا��ا+���/  ج�م.� ا�*$�0ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٦���ا��*�D ا)س��7ري ���.�� ا��=��/ ن���ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٧���ا��*�D ا)س��7ري �0 ا��.�� ا��=�� �0 م���نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٨���ص.ت.ع ا��.�� ا��=�� �0 م���نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٢٩���ص.ت.ع رئ�س� ج�م.�  م���نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٠���ص.ت.ع آ��� ا���ب�� ا)س�س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣١���ص .ت.ع.آ��� ا�=�ن$ن /م���نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٢���ص .ت.ع.آ��� ا)دارة وا):���دا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٣���ص .ت.ع.آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٤���ص .ت.ع.آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٥���ص.ت.ع آ��� ا���ب��/م���نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٦���ص.ت.ع ا���ب�� ا��ی�ض�� /م���نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٧���ا��*�D ا)س��7ري ا����يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٨���ص.ت.ع آ��� ا�=�ن$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٣٩���ا��*�D ا)س��7ري ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٠���ا��*�D ا)س��7ري ا����ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤١���ا��*�D ا)س��7ري ا�.���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٢���ا��*�D ا)س��7ري ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٣���ا��*�D ا)س��7ري ���Oت وا���ج��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٤���ا��*�D ا)س��7ري ��XR ا��.�$م�تا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٥���آ��� ش[ ا�.�ب ا)ه���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٦���ص.ت.ع رئ�س� ا�%�م.�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٧���ص.ت.ع آ��� ا)دابا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٨���ص.ت.ع آ��� ا)دارة وا):���دا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٤٩���ص.ت.ع آ��� ا���ب��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥٠���ص.ت.ع آ��� ا���ب�� ا��ی�ض��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥١���ص.ت.ع آ��� ا��راس�ت ا���ری��9ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥٢���ص.ت.ع آ��� ا��را��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥٣���ص.ت.ع آ��� ا������ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥٤���ص.ت.ع آ��� ا��Dا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.



٦٥٥���ص.ت.ع آ��� ا��D ا�����يا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥٦���ص.ت.ع آ��� ا�.�$ما��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥٧���ص.ت.ع آ��� ا��C$نا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥٨���ص.ت.ع آ��� ا����س�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٥٩���ص.ت.ع م�آ� ��$م ا����را��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٦٠���ا��*�D ا)س��7ري ا)داري وا����س��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٦١���ص.ت.ع ا��.�� ا��=��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٦٢���ص.ت.ع ا�*���ا��=���ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٦٣���آ��� ا����یxا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٦٤���ا��*�D ا)س��7ري ��9�م�ت ا�=�ن$ن��ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
٦٦٥���ا��*�D ا)س��7ري ��9�م�ت ا�����ی�ا��.��X ا�.��� وا���\ ا�.
ا��7آ� ا�.�م� )ن��ج ا������م�ت ا���ب$ی�ا���ب��٦٦٦
ا���ی�ی� ا�.�م� ا��.��X ا����ئ�ا���ب��٦٦٧
ا�*��� ا���ب$ی� ا���C$ح�ا���ب��٦٦٨
ا��7آ�ا�.�م� ���$ی, ا)دوی� وا������م�ت ا�����ا����٦٦٩
دائ�ة ا�.��دات ا����� ا�7.���ا����٦٧٠
���9-�وزارة ا�.�< وا�7$ؤن ا)ج������٦٧١� X*وا�� Xج�.�� ا��
ج�.�� ا�.$ق ا���Cی�ويوزارة ا�.�< وا�7$ؤن ا)ج������٦٧٢
��%�رةوزارة ا�.�< وا�7$ؤن ا)ج������٦٧٣� X*وا�� Xج�.�� ا��
�وزارة ا�.�< وا�7$ؤن ا)ج������٦٧٤�:$.��ج�.�� ا���ب�ء ا)ن��ج�� �
ج�.�� ا�.$ق ا���Cی�ويوزارة ا�.�< وا�7$ؤن ا)ج������٦٧٥
ج�.��ا��X وا��*X ا)ن��ج��/ا)ن��روزارة ا�.�< وا�7$ؤن ا)ج������٦٧٦
مNس�� ا��%��ء ا����س��ا��وائ� ا��ئ�س�� وم%�w ا�$زراء٦٧٧
مNس�� ا�7��اءا��وائ� ا��ئ�س�� وم%�w ا�$زراء٦٧٨

��� تX اض��0 (٢٢٨)ادارة وا��� ت�7< ا)ت��دات وا�����Rت ��S اج���� ا)دارات ����l ا�.�د ا)ج���� (٩٠٦) ادارة �



��ع ا���آ� ا����� ����رةا��	اد ا���ا��� /��
	ىا����رة١

	ىا����رة٢�� ���آ� ت�	ی
��ع ا���آ� ا����� ����رةا��	اد ا ������/��
	ىا����رة٣
��ع ا���آ� ا����� ��%
�$ ا�#"	ب /��
	ىا����رة٤
��ع ا���آ� ا����� �)'	اق ا���آ�ی�/��
	ىا����رة٥
�,ی�ی� ا��+�ب� ا������ وا����ری�/��
	ىا����رة٦

	ىا����رة٧��/���ع ا���آ� ا����� ����رة ا�/��رات وا��-��
��ع ا���آ� ا����� ����رة ا�#"	ب /��
	ىا����رة٨
ا���اق ا��آ�
	 /ا����ةا����رة٩

��ا����رة١٠�ا��آ� ا��
ت��رة ا��اد ا�ن����	ا����رة١١
ت��رة ا��اد ا���ا��	ا����رة١٢
ت���" ا�!��با����رة١٣
دا��ة ا��$�ب	 ا����ر
	ا����رة١٤
+�ع ا���آ	 ا�(�م	 �'����اد وا���%
�/ا����ةا����رة١٥
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا�(%ات وا�-��راتا����رة١٦
ت��رة ا�!��ب/ا����ةا����رة١٧
ا���اق ا��آ�
	 /ذي $�را����رة١٨

��/ذي $�را����رة١٩�ا��آ� ا��
ت��رة ا�!��ب/ذي $�را����رة٢٠
ت��رة ا��اد ا�ن����	/ذي $�را����رة٢١
ت��رة ا��اد ا���ا��	/ذي $�را����رة٢٢
ت���" ا�!��ب/ذي $�را����رة٢٣
ا���اق ا��آ�
	 /م�-�نا����رة٢٤
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا�ن����	 /م�-�نا����رة٢٥
ت��رة ا�!��ب /م�-�نا����رة٢٦
ت��رة ا��اد ا���ا��	 /م�-�نا����رة٢٧
ت���" ا�!��ب /م�-�نا����رة٢٨

1 م�-�نا����رة٢٩�م�آ� ت
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا�!��ب/ ب�ب2ا����رة٣٠
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا�ن����	/ ب�ب2ا����رة٣١
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا���ا��	/ ب�ب2ا����رة٣٢

ا'3 ا دارة ا�1�2��ا�	زارةت

ا�دارات ا��3�4	 



ا���آ	 ا�(�م	 �����" ا�!��ب/ ب�ب2ا����رة٣٣
ا���آ	 ا�(�م	 �'��اق ا��آ�
	/ ب�ب2ا����رة٣٤

�� / ب�ب2ا����رة٣٥�ا��آ� ا��
دا��ة ا��$�ب	 ا����ر
	 وا����	/ ب�ب2ا����رة٣٦
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا���ا��	 +� ا���5ا����رة٣٧
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا�ن����	 +� ا���5ا����رة٣٨
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا�!��ب +� ا���5ا����رة٣٩
ا���آ	 ا�(�م	 �����" ا�!��ب +� ا���5ا����رة٤٠
ا���آ	 ا�(�م	 �'��اق ا��آ�
	/ ن�5ا����رة٤١

�� / ن�5ا����رة٤٢�ا��آ� ا��

	 ا��$�ب	 ا����ر
	 +� ا���5ا����رة٤٣�
م%
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ وزارة ا����رةا����رة٤٤
+�ع ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا�!��ب +� آ�ب'ءا����رة٤٥
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا�ن����	/ آ�ب'ءا����رة٤٦
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا���ا��	/آ�ب'ءا����رة٤٧
ا���آ	 ا�(�م	 �����" ا�!��ب/ آ�ب'ءا����رة٤٨
+�ع ا���آ	 ا�(�م	 �'��اق ا��آ�
	 +� آ�ب'ءا����رة٤٩

	 ا��$�ب	 ا����ر
	 وا����	 / +�ع آ�ب'ءا����رة٥٠�
م%

��/+�ع آ�ب'ءا����رة٥١�
	 ا��آ� ا���
م%
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ وزارة ا����رة /ص'ح ا�%
1ا����رة٥٢
ا���آ	 ا�(�م	 �����" ا�!��ب/ آ�آ�كا����رة٥٣
ا���آ	 ا�(�م	 �'��اق ا��آ�
	/ آ�آ�كا����رة٥٤
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا�!��ب/ آ�آ�كا����رة٥٥
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا���ا��	/ آ�آ�كا����رة٥٦

��/ آ�آ�كا����رة٥٧�ا��آ� ا��
ا��$�ب	 ا����ر
	 / آ�آ�كا����رة٥٨
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا�ن����	/ آ�آ�كا����رة٥٩
ح@	 ت-�
? ا�!��ب / آ�آ�كا����رة٦٠
ا���آ	 ا�(�م	 �����" ا�!��ب/ ص'ح ا�%
1ا����رة٦١
ا���آ	 ا�(�م	 �'��اق ا��آ�
	/ ص'ح ا�%
1ا����رة٦٢
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا�!��ب/ ص'ح ا�%
1ا����رة٦٣
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا���ا��	/ ص'ح ا�%
1ا����رة٦٤

�� / ص'ح ا�%
1ا����رة٦٥�م�آ� ت

	 ا��$�ب	 ا����ر
	/ ص'ح ا�%
1ا����رة٦٦�
م%
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا�ن����	/ ص'ح ا�%
1ا����رة٦٧
ت���" ا�!��ب/د
��Bا����رة٦٨



ت��رة ا�!��با����رة٦٩
ت��رة ا��اد ا���ا��	ا����رة٧٠

1 د
��Bا����رة٧١�م�آ� ت
دا��ة ا��$�ب	 ا����ر
	ا����رة٧٢
ت��رة ا��اد ا�ن����	/د
��Bا����رة٧٣
ش�آ	 ا���اق ا��آ�
	/د
��Bا����رة٧٤
ت���" ا�!��ب /ا�ن��را����رة٧٥
ا��اق م�آ�
	/ا�ن��را����رة٧٦
ت��رة ح��ب/ا�ن��را����رة٧٧
ت��رة ا��اد ا���ا��	/ا�ن��را����رة٧٨

��/ا�ن��را����رة٧٩�م�آ� ت
ت��رة ا��اد ا�ن����	 /ا�ن��را����رة٨٠
دا��ة ا��$�ب	 ا����ر
	 وا����	/ ا�ن��را����رة٨١
ت���" ا�!��ب/وا�Dا����رة٨٢
ا��اق م�آ�
	/وا�Dا����رة٨٣
ت��رة ا�!��ب/وا�Dا����رة٨٤

��/وا�Dا����رة٨٥�م�آ� ت
دا��ة ا��$�ب	 ا����ر
	/وا�Dا����رة٨٦
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا�ن����	 /وا�Dا����رة٨٧
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا�-��رات /وا�Dا����رة٨٨
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا���ا��	/وا�Dا����رة٨٩

	 ا��$�ب	 ا����ر
	 / +�ع ا�%
�ان�	ا����رة٩٠�
م%

1 ا�%
�ان�	ا����رة٩١�+�ع ت
+�ع ش�آ	 ت��رة ا�!��با����رة٩٢
+�ع ش�آ	 ا��اد ا�ن����	ا����رة٩٣
+�ع ش�آ	 �����" ا�!��با����رة٩٤
+�ع ش�آ	 ا���اق ا��آ�
	ا����رة٩٥
+�ع ش�آ	 ت��رة ا��اد ا���ا��	 /د
�ان�	ا����رة٩٦
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا�!��ب/مB�Eا����رة٩٧
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا�ن����	/ا�B�Eا����رة٩٨
ا���آ	 ا�(�م	 ����رة ا��اد ا���ا��	/مB�Eا����رة٩٩
ا���آ	 ا�(�م	 �����" ا�!��ب/مB�Eا����رة١٠٠
ا���آ	 ا�(�م	 �'��اق ا��آ�
	/مB�Eا����رة١٠١

�� +� ا�B�Eا����رة١٠٢�ا��آ�ا��

	 ا��$�ب	 ا����ر
	/مB�Eا����رة١٠٣�
م%
م:�9 ا�8�4 ا�(�م ��زارة  ا����رة +� ا�B�Eا����رة١٠٤



�,ی�ی� اح%�ء ��
	ىا��56�١٠٥4


	 اح��ء ا����ةا��56�١٠٦4�
م%

	 اح��ء ذي $�را��56�١٠٧4�
م%

	 اح��ء م�-�نا��56�١٠٨4�
م%

	 اح��ء ب�ب2ا��56�١٠٩4�
م%

	 اح��ء ا���5ا��56�١١٠4�
م%

	 اح��ء آ�ب'ءا��56�١١١4�
م%
ا���Fز ا��آ�ي �'ح��ء/ آ�آ�كا��56�١١٢4
ا���Fز ا��آ�ي �'ح��ء/ ص'ح ا�%
1ا��56�١١٣4

	 اح��ء ا�ن��ر / +�ع ا�ن��را��56�١١٤4�
م%

	 ا��D�GH ا�(�ان�/ا�ن��را��56�١١٥4�
م%

	 اح��ء د
��Bا��56�١١٦4�
م%

	 ا��D�GH وا���ب(	 /وا�Dا��56�١١٧4�
م%

	 ا��D�GH ا�(�ان�/وا�Dا��56�١١٨4�
م%

	 اح��ء وا�Dا��56�١١٩4�
م%

	 اح��ء ا�%
�ان�	ا��56�١٢٠4�
م%

	 اح��ء ا�B�Eا��56�١٢١4�
م%
ا���I ا��آ�ي ا�(�ا$� /ا��ص2ا�"
: ا���آ�ي١٢٢
ا���I ا��آ�ي ا�(�ا$�/+�ع ا����ةا�"
: ا���آ�ي١٢٣
dfi ص�%وق ت��	 ا�(�اقا������١٢٤
دا��ة ا�%
1 ا�(�ما������١٢٥
م��وع ا��ازن	ا������١٢٦

�	 ا��آ�
	ا������١٢٧�Hا�
خ�
�	 م!�+J	 ب�%ادا������١٢٨
��	 ب�" ا�-��رات ا�!:�م�	ا������١٢٩�
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا�:�خ ا��Mافا������١٣٠
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا����عا������١٣١
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا��(9ا������١٣٢

%ةا������١٣٣%�ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ب�%اد ا�
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع م'ح�J	 ا�%ا�1ا������١٣٤
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا��OF	ا������١٣٥
�	ا������١٣٦J3ا�9 / +�ع ا��O@� 	ا�(�م 	P�Fا�
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا�:�خ ا��آ�ا������١٣٧
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا�%ورةا������١٣٨
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع م%
�	 ا��%را������١٣٩
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/+�ع ا���2ا������١٤٠



�د
	ا������١٤١!ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا�
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا�:�ادةا������١٤٢
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا��ب�"ا������١٤٣
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا��ش�%ا������١٤٤
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا�!�
	ا������١٤٥
�	ا������١٤٦Q�:ا�9 / +�ع ا��O@� 	ا�(�م 	P�Fا�
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 / +�ع ا��ص�+	ا������١٤٧
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ب�اث�ا������١٤٨
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا�م�نا������١٤٩
م��ف ا��ا+%
1 / ا��4ع ا�-�Iا������١٥٠
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�(@�
	ا������١٥١
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�:�4حا������١٥٢
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ب�ب ا�(SJا������١٥٣
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا���U ا�ب�Tا������١٥٤
�	ا������١٥٥J31 / +�ع ا�
م��ف ا��ا+%

%ا������١٥٦%�3�ا� V1 / +�ع ا���
م��ف ا��ا+%
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�م�1ا������١٥٧
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا���ب ا���$�ا������١٥٨
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع دور ا���Oطا������١٥٩
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�H@�4ءا������١٦٠
م��ف ا��ا+%
1 / ��ح	 ا��4دوسا������١٦١
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�-����ا������١٦٢
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ��ح	 ا����ا������١٦٣
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ��" $��را������١٦٤
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�����	ا������١٦٥
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ح� ا��ح%ةا������١٦٦
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا��و
	ا������١٦٧
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ش�رع +@-1�Gا������١٦٨
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا���خ�ا������١٦٩
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا���2ا������١٧٠
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�ن%�Yا������١٧١
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا��(9ا������١٧٢
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع م:�9 ا�-�ق ا�!�ةا������١٧٣
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ح� ا���Fدا������١٧٤
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع +�%ق ب�ب2ا������١٧٥
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ج�م(	 ب�%ادا������١٧٦



م��ف ا��ا+%
1 / +�ع اش��@�	ا������١٧٧
" ا���G4ا������١٧٨�م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�ح�ارا������١٧٩
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�%ا�1ا������١٨٠
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�U%سا������١٨١

	ا������١٨٢�
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا��ز
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا��H-�ءا������١٨٣
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع وزارة ا����3	 وا�(�دنا������١٨٤
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع وزارة ا�(2 وا��]ن ا�ج���3	ا������١٨٥
�@Y ا��زراءا������١٨٦م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�م�ن	 ا�(�م	 �
�	ا������١٨٧Q�:1 / +�ع ا�
م��ف ا��ا+%
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ح��4ا������١٨٨
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�!�
	ا������١٨٩
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع آ�ادة م�
Sا������١٩٠
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع م:�9 ا�وراق ا����	ا������١٩١
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا����را������١٩٢
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا��OHاءا������١٩٣
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ح� ا�(�م2ا������١٩٤
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�!�Dا������١٩٥
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�����	ا������١٩٦
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا���+�ا������١٩٧
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا��ا+(�ا������١٩٨
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع وزارة ا��:�ن وا��(��ا������١٩٩
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع �:	 ح%
% ب�%ادا������٢٠٠
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا�(�+	ا������٢٠١

%ا������٢٠٢%�م��ف ا��ا+%
1 / ا�!� ا�(�ب� ا�
م��ف ا��ا+%
1 / +�ع ا��ه�اءا������٢٠٣
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع وزارة ا�%+�عا������٢٠٤
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ح�+�	 ب1 ا���نا������٢٠٥
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا��$5 ا�-��ا������٢٠٦
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا����Mا������٢٠٧
م��ف ا��ش�% / ا��4ع ا����-�ا������٢٠٨
م��ف ا��ش�% / ا��4ع ا����ريا������٢٠٩
م��ف ا��ش�% / +�ع ا��تBOا������٢١٠
م��ف ا��ش�%/+�ع ا�:�خ ٢٣ا������٢١١
م��ف ا��ش�% / +�ع ارخ��	ا������٢١٢



م��ف ا��ش�% / +�ع ا����!�	 ٣٣ا������٢١٣
م��ف ا��ش�%/+�ع ��ح	 ا�-��عا������٢١٤
م��ف ا��ش�% / +�ع ا���رج	ا������٢١٥
م��ف ا��ش�% / +�ع ��ح	 ا��ث�	ا������٢١٦
م��ف ا��ش�% / +�ع ح� ا��ا+%
1ا������٢١٧
م��ف ا��ش�% / +�ع ج�@	ا������٢١٨
م��ف ا��ش�% / +�ع ا���م�ك /٧١ا������٢١٩
م��ف ا��ش�% / +�ع ا����عا������٢٢٠
م��ف ا��ش�% / +�ع را�a	 خ�ت�نا������٢٢١
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�-(%ون ١٠٩ا������٢٢٢
م��ف ا��ش�% / +�ع ش�رع ا�م�م ا�SJ3ا������٢٢٣
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�@(9ا������٢٢٤
م��ف ا��ش�% / +�ع ا��(@	ا������٢٢٥
م��ف ا��ش�% / +�ع ح� ��م�ا������٢٢٦
م��ف ا��ش�% / +�ع ا���43ان�	ا������٢٢٧
م��ف ا��ش�% / +�ع ا���آ	 ا�(�م	 �@-�d ا�(�ا$�	ا������٢٢٨
م��ف ا��ش�% / +�ع ا���اد
1ا������٢٢٩
م��ف ا��ش�% / +�ع م�Gر ب�%اد ا�%و��ا������٢٣٠
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�!����	ا������٢٣١
م��ف ا��ش�% / +�ع دج@	ا������٢٣٢
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�����ا������٢٣٣
م��ف ا��ش�% / +�ع م%
�	 ا�(�رض ا�!%
E	ا������٢٣٤
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�-�%
	ا������٢٣٥
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�%ورةا������٢٣٦
م��ف ا��ش�% / +�ع ا��3�د ا����ريا������٢٣٧
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�(�4�G	ا������٢٣٨
م��ف ا��ش�% / +�ع ا���ا+�	ا������٢٣٩
م��ف ا��ش�% / +�ع ا���ش��عا������٢٤٠
م��ف ا��ش�% / +�ع ا���آ	 ا�(�م	 ����3	 ا���Gر
�تا������٢٤١
م��ف ا��ش�% / +�ع ا��ب�طا������٢٤٢
�د
	ا������٢٤٣!م��ف ا��ش�% / +�ع ا�

9ا������٢٤٤�a م��ف ا��ش�% / +�ع اب�
م��ف ا��ش�% / +�ع وزارة ا��Hرج�	ا������٢٤٥
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�fم�نا������٢٤٦
م��ف ا��ش�% / +�ع ا�-�gا������٢٤٧
م��ف ا��ش�% / م:�9 ا���آ	ا�(�م	 �@�
�ت ا����ت�	ا������٢٤٨



م��ف ا�(�اق / ا��4ع ا����-�ا������٢٨٤
م��ف ا�(�اق /ا����را������٢٨٥

	ا������٢٨٦����-م��ف ا�(�اق / ا�
م��ف ا�(�اق / ا�:�ادةا������٢٨٧
ا���ف ا�����3 / +�ع ب�ب ا�!�ا�jا������٢٨٨
ا���ف ا�����3 / +�ع ا�دارة ا�(�م	ا������٢٨٩
ا���ف ا�����3 / +�ع ا���43ان�	 /ا������٢٩٠
ا���ف ا�����3 / ا��4ع ا����-� /ا������٢٩١
ا���ف ا��را�3 / +�ع ا�(�4�G	 /ب�%ادا������٢٩٢
ا���ف ا��را�3 / +�ع ا�4'ح /ا������٢٩٣
ا���ف ا��را�3 / ا��4ع ا����-� /ا������٢٩٤
ا���ف ا��را�3 / م:�9 اب1 ا�SE�F / ص��+	ت��ر
	ا������٢٩٥
ا���ف ا�(�Uري / ا��4ع ا����-�ا������٢٩٦
ا���ف ا�(�Uري / +�ع ا��ص�+	ا������٢٩٧
ا���ف ا�(�Uري / +�ع ا�م�ن	ا������٢٩٨
ا���ف ا��را�3 / +�ع ا����F�ات ا��را�3	ا������٢٩٩
ا���ف ا��را�3 / +�ع ا����حا������٣٠٠
�د
	ا������٣٠١!ا���ف ا��را�3 / +�ع ا�
ا���ف ا��را�3 / +�ع ا��Gرم�	ا������٣٠٢
ا���ف ا��را�3 / +�ع ا�دارة ا�(�م	ا������٣٠٣
ا���ف ا��را�3 ا��(�ون� /ا��ص2ا������٣٠٤
ا���ف ا��را�3 ا��(�ون� /ا�-��ب2ا������٣٠٥
ا���ف ا��را�3 ا��(�ون� /+�ع ت@(�4ا������٣٠٦
ا���ف ا��را�3 ا��(�ون� /+�ع ����را������٣٠٧
ا���ف ا�����3 /+�ع ن���ىا������٣٠٨
ا���ف ا�(�Uري /+�ع ن���ىا������٣٠٩
خ�
�	 م!�+J	 ن���ىا������٣١٠
+�ع ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 /ا���ن9 ا�
-�ا������٣١١
+�ع ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 /ا���ن9 ا�
1ا������٣١٢

�ةا������٣١٣��+�ع ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 /ا�
+�ع ش�آ	 ا���م�1 ا����M	 /ن���ىا������٣١٤
" رب�(	 ا�!%وديا������٣١٥�م

	 �U3رات ا�%و�	 +� ن���ىا������٣١٦�
م%
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا�!%ب�ءا������٣١٧
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ت@:�5ا������٣١٨
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع اب1 ا�ث��ا������٣١٩



م��ف ا��ا+%
1 /+�ع اش]را������٣٢٠
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا�!%ان�	ا������٣٢١
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا��م�حا������٣٢٢
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ام ا��ب�(�1ا������٣٢٣
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ت@(�4 /٣٤ا������٣٢٤
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ج�م(	 ا��ص2ا������٣٢٥
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع رب�(	ا������٣٢٦
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ن���ى /١١٢ا������٣٢٧
م��ف ا��ش�% /ا��(�جا������٣٢٨
م��ف ا��ش�% /اب� ت�م /٢٧٩ا������٣٢٩

�ةا������٣٣٠��م��ف ا��ش�% /+�ع ا�
م��ف ا��ش�% /+�ع ا��ه�ر /٢٥٢ا������٣٣١
م��ف ا��ش�% /ا��ص2 /٣ا������٣٣٢
م��ف ا��ش�% /خ��% ب1 ا����% /١٠٠ا������٣٣٣
م��ف ا��ش�% /+�ع ����ر /١٩٦ا������٣٣٤
م��ف ا��ش�% /ا�%وا�	 /١٣٠ا������٣٣٥
آ�رك ا��UG	 ا�����	ا������٣٣٦
م��ف ا��ا+%
1 /ا����دل ا����ري /٣٣٥ا������٣٣٧
ه�P	 ا��3�U% ا����M	 /ن���ىا������٣٣٨

	 ا��UG	 ا�!�ة /ن���ىا������٣٣٩�
م%
+�ع ش�آ	 ا���م�1 ا�(�ا$�	 /ن���ىا������٣٤٠
ا���ف ا��را�3/+�ع ا����ةا������٣٤١
ا���ف ا��را�3/+�ع ا��Uن	ا������٣٤٢
ا���ف ا�����3/+�ع ا����ةا������٣٤٣
ا���ف ا�(�Uري/+�ع ا����ةا������٣٤٤
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 /+�ع ا��ب��ا������٣٤٥
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/+�ع ا�(��را������٣٤٦
ا�P�F	 ا�(�م	 �@��M? ا�!�ةا������٣٤٧
خ�
�	 م!�+J	 ا����ةا������٣٤٨
ش�آ	 ا���م�1 ا�(�ا$�	/+�ع ا����ةا������٣٤٩
ش�آ	ا���م�1 ا����M	/+�ع ا����ة/م:�9 ��4انا������٣٥٠

	 ت3�U% ا����ةا������٣٥١�
م%

	 �U3رات ا�%و�	ا������٣٥٢�
م%

	 آ�ك ا��UG	 ا����ب�	ا������٣٥٣�
م%
م��ف ا��ا+%
1/ م:�9 م�Gر ا����ة ا�%و��ا������٣٥٤
م��ف ا��ا+%
1/+�ع اب� ا�9��Hا������٣٥٥



م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا���U'لا������٣٥٦
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا����ةا������٣٥٧
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا�����	ا������٣٥٨
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا����د�	ا������٣٥٩

�	ا������٣٦٠%م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا�
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا�(2Uا������٣٦١
م��ف ا��ا+%
1/+�ع خ�ر ا��ب��ا������٣٦٢
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ��4انا������٣٦٣
م��ف ا��ش�%/+�ع  ا��ب��ا������٣٦٤
م��ف ا��ش�%/+�ع ا�-�5ا������٣٦٥
م��ف ا��ش�%/+�ع ا�(��را������٣٦٦
م��ف ا��ش�%/+�ع ا��4وا������٣٦٧
م��ف ا��ش�%/+�ع ا��ب%ا������٣٦٨
م��ف ا��ش�%/+�ع ام $��ا������٣٦٩
م��ف ا��ش�%/+�ع ج�م(	 ا����ةا������٣٧٠
م��ف ا��ش�%/+�ع ش�رع ا��Eرة ٨٨ا������٣٧١
م��ف ا��ش�%/+�ع شD ا�(�با������٣٧٢
م��ف ا��ش�%/+�ع  ا��Uن	ا������٣٧٣
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا��UG	 ا�!�ةا������٣٧٤
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/+�ع ا����ةا������٣٧٥
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/+�ع ذي $�را������٣٧٦
ا���ف ا��را�3 /+�ع ذي $�را������٣٧٧
ا���ف ا�(�Uري /+�ع ذي $�را������٣٧٨
خ�
�	 م!�+J	 ذى $�را������٣٧٩
ش�آ	 ا���م�1 ا�(�ا$�	ا������٣٨٠
ش�آ	 ا���م�1 ا����M	/ذي $�را������٣٨١

	 ت3�U% ذي $�را������٣٨٢�
م%
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا��+��3ا������٣٨٣
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا���Gةا������٣٨٤
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا���2ا������٣٨٥
م��ف ا��ا+%
1/+�ع اورا������٣٨٦
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ��ق ا����خا������٣٨٧
م��ف ا��ا+%
1/ن�ح�	 ا����ا������٣٨٨
م��ف ا��ش�%/+�ع ا���افا������٣٨٩
م��ف ا��ش�%/+�ع ا���ص�
	ا������٣٩٠
م��ف ا��ش�%/+�ع ذي $�را������٣٩١



م��ف ا��ش�%/+�ع $@(	 �:�ا������٣٩٢
م��ف ا��ش�%/+�ع ار
%وا������٣٩٣

	 �U3رات ا�%و�	 /ذي $�را������٣٩٤�
م%
ش�آ	 ا���م�1 ا����M	ا������٣٩٥
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا�(�رةا������٣٩٦
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا��Fديا������٣٩٧
م��ف ا��ا+%
1/+�ع 3@� ا���ب�ا������٣٩٨
م��ف ا��ا+%
1/+�ع م�-�نا������٣٩٩
م��ف ا��ش�%/+�ع ا�:�ام	ا������٤٠٠
�� ا�:���ا������٤٠١م��ف ا��ش�%/+�ع ا�
م��ف ا��ش�%/+�ع $@(	 ص��gا������٤٠٢
م��ف ا��ش�% /ا��+�ءا������٤٠٣
ا���ف ا��را�3/م�-�نا������٤٠٤
ا���ف ا�(�Uري/م�-�نا������٤٠٥
خ�
�	 م!�+J	 م�-�نا������٤٠٦
ش�آ	 ا���م�1 ا�(�ا$�	م�-�نا������٤٠٧

	 ت3�U% م�-�نا������٤٠٨�
م%

	 �U3رات ا�%و�	م�-�نا������٤٠٩�
م%
م:�9 آ�ك م�-�نا������٤١٠
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 /م�-�نا������٤١١
ا���ف ا��را�3/ا��Fش�	 ٧٦٠ا������٤١٢
ا���ف ا��را�3/ا�-�9ا������٤١٣
ا���ف ا��را�3/ ح@	ا������٤١٤
ا���ف ا��را�3 / ا�!�و
2ا������٤١٥
ا���ف ا�����3 / ب�ب2ا������٤١٦
ا���ف ا�(�Uري/ ب�ب2ا������٤١٧
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/ +�ع ب�ب2ا������٤١٨
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/ +�ع ا�-�9ا������٤١٩
دا��ة ت3�U% ب�ب2ا������٤٢٠
ش�آ	 ا��fم�1 ا����M	/ ب�ب2ا������٤٢١
ش�آ	 ا��fم�1 ا�(�ا$�	/ ب�ب2ا������٤٢٢

	 خ�
�	 ب�ب2ا������٤٢٣�
م%

	 �U3رات ا�%و�	/ ب�ب2ا������٤٢٤�
م%
م��ف ا��ش�%/ ح@	 ٥ا������٤٢٥
م��ف ا��ش�%/ ا�ن��ر ٥٥٦ا������٤٢٦
م��ف ا��ش�%/ ا��4!�ء ٢٧٢ا������٤٢٧



م��ف ا��ش�%/ ا�:24 ٥٥٠ا������٤٢٨
م��ف ا��ش�%/ ا�-�9 ٥١ا������٤٢٩
م��ف ا��ش�%/ ا���وع ٥٤٨ا������٤٣٠
م��ف ا��ش�%/ ا��Fش�	ا������٤٣١
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا���م(	ا������٤٣٢
م��ف را+%
1/ ا��-�/١٠٣ا������٤٣٣
م��ف ا��ا+%
1/ ب�ب2 ٢٩٩ا������٤٣٤
م��ف ا��ا+%
1/ ا�S��U ٢١٢ا������٤٣٥
م��ف ا��ا+%
1/ ا�!�و
2 ٣٣٤ا������٤٣٦
م��ف ا��ا+%
1/ ا��:�%ر
	 ٧٣ا������٤٣٧
م��ف ا��ا+%
1/ ا�%ح��	 ٢٥٠ا������٤٣٨
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا�-%ةا������٤٣٩
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ وزارة ا����	ا������٤٤٠

	 خ�
�	 ا���5ا������٤٤١�
م%

	 �U3رات ا�%و�	 +� ا���5ا������٤٤٢�
م%

	 ا��3�U% ا�(�م	 +� ا���5ا������٤٤٣�
م%
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 +� ا���5ا������٤٤٤
م:�9 ش�آ	 ا��fم�1 ا����M	 +� ا���5ا������٤٤٥
ش�آ	 ا��fم�1 ا�(�ا$�	 +� ا���5ا������٤٤٦
+�ع ا���ف ا�(�Uري +� ا���5ا������٤٤٧
ا���ف ا��را�3 ا��(�ون� +� ا���5ا������٤٤٨
ا���ف ا��را�3 ا��(�ون� / ا���ذرةا������٤٤٩
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا���دقا������٤٥٠
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا��وض	ا������٤٥١
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا�:�+	ا������٤٥٢
م��ف ا��ش�%/ +�ع م�Gر ا���5ا������٤٥٣
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا���ذرةا������٤٥٤
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا���5/ ٧ا������٤٥٥
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ح� ا�م��ا������٤٥٦
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا���يا������٤٥٧
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا�!� ا�����3ا������٤٥٨
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع م-@S اب2�U3 1ا������٤٥٩
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا�(����	ا������٤٦٠
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ه�ن� ب1 �3وةا������٤٦١
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا�-�d ا����ب�	ا������٤٦٢
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا���Hبا������٤٦٣



ا���ف ا�(�ا$� �@���رة/ ا���5ا������٤٦٤
+�ع ا���ف ا�����3 / ا���5ا������٤٦٥
دا��ة ا��3�U% +� آ�ب'ءا������٤٦٦

	ا������٤٦٧%�Fء ا��O$ /�3را�ف ا���+�ع ا�
+�ع ا���ف ا��را�3/ آ�ب'ءا������٤٦٨
+�ع ا���ف ا�(�Uريا������٤٦٩
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/ +�ع آ�ب'ءا������٤٧٠
ش�آ	 ا��fم�1 ا�(�ا$�	/ +�ع آ�ب'ءا������٤٧١
ش�آ	 ا��fم�1 ا����M	/ +�ع آ�ب'ءا������٤٧٢
آ�رك آ�ب'ءا������٤٧٣

�	/م!�+J	 آ�ب'ء ا�U%�	ا������٤٧٤�Hا� 	
�
م%

	 �U3رات ا�%و�	 +� آ�ب'ء ا�U%�	ا������٤٧٥�
م%
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا��F%اء/١٣٩ا������٤٧٦
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا�(��س/٧٧٧ا������٤٧٧

	/٥٥٥ا������٤٧٨%�F1/ +�ع ا�
م��ف ا��ا+%
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع 1�3 ت�/٦٦٦ا������٤٧٩
م��ف ا��ا+%
1/ ا�!-���	ا������٤٨٠
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا�!-�1ا������٤٨١
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا�5Gا������٤٨٢
م��ف ا��ش�%/ +�ع آ�ب'ء/٢١ا������٤٨٣
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا���م(	/ آ�ب'ءا������٤٨٤
ا���ف ا��را�3/ +�ع ا�!�%ر
	/ ن�5ا������٤٨٥

	 خ�
�	 م!�+J	 آ�آ�كا������٤٨٦�
م%
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع آ�آ�كا������٤٨٧
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا���ن آ�ب�يا������٤٨٨
�Fر
	ا������٤٨٩�م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا�
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا���را������٤٩٠
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ا��ه9 ا���دا������٤٩١
م��ف ا��ش�%/ +�ع اY@Mا������٤٩٢
م��ف ا��ش�%/ +�ع �3+	ا������٤٩٣
م��ف ا��ش�%/ +�ع ب�ب� آ�آ�ا������٤٩٤
م��ف ا��ش�%/ +�ع واح% ح�
�انا������٤٩٥
�	ا������٤٩٦
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا�!�
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع دا$�قا������٤٩٧
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا�%بYا������٤٩٨
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/ آ�آ�ك ١ا������٤٩٩



ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/ آ�آ�ك ٢ا������٥٠٠
دا��ة �U3رات ا�%و�	/ آ�آ�كا������٥٠١
م(�ون�	 آ�ك/ آ�آ�كا������٥٠٢
ا���آ	 ا�(�ا$�	 �@�fم�1 / +�ع آ�آ�كا������٥٠٣
ا���ف ا��را�3/ +�ع آ�آ�كا������٥٠٤
ا���ف ا�(�Uري/ +�ع آ�آ�كا������٥٠٥
�	ا������٥٠٦
ا���ف ا��را�3/ +�ع ا�!�
دا��ة ت3�U% آ�آ�كا������٥٠٧
ش�آ	 ا��fم�1 ا����M	ا������٥٠٨

	 خ�
�	 م!�+J	 ص'ح ا�%
1ا������٥٠٩�
م%
م��ف ا��ا+%
1/ ب@%ا������٥١٠
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ت:�
dا������٥١١
م��ف ا��ا+%
1/ +�ع ب���ا������٥١٢
م��ف ا��ا+%
1/ ا�%ورا������٥١٣
م��ف ا��ا+%
1/ ا��4رسا������٥١٤
م��ف ا��ا+%
1/+�ع م��+� ا���لا������٥١٥
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ش��1ا������٥١٦
م��ف ا��ش�%/ ��م�اءا������٥١٧
م��ف ا��ش�%/ +�ع �Mزخ�رم�ت�ا������٥١٨
م��ف ا��ش�%/ +�ع ا���$�طا������٥١٩
ا���ف ا�(�Uري/ +�ع ص'ح ا�%
1ا������٥٢٠
ا���ف ا��را�3/ +�ع ت:�
dا������٥٢١
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/ +�ع ��م�اءا������٥٢٢
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/ +�ع ص'ح ا�%
1ا������٥٢٣
ا��آ� ا�:�آ� +�ع ص'ح ا�%
1ا������٥٢٤
دا��ة �U3رات ا�%و�	/ ص'ح ا�%
1ا������٥٢٥

	 ت3�U% ص'ح ا�%
1ا������٥٢٦�
م%
ش�آ	 ا��fم�1 ا����M	/ م:�9 ت:�
dا������٥٢٧
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا��4روق/اsن��را������٥٢٨
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ج@��ءا������٥٢٩
م��ف ا��ا+%
1/+�ع د
��Bا������٥٣٠
م��ف ا��ا+%
1/+�ع م�%��ا������٥٣١
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ب@%روزا������٥٣٢
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ب(�Uب	ا������٥٣٣
م��ف ا��ش�%/+�ع ا�t��Hا������٥٣٤
م��ف ا��ش�%/+�ع اش��ن�ا������٥٣٥



ش�آ	 ا���م�1 ا�(�ا$�	/+�ع د
��Bا������٥٣٦
ش�آ	 ا���م�1 ا����M	/+�ع د
��Bا������٥٣٧
ه�P	  ا��3�U% ا����M	/ د
��Bا������٥٣٨
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 /+�ع د
��Bا������٥٣٩

	 �U3رات د
��Bا������٥٤٠�
م%

	 آ�ك د
��Bا������٥٤١�
م%
ا���ف ا�(�Uري/+�ع د
��Bا������٥٤٢
ا���ف ا��را�3/+�ع ا�t��Hا������٥٤٣

	 خ�
�	 د
��Bا������٥٤٤�
م%
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا���M	ا������٥٤٥
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا�ن��را������٥٤٦
م��ف ا��ا+%
1/+�ع ا�(�ب% ا�4@�ج	ا������٥٤٧
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع �3	ا������٥٤٨

��2ا������٥٤٩�M 1 /+�ع
م��ف ا��ا+%
م��ف ا��ش�% /ا��م�ديا������٥٥٠
م��ف ا��ش�% /+�ع ا�(�م�
	ا������٥٥١
م��ف ا��ش�% /+�ع ه�dا������٥٥٢
م��ف ا��ش�% /+�ع ا�S��Uا������٥٥٣
م��ف ا��ش�% /+�ع ح%
E	ا������٥٥٤
م��ف ا��ش�% /+�ع ا�4@�ج	ا������٥٥٥
ا���ف ا�(�Uري/ا�ن��را������٥٥٦
ا���ف ا��را�3 ا��(�ون�ا������٥٥٧
ه�P	 ا��3�U% ا����M	/ا�ن��را������٥٥٨

	 �U3رات ا�ن��را������٥٥٩�
م%
ش�آ	ا��fم�1 ا�(�ا$�	 /+�ع ا�ن��را������٥٦٠
خ�
�	 م!�+J	 ا�ن��را������٥٦١
ا���ف ا��را�3 /ا�4@�ج	ا������٥٦٢
ا���ف ا��را�3 /ا��4اتا������٥٦٣
ا���ف ا��را�3 /ح%
E	ا������٥٦٤
ا���ف ا��را�3 /ا�:�م	ا������٥٦٥

	ا������٥٦٦%��H1/ا�
م��ف ا��ا+%
م��ف ا��ا+%
1/ا�(�م�
	ا������٥٦٧
�UG	 ا���ب�	ا������٥٦٨@� 	
� ا�!%ود+��
	 ا��
م%
آ�ك ا����%/ا���5ا������٥٦٩
آ�ك ا�ن��ر/ا��م�ديا������٥٧٠
م�آ� آ�ك �Mب�2ا������٥٧١



م�آ� آ�ك ا�S��Uا������٥٧٢
م�آ� آ�ك �3�3ا������٥٧٣
م�آ� آ�ك ا���M	ا������٥٧٤
ش�آ	 ا���م�1 ا����M	/م:�9 وا�Dا������٥٧٥
خ�
�	 م!�+J	 وا�Dا������٥٧٦
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا�:�تا������٥٧٧
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا�!�ا������٥٧٨
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا���
�ةا������٥٧٩
م��ف ا��ا+%
1 /+�ع ا���وعا������٥٨٠
م��ف ا��ش�% /+�ع وا�Dا������٥٨١

	ا������٥٨٢�
م��ف ا��ش�% /+�ع ا�(�
م��ف ا��ش�% /+�ع ا��(�ن�	ا������٥٨٣

	 ت3�U% وا�Dا������٥٨٤�
م%
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 /+�ع وا�Dا������٥٨٥

	 �U3رات وا�Dا������٥٨٦�
م%
ا���ف ا�(�Uري /+�ع وا�Dا������٥٨٧

	ا������٥٨٨�
ا���ف ا��را�3/+�ع ا�(�
ا���ف ا��را�3/+�ع ا���
�ةا������٥٨٩
ا���ف ا��را�3/+�ع ا�:�تا������٥٩٠

	 م�4� زرب��M	 ا�!%وديا������٥٩١�
م%
م��ف ا�(�اق /ا�:�تا������٥٩٢
�ر
	ا������٥٩٣�م��ف ا��ش�%/ا�
ا���ف ا��را�3 /ب(�Uب	ا������٥٩٤
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9/ +�ع ا�4@�ج	ا������٥٩٥
ش�آ	 ا���م�1 ا�(�ا$�	 /ا�ن��را������٥٩٦
ه�P	 ض�ا�9 ا�ن��ر /ا��م�ديا������٥٩٧
م��ف ا��ا+%
1 /ا���5ا������٥٩٨
م��ف ا��ا+%
�M�$/ 1	ا������٥٩٩
ش�آ	 ا���م�1 ا�(�ا$�	/وا�Dا������٦٠٠
ش�آ	 ا���م�B@3 1 ا�!��ة /وا�Dا������٦٠١
ا���ف ا�(�Uري/ د
�ان�	ا������٦٠٢
+�ع ش�آ	 ا���م�1 ا�(�ا$�	 /د
�ان�	ا������٦٠٣
+�ع ش�آ	 ا���م�1 ا����M	 /د
�ان�	ا������٦٠٤

	 ت3�U% ا�%
�ان�	ا������٦٠٥�
م%
آ�رك ا�%
�ان�	ا������٦٠٦
م��ف ا��را�3 /م:�9 ا���م�	ا������٦٠٧



م��ف ا��را�3 /م:�I43 9ا������٦٠٨
م��ف ا��را�3 /م:�9 ا�!�ةا������٦٠٩
م��ف ا��را�3 /م:�9 ا���Fو
	ا������٦١٠
م��ف ا��را�3 /م:�9 ا�%�aرةا������٦١١
م��ف ا��را�3 /م:�9 ا�%
�ان�	ا������٦١٢
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 /ا�%
�ان�	ا������٦١٣

	 �U3رات ا�%و�	 /د
�ان�	ا������٦١٤�
م%
م��ف ا��ا+%
1 /ا���ن9 ا�
1 /٢١٧ا������٦١٥
م��ف ا��ا+%
1 /ا�!�ةا������٦١٦
�سا������٦١٧a/ 1
م��ف ا��ا+%
م��ف ا��ا+%
1 /ا��Uد��	ا������٦١٨
م��ف ا��ش�% /د
�ان�	 /١٦ا������٦١٩
م��ف ا��ش�% /ا��4ات /٥١٥ا������٦٢٠
م��ف ا��ش�% /ا���م�	ا������٦٢١
م��ف ا��ش�% /I43ا������٦٢٢

	 خ�
�	 ا�%
�ان�	ا������٦٢٣�
م%
�ن ا�ج���3 /ا�%
�ان�	ا������٦٢٤O3% وا��Uا�� S-$
ا���ف ا��را�3 ا��(�ون� +� ا�-�وةا������٦٢٥
ا���ف ا�(�Uري +� ا�B�Eا������٦٢٦
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Oا�9 +�ع ا�B�Eا������٦٢٧

	 ت3�U% ا�B�Eا������٦٢٨�
م%

	 خ�
�	 ا�B�Eا������٦٢٩�
م%

	 �U3رات ا�%و�	 / مB�Eا������٦٣٠�
م%
م�آ� آ�ك ا�B�Eا������٦٣١
م��ف را+%
1 ا��OHا������٦٣٢
م��ف را+%
1 ا��م�E	ا������٦٣٣
م��ف را+%
1 ا�B�Eا������٦٣٤
م��ف ا��ش�% / ا�-�وةا������٦٣٥
ش�آ	 ا���م�1  ا����M	ا������٦٣٦
ش�آ	 ا���م�1  ا�(�ا$�	 /م:�9 ا�B�Eا������٦٣٧
آ�ت9 3%ل ا����!�	/ا�(%لوزارة ا�(%ل٦٣٨
آ�ت9 3%ل ا�:�خ ا����ح�وزارة ا�(%ل٦٣٩
آ�ت9 3%ل ا�:�خ ا����عوزارة ا�(%ل٦٤٠
�	وزارة ا�(%ل٦٤١Q�:آ�ت9 3%ل ا�
آ�ت9 3%ل ا��ص�+	 ا�-���وزارة ا�(%ل٦٤٢
�	وزارة ا�(%ل٦٤٣J3آ�ت9 3%ل ا�



آ�ت9 3%ل ا���ب ا���$�وزارة ا�(%ل٦٤٤
آ�ت9 3%ل م%
�	 ا��%روزارة ا�(%ل٦٤٥

	 ت��4� ا��ص�+	وزارة ا�(%ل٦٤٦�
م%

%ةوزارة ا�(%ل٦٤٧%�آ�ت9 3%ل ب�%اد ا�
آ�ت9 3%ل ا�:�ادةوزارة ا�(%ل٦٤٨
�د
	وزارة ا�(%ل٦٤٩!آ�ت9 3%ل ا�
آ�ت9 3%ل ا�%ا�1وزارة ا�(%ل٦٥٠

9وزارة ا�(%ل٦٥١�a آ�ت9 3%ل اب�
آ�ت9 3%ل ا��ه�روزارة ا�(%ل٦٥٢
آ�ت9 3%ل ا�%ورةوزارة ا�(%ل٦٥٣
آ�ت9 3%ل ا��Gرم�	وزارة ا�(%ل٦٥٤

	وزارة ا�(%ل٦٥٥����-آ�ت9 3%ل ا�

	 ر�3
	 ا��Uص�
1 /ا�:�خ ا�و�Bوزارة ا�(%ل٦٥٦�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1 /ا��ص�+	وزارة ا�(%ل٦٥٧�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1 /م%
�	 ا��%روزارة ا�(%ل٦٥٨�
م%

	 ت��4� ا�:�ادةوزارة ا�(%ل٦٥٩�
م%

	 ت��4� م%
�	 ا��%روزارة ا�(%ل٦٦٠�
م%

	 ت��4� ا�:�خوزارة ا�(%ل٦٦١�
م%
�	وزارة ا�(%ل٦٦٢Q�:ا� �
	 ت��4�
م%

	 ت��4� ا�%ا�1وزارة ا�(%ل٦٦٣�
م%

	 ت��4� ا����عوزارة ا�(%ل٦٦٤�
م%
�د
	وزارة ا�(%ل٦٦٥!
	 ت��4� ا��
م%

9وزارة ا�(%ل٦٦٦�a اب� �
	 ت��4�
م%
ر���	 ا�����Pف /ن���ىوزارة ا�(%ل٦٦٧

	 ت��4� ا��ص2وزارة ا�(%ل٦٦٨�
م%

	 ا��-��2 ا�(�Uري /ا��ه�روزارة ا�(%ل٦٦٩�
م%

	 ا��-��2 ا�(�Uري /ن���ىوزارة ا�(%ل٦٧٠�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1 /ن���ىوزارة ا�(%ل٦٧١�
م%
دا��ة آ�ت9 3%ل ا��ص2وزارة ا�(%ل٦٧٢
دا��ة آ�ت9 3%ل ن���ىوزارة ا�(%ل٦٧٣
دا��ة آ�ت9 3%ل ا��م�ر/ن���ىوزارة ا�(%ل٦٧٤
$-S اص'ح ا�:��ر/ن���ىوزارة ا�(%ل٦٧٥
آ�ت9 3%ل ب(�Uبـــــــ	وزارة ا�(%ل٦٧٦
دارا�(%ا�	 +� د
��Bوزارة ا�(%ل٦٧٧

	ا��-��2 ا�(�Uري +� د
��Bوزارة ا�(%ل٦٧٨�
م%

	 ت��4� ب(�Uب	/د
��Bوزارة ا�(%ل٦٧٩�
م%



ه�P	 ن�ا�3ت ا�@:�	وزارة ا�(%ل٦٨٠

	 ر�3
	 ا��Uص�
1 / د
��Bوزارة ا�(%ل٦٨١�
م%
م!:	 ا����Pف د
��Bوزارة ا�(%ل٦٨٢

	ر�3
	ا��Uص�
1/ا�ن��روزارة ا�(%ل٦٨٣�
م%

	ا��-��2 ا�(�Uري/ا��م�ديوزارة ا�(%ل٦٨٤�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1/وا�Dوزارة ا�(%ل٦٨٥�
م%

	ا��-��2 ا�(�Uري/وا�Dوزارة ا�(%ل٦٨٦�
م%
آ�ت9 3%ل د
��Bوزارة ا�(%ل٦٨٧
ر���	 ا����Pف وا�D ا�ت!�د
	وزارة ا�(%ل٦٨٨

	 ت��4� ا�:�توزارة ا�(%ل٦٨٩�
م%
ه�P	 ح2 ن�ا�3ت ا�@:�	 ا�(�Uر
	 / +�ع وا�Dوزارة ا�(%ل٦٩٠
دا��ة ا�:��ب ا�(%ول/ ا�!@	وزارة ا�(%ل٦٩١

	 ا��-��2 ا�(�Uري ب�ب2وزارة ا�(%ل٦٩٢�
م%

	 ت��4� ا�!@	وزارة ا�(%ل٦٩٣�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1وزارة ا�(%ل٦٩٤�
م%
دا��ة ت��4� ا���5وزارة ا�(%ل٦٩٥
دا��ة ا�:��ب ا�(%ول +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا�(%ل٦٩٦
دا��ة ر�3
	 ا��Uص�
1 +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا�(%ل٦٩٧

	 ا��-��2 ا�(�Uري +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا�(%ل٦٩٨�
م%
دا��ة ر�3
	 ا��Uص�
1 +� آ�ب'ءوزارة ا�(%ل٦٩٩

	وزارة ا�(%ل٧٠٠%�Fء ا��O$ �+ دا��ة آ�ت9 ا�(%ول
دا��ة آ�ت9 ا�(%ول +� آ�ب'ءوزارة ا�(%ل٧٠١
دا��ة آ�ت9 3%ل ا�!�وزارة ا�(%ل٧٠٢

	 ت��4� آ�ب'ءوزارة ا�(%ل٧٠٣�
م%

	 ا��-��2 ا�(�Uري ا�و�B +� آ�ب'ءوزارة ا�(%ل٧٠٤�
م%

	 ا��-��2 ا�(�Uري ا��Eن�	 +� آ�ب'ءوزارة ا�(%ل٧٠٥�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1/ آ�آ�كوزارة ا�(%ل٧٠٦�
م%
دا��ة ا�:�ت9 ا�(%ل / آ�آ�كوزارة ا�(%ل٧٠٧

	 ا��-��2 ا�(�Uري ا�و�B/ آ�آ�كوزارة ا�(%ل٧٠٨�
م%

	 ا��-��2 ا�(�Uري ا��Eن�	/ آ�آ�كوزارة ا�(%ل٧٠٩�
م%

	 ت��4� آ�آ�كوزارة ا�(%ل٧١٠�
م%
دا��ة ا�ص'ح ا�(�ا$�	(ا�-��ن) / آ�آ�كوزارة ا�(%ل٧١١
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ وزارة ا�(%لوزارة ا�(%ل٧١٢

	 ر�3
	 ا��Uص�
1/ ص'ح ا�%
1وزارة ا�(%ل٧١٣�
م%
دا��ة ا�:�ت9 ا�(%ل / ص'ح ا�%
1وزارة ا�(%ل٧١٤

	 ا��-��2 ا�(�Uريوزارة ا�(%ل٧١٥�
م%




	 ت��4� ص'ح ا�%
1وزارة ا�(%ل٧١٦�
م%
دا��ة ا�ص'ح ا�(�ا$�	(ا�-��ن) / ص'ح ا�%
1وزارة ا�(%ل٧١٧

	 ا��-��2 ا�(�Uري /ا����ةوزارة ا�(%ل٧١٨�
م%

	 ت��4� /ا����ةوزارة ا�(%ل٧١٩�
م%
��ن ا����بوزارة ا�(%ل٧٢٠� S�@$ا "�م
ا�%وا�� ا���ب(	 ��زارة ا�(%لوزارة ا�(%ل٧٢١

	 ا��-��2 ا�(�Uري /ذي $�روزارة ا�(%ل٧٢٢�
م%

	 ت��4� /ذي $�روزارة ا�(%ل٧٢٣�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1 /ذي $�روزارة ا�(%ل٧٢٤�
م%
آ�ت9 ا�(%لوزارة ا�(%ل٧٢٥

	ا����4� +� ن�ح�	 ا����/ذي $�روزارة ا�(%ل٧٢٦�
م%
ه�P	 ح�Uق ن�ع ا�@:�	/ذي $�روزارة ا�(%ل٧٢٧

	 ا�-��ن/م�-�نوزارة ا�(%ل٧٢٨�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1وزارة ا�(%ل٧٢٩�
م%
آ�ت9 3%ل م�-�نوزارة ا�(%ل٧٣٠

	 ا��-��2 ا�(�Uريوزارة ا�(%ل٧٣١�
م%

	 ت��4� م�-�نوزارة ا�(%ل٧٣٢�
م%
آ�ت9 3%ل ا�%
�ان�	وزارة ا�(%ل٧٣٣

	 ا��-��2 ا�(�Uري/ا�%
�ان�	وزارة ا�(%ل٧٣٤�
م%

	 ت��4� ا�%
�ان�	وزارة ا�(%ل٧٣٥�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1/ا�%
�ان�	وزارة ا�(%ل٧٣٦�
م%
آ�ت9 ا�(%ل/ا�B�Eوزارة ا�(%ل٧٣٧

	 ا��-��2 ا�(�Uري +� ا�B�Eوزارة ا�(%ل٧٣٨�
م%

	 ا����4�/مB�Eوزارة ا�(%ل٧٣٩�
م%

	 ر�3
	 ا��Uص�
1 +� ا�B�Eوزارة ا�(%ل٧٤٠�
م%
دا��ةا�ص'ح ا�(�ا$�	 /ا�-��ن +�ع ا�B�Eوزارة ا�(%ل٧٤١
�ع م!�آS ا�ن��روزارة ا�(%ل٧٤٢�م

	 ت��4� ا��م�ديوزارة ا�(%ل٧٤٣�
م%
آ�ت9 3%ل ا��م�ديوزارة ا�(%ل٧٤٤
٧٤٥B@3ء ا��OUا� Y@�ر���	 ا����Pف ب�%اد ا�:�خ ا�ت!�د
	م
٧٤٦B@3ء ا��OUا� Y@��	مQ�:ب%اءة ا� 	م!:
٧٤٧B@3ء ا��OUا� Y@��	مQ�:ا� gج� 	م!:
٧٤٨B@3ء ا��OUا� Y@��	مQ�:ا�/	��Hا�ح�ال ا�� 	م!:
٧٤٩B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة ا����عم
٧٥٠B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج�g ا����عم
٧٥١B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 ا����عم



٧٥٢B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج��
�ت ا����عم
٧٥٣B@3ء ا��OUا� Y@�
9م�a ب%اءة اب� 	م!:
٧٥٤B@3ء ا��OUا� Y@�
9م�a اب� gج� 	م!:
٧٥٥B@3ء ا��OUا� Y@�
9م�a اب�	��Hا�ح�ال ا�� 	م!:
٧٥٦B@3ء ا��OUا� Y@��د
	م!م!:	 ب%اءة ا�
٧٥٧B@3ء ا��OUا� Y@��د
	م!م!:	ا�ح�ال ا����H	 ا�
٧٥٨B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة ا�:�خم
٧٥٩B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج�g ا�:�خم
٧٦٠B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 ا�:�خم
٧٦١B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج��
�ت ا�:�خم
٧٦٢B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 اح%اث ا�:�خم
٧٦٣B@3ء ا��OUا� Y@�ر���	 ا����Pف ب�%اد ا��ص�+	 ا�ت!�د
	م
٧٦٤B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 ا��ص�+	م
٧٦٥B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة ا��ص�+	م
٧٦٦B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج�g ا��ص�+	م
٧٦٧B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج��
�ت ا��ص�+	م
٧٦٨B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة ا�:�ادةم
٧٦٩B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج�g ا�:�ادةم
٧٧٠B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج��
�ت ا�:�ادةم
٧٧١B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 ا�:�ادةم
٧٧٢B@3ء ا��OUا� Y@�
%ةم%�م!:	 ب%اءة ب�%اد ا�
٧٧٣B@3ء ا��OUا� Y@�
%ةم%�م!:	 ج�g ب�%اد ا�
٧٧٤B@3ء ا��OUا� Y@�
%ةم%�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 ب�%اد ا�
٧٧٥B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة م%
�	 ا��%رم
٧٧٦B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج��
�ت م%
�	 ا��%رم
٧٧٧B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 م%
�	 ا��%رم
٧٧٨B@3ء ا��OUا� Y@��	مJ3ب%اءة ا� 	م!:
٧٧٩B@3ء ا��OUا� Y@��	مJ3ا� gج� 	م!:
٧٨٠B@3ء ا��OUا� Y@��	مJ3ا� 	��Hا�ح�ال ا�� 	م!:
٧٨١B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة ا�%ا�1م
٧٨٢B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 ا�%ا�1م
٧٨٣B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة ح� ا��ه�ر(ا�!-���	)م
٧٨٤B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج�g ا��ه�رم
٧٨٥B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 ا��ه�رم
٧٨٦B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 اح%اث ا��ص�+	م
٧٨٧B@3ء ا��OUا� Y@�
�ت ا��آ�
	م���م!:	 ا�



٧٨٨B@3ء ا��OUا� Y@�
	 ت-��2 ا��ص�+	 ا�و�Bم�
م%
٧٨٩B@3ء ا��OUا� Y@�
	 ت-��2 ا��ص�+	 ا��Eن�	م�
م%
٧٩٠B@3ء ا��OUا� Y@�
	 ت-��2 م%
�	 ا��%رم�
م%
٧٩١B@3ء ا��OUا� Y@��	مJ32 ا���
	 ت-�
م%
٧٩٢B@3ء ا��OUا� Y@�
	 ت-��2 ا�%ا�1م�
م%
٧٩٣B@3ء ا��OUا� Y@�
	 ت-��2 ح� ا��ه�رم�
م%
٧٩٤B@3ء ا��OUا� Y@�
	 ت-��2 ا�:�خ ا�و�Bم�
م%
٧٩٥B@3ء ا��OUا� Y@�
	 ت-��2 ا�:�خ ا��Eن�	م�
م%
٧٩٦B@3ء ا��OUا� Y@��	مQ�:2 ا���
	 ت-�
م%
٧٩٧B@3ء ا��OUا� Y@�
	 ت-��2 ا����عم�
م%
٧٩٨B@3ء ا��OUا� Y@��د
	م!
	 ت-��2 ا��
م%
٧٩٩B@3ء ا��OUا� Y@�ر���	 م!:	 ا����Pف ب�ب2 ا�ت!�د
	م
٨٠٠B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا����Pف ا���5م
٨٠١B@3ء ا��OUا� Y@�ر���	 م!:	 ا����Pف آ�ب'ء ا�ت!�د
	م
٨٠٢B@3ء ا��OUا� Y@�ر���	 م!:	 ا����Pف آ�آ�ك ا�ت!�د
	م
٨٠٣B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة آ�آ�كم
٨٠٤B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 آ�آ�كم
٨٠٥B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ج�g آ�آ�كم
٨٠٦B@3ء ا��OUا� Y@�ر���	 ا����Pف ص'ح ا�%
1م
٨٠٧B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ب%اءة ص'ح ا�%
1م
٨٠٨B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا�ح�ال ا����H	 ص'ح ا�%
1م
٨٠٩B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا����Pف ا����ة ا�ت!�د
	م
٨١٠B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	ا�����Pف/ذي $�رم
٨١١B@3ء ا��OUا� Y@�م!:	 ا����Pف م�-�نم
٨١٢B@3ء ا��OUا� Y@�ر���	 م!:	 ا����Pف ا�%
�ان�	 ا�ت!�د
	م
٨١٣B@3ء ا��OUا� Y@�ر���	 ا����Pف ا�B�E ا�ت!�د
	م

	 ا�ت���ت ا��Hص	/ا�%اخ@�	وزارة ا�%اخ@�	٨١٤�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن�/ا��ص�+	وزارة ا�%اخ@�	٨١٥�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن�/ا�:�خوزارة ا�%اخ@�	٨١٦�
م%

	 ا���ا�S ا�:��ىوزارة ا�%اخ@�	٨١٧�
م%

	 اsد�	 ا������	وزارة ا�%اخ@�	٨١٨�
م%

	 ���xت ا���M	وزارة ا�%اخ@�	٨١٩�
م%

	 ش�M	 اsح%اثوزارة ا�%اخ@�	٨٢٠�
م%
ش�M	 ب�%اد /ا��ص�+	وزارة ا�%اخ@�	٨٢١

	 ا��Gق ا��Hرج�	وزارة ا�%اخ@�	٨٢٢�
	 ح�
م%

	 ش�M	 ب�%اد /ا�:�خوزارة ا�%اخ@�	٨٢٣�
م%




	 ا���M	 ا�%و��	وزارة ا�%اخ@�	٨٢٤�
م%

	 ا����توزارة ا�%اخ@�	٨٢٥�
	 ح�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن� /ن���ىوزارة ا�%اخ@�	٨٢٦�
م%

	 م�ور ن���ىوزارة ا�%اخ@�	٨٢٧�
م%

	ا���-�	 وا���ازات/ن���ىوزارة ا�%اخ@�	٨٢٨�
م%
$��دة ش�M	 م!�+J	 ن���ىوزارة ا�%اخ@�	٨٢٩

	 ا�%+�ع ا�%ن� /د
��Bوزارة ا�%اخ@�	٨٣٠�
م%

	 م�ور د
��Bوزارة ا�%اخ@�	٨٣١�
م%

	 ا�����Hت /د
��Bوزارة ا�%اخ@�	٨٣٢�
	 ح�
م%

	 ا�-�4 وا���-�	/ د
��Bوزارة ا�%اخ@�	٨٣٣�
م%

	 ش�M	 د
��Bوزارة ا�%اخ@�	٨٣٤�
م%

	 ا���yتوزارة ا�%اخ@�	٨٣٥�
	 ح�
م%

	ا���-�	 وا���ازات وا�ح�ال ا�%ن�	/ا�ن��روزارة ا�%اخ@�	٨٣٦�
م%

	 ش�M	 ا�ن��روزارة ا�%اخ@�	٨٣٧�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن� /ا�ن��روزارة ا�%اخ@�	٨٣٨�
م%

	م�ور ا�ن��روزارة ا�%اخ@�	٨٣٩�
م%

	 ش�M	 وا�Dوزارة ا�%اخ@�	٨٤٠�
م%

	ا���-�	وا�-�4 وا�$�م	/وا�Dوزارة ا�%اخ@�	٨٤١�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن� /وا�Dوزارة ا�%اخ@�	٨٤٢�
م%

	م�ور م!�+J	وا�Dوزارة ا�%اخ@�	٨٤٣�
م%
$��دة ش�M	 ب�ب2وزارة ا�%اخ@�	٨٤٤

	 ا�%+�ع ا�%ن�وزارة ا�%اخ@�	٨٤٥�
م%

	 م�ور ب�ب2وزارة ا�%اخ@�	٨٤٦�
م%
$-S اص'ح ا�:��ر ب�ب2وزارة ا�%اخ@�	٨٤٧

	 ا���-�	 وا���ازات وا�$�م	وزارة ا�%اخ@�	٨٤٨�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن� +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا�%اخ@�	٨٤٩�
م%

	 ا�(�م	 ���M	 م!�+J	 ا���5وزارة ا�%اخ@�	٨٥٠�
%ا�

	 ا���-�	 وا���ازات وا�$�م	 +� ا���5وزارة ا�%اخ@�	٨٥١�
م%

	 م�ور ا���5 ا�ش�فوزارة ا�%اخ@�	٨٥٢�
م%
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ وزارة ا�%اخ@�	وزارة ا�%اخ@�	٨٥٣
$��دة $�ات ح�س ا�!%ود +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا�%اخ@�	٨٥٤

	 ا�%+�ع ا�%ن� +� آ�ب'ءوزارة ا�%اخ@�	٨٥٥�
م%

	 م�ور آ�ب'ءوزارة ا�%اخ@�	٨٥٦�
م%

	 ا�(�م	 ���M	 م!�+J	 آ�ب'ءوزارة ا�%اخ@�	٨٥٧�
%ا�

	 ا���-�	 وا���ازات وا�$�م	 +� آ�ب'ءوزارة ا�%اخ@�	٨٥٨�
م%

	 ا���fت / آ�ب'ءوزارة ا�%اخ@�	٨٥٩�
	 ح�
م%




	 ا�%+�ع ا�%ن�/آ�آ�كوزارة ا�%اخ@�	٨٦٠�
م%

	 ش�M	 آ�آ�كوزارة ا�%اخ@�	٨٦١�
م%

	 م�ور آ�آ�كوزارة ا�%اخ@�	٨٦٢�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن�/ص'ح ا�%
1وزارة ا�%اخ@�	٨٦٣�
م%

	 م�ور ص'ح ا�%
1وزارة ا�%اخ@�	٨٦٤�
م%

	 ش�M	 ص'ح ا�%
1وزارة ا�%اخ@�	٨٦٥�
م%

	 ا���-�	 وا�ح�ال ا�%ن�	/ ص'ح ا�%
1وزارة ا�%اخ@�	٨٦٦�
م%

	 ا�-�4 وا���-�	 آ�آ�كوزارة ا�%اخ@�	٨٦٧�
م%

	 ا���-�	 وا�ح�ال ا�%ن�	 /ا����ةوزارة ا�%اخ@�	٨٦٨�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن� /ا����ةوزارة ا�%اخ@�	٨٦٩�
م%

	 ش�M	 م!�+J	 ا����ةوزارة ا�%اخ@�	٨٧٠�
م%

	 م�ور ا����ةوزارة ا�%اخ@�	٨٧١�
م%
$��دة 3@��ت ا����ةوزارة ا�%اخ@�	٨٧٢

	 ح�س ح%ود ا����ةوزارة ا�%اخ@�	٨٧٣�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن� +� ذي $�روزارة ا�%اخ@�	٨٧٤�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن� /م�-�نوزارة ا�%اخ@�	٨٧٥�
م%

	 ش�M	 م�-�نوزارة ا�%اخ@�	٨٧٦�
م%

	 ح�س ح%ود م�-�نوزارة ا�%اخ@�	٨٧٧�
م%

	 ا���-�	 وا�ح�ال ا�%ن�	 /ذي $�روزارة ا�%اخ@�	٨٧٨�
م%

	 م�ور ذي $�روزارة ا�%اخ@�	٨٧٩�
م%

	ش�M	ذى $�روزارة ا�%اخ@�	٨٨٠�
م%

	 م�ور م�-�نوزارة ا�%اخ@�	٨٨١�
م%

	 ا�-�4 وا���-�	 /م�-�نوزارة ا�%اخ@�	٨٨٢�
م%

	 ا�%+�ع ا�%ن� +� ا�%
�ان�	وزارة ا�%اخ@�	٨٨٣�
م%

	 ش�M	 ا�%
�ان�	وزارة ا�%اخ@�	٨٨٤�
م%

	 م�ور م!�+J	 ا�%
�ان�	وزارة ا�%اخ@�	٨٨٥�
م%

	 ا���-�	 ا�(�م	 / ا�%
�ان�	وزارة ا�%اخ@�	٨٨٦�
م%

	 ج�-�	 وج�ازات ا�B�Eوزارة ا�%اخ@�	٨٨٧�
م%

	 د+�ع م%ن� م!�+J	 ا�B�Eوزارة ا�%اخ@�	٨٨٨�
م%

	 ش�M	 م!�+J	 ا�B�Eوزارة ا�%اخ@�	٨٨٩�
م%

	 م�ور م!�+J	 ا�B�Eوزارة ا�%اخ@�	٨٩٠�
م%

	 ا����ت /ا�B�Eوزارة ا�%اخ@�	٨٩١ �
	 ح�
م%
٨٩٢

وزارة ا�(@�م وات:����ج��
دا��ة ا��!�ث ا��را�3	 وا�����3ت ا���ا��	/ا�(@�م 

وا��:����ج��
دا��ة ت:����ج�� م(���	 ا���zوزارة ا�(@�م وات:����ج��٨٩٣
دا��ة ا��اد ا��GHة وم�ا$�	 اsش(�عوزارة ا�(@�م وات:����ج��٨٩٤



دا��ة ب!�ث ا�:���ء وا�����3ت ا����وآ���و
	وزارة ا�(@�م وات:����ج��٨٩٥

� ا�����3وزارة ا�(@�م وات:����ج��٨٩٦�Gوا�� 	��%�Fا� "
دا��ة ا���ر
دا��ة ت:����ج�� ا��O4ءوزارة ا�(@�م وات:����ج��٨٩٧
دا��ة ب!�ث و3@�م ا��4�
�ءوزارة ا�(@�م وات:����ج��٨٩٨
دا��ة 3@�م ا��ادوزارة ا�(@�م وات:����ج��٨٩٩
دا��ة ت:����ج�� ا�(@�م�توزارة ا�(@�م وات:����ج��٩٠٠
دا��ة ا��SJ ا�s:��ون�	 وا�ت���توزارة ا�(@�م وات:����ج��٩٠١
م:�9 ش]ون ا�!�رب�1/ ب�ب2وزارة ا�%+�ع٩٠٢

دا��ة ش]ون ا�!�رب�1 +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا�%+�ع٩٠٣

اآ�د
�	ا�j�@H ا�(�ب� �@%را��ت ا��!�
	/ا����ةوزارة ا�%+�ع٩٠٤

$��دةا��Uة ا��!�
	/ ا����ةوزارة ا�%+�ع٩٠٥

ش(�	 ا�!�رب�1 /د
��Bوزارة ا�%+�ع٩٠٦

$��دة $�ات ا�!%ود /وا�Dوزارة ا�%+�ع٩٠٧

م:�9 ا�م1 ا����M /د
��Bوزارة ا�%+�ع٩٠٨

$��دة 3@��ت د
��Bوزارة ا�%+�ع٩٠٩

٩١٠ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

3�ر'� B@3ا� Y@�ا�

٩١١ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م:�9 ا�!j وا�(�ة  /ن���ى

٩١٢ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ا��4ض�	  ا�(@�� ا�-�U@	 �'ن��Hب�ت +� ن���ى

٩١٣ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ا���اه	 /م:�9 ن���ى

٩١٤ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

B��
�ر/دEا��� 	Pع ه��+

٩١٥ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

5�3�ر +� م!�+J	 ا��'� B@3ا� Y@�ا�

٩١٦ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

5�م]�-	 ا��F%اء +� ا��

٩١٧ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م]�-	 ا�-���ء ا�-�����1 +� ا���5 ا�ش�ف

٩١٨ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م:�9 ا��4ض�	 ا�(@�� �'ن��Hب�ت/ +�ع ب�ب2

٩١٩ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م:�9 ا��4ض�	 ا�(@�� �'ن��Hب�ت/ آ�ب'ء



٩٢٠ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

5�م:�9 ا��4ض�	 ا�(@�� �'ن��Hب�ت/ ن

٩٢١ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ا���اه	 ا�(�م	/ +�ع ب�ب2

٩٢٢ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 د�3وي ن�ع ا�@:�	 ا�(�Uر
	/ +�ع ب�ب2

٩٢٣ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ا���اه	 ا�(�م	 +� ا���5 ا�ش�ف

٩٢٤ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ا���ا�3ت ا�@:�	 ا�(�Uر
	 +� ا���5 ا�ش�ف

٩٢٥ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ا�!j وا�(�ة/ ب�ب2

٩٢٦ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

5�ه�P	 ا�!j وا�(�ة/ ا��

٩٢٧ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

�ر ا��$5 ا�-�� /ب�ب2Eا�� 	Pه�

٩٢٨ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ا�!j وا�(�ة/ آ�ب'ء

٩٢٩ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ح2 ن�ا�3ت ا�@:�	 ا�(�Uر
	/ آ�آ�ك

٩٣٠ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

1
ه�P	 ح2 ن�ا�3ت ا�@:�	 ا�(�Uر
	/ ص'ح ا�%

٩٣١ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م:�9 ا��4ض�	 ا�(@�� ا�-�U@	/ آ�آ�ك

٩٣٢ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

1
م:�9 ا��4ض�	 ا�(@�� ا�-�U@	/ ص'ح ا�%

٩٣٣ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ا�!j وا�(�ة/ آ�آ�ك

٩٣٤ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

1
ه�P	 ا�!j وا�(�ة/ ص'ح ا�%

٩٣٥ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ا���اه	 /ا����ة

٩٣٦ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ا��4ض�	 ا�(@�� ا�-�U@	 �' ن��Hب�ت/ا����ة

٩٣٧ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م�4ض�	 ا�ن��Hب�ت/ذي $�ر

٩٣٨ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م:�9 ا�!j وا�(�ة/م�-�ن



٩٣٩ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م:�9 ا�!j وا�(�ة /ب��ة

٩٤٠ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م]�-	 ا��F%اء/ا����ة

٩٤١ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء


	 ا��F%اء /د
�ان�	�
م%

٩٤٢ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ه�P	 ح2 ن�ا�3ت ا�@:�	 ا�(�Uر
	 / +�ع ا�%
�ان�	

٩٤٣ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

B�E3�ر/ا�'� B@3ا� Y@�ا�

٩٤٤ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء


	  ا�-���ء /د
�ان�	�
  م% 

٩٤٥ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء


	 ا��D�GH وا���ب(	/د
�ان�	�
م%

٩٤٦ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م:�9 ا��Uد��	ا�ن��Hب� /د
�ان�	

٩٤٧ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

ا��PF	 ا�(@�� �@!j وا�(�ة /م:�9 ا��Uد��	

٩٤٨ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

B�Eه�P	 ح2 ن�ا�3ت ا�@:�	ا�(�Uر
	/ا�

٩٤٩ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

B�Eم/ 	@U�- ا��4ض�	 ا�

٩٥٠ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

B�Eم/j!ا� 	Pه� 

٩٥١ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

B�E/م	اه�ا��	Pه� 

٩٥٢ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

B�Eم] �-	 ا�-���ء ا�-�� ���1 /+�ع ا�

٩٥٣ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

B�Eم]�-	 ا��F%اء ا�-�� �-�1 /+�ع ا�

٩٥٤ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

Dة /وا��ه�P	 ا�!j وا�(

٩٥٥ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

Dء ا�-����1 /وا����م]�-	 ا�-

٩٥٦ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

Dب�ت/وا��Hا�ن� 	م�4ض�

٩٥٧ Y@�ا�%وا�� ا������	 وم
ا��زراء

م��ر
" ت��	 ا�$���S /ا�ن��ر



٩٥٨	+�UEاث�ر وت�اث /ن���ىوزارة ا� 	
�
م%
٩٥٩	+�UEوزارة ا�B��

	 اث�ر د�
م%
٩٦٠	+�UEاث�ر ا�ن��روزارة ا� 	
�
م%
٩٦١	+�UEوزارة ا�Dث�ر وا�x دا��ة
٩٦٢	+�UEاث�ر آ�آ�كوزارة ا� 	م���4
٩٦٣	+�UE1وزارة ا�
م���4	 اث�ر ص'ح ا�%
٩٦٤	+�UEوزارة ا�	ان��
م���4	 اث�ر ا�%
٩٦٥	+�UEوزارة ا�B�Eم���4	 أث�ر ا�
+�%ق ا��ش�% /ه�P	 ا�-��ح	ه�P	 ا�-��ح	٩٦٦
ج�
�ة ب�%اد ا�-��ح�	ه�P	 ا�-��ح	٩٦٧
ج�
�ة ا��3اس ا�-��ح�	ه�P	 ا�-��ح	٩٦٨
م(F% ب�%اد �@�4%$	 وا�-��ح	ه�P	 ا�-��ح	٩٦٩
م�@	 اوروكه�P	 ا�-��ح	٩٧٠
ب!��ة ا���در
	ه�P	 ا�-��ح	٩٧١
+�%ق ا��ص2ه�P	 ا�-��ح	٩٧٢
+�%ق ان���ى ا�%و��ه�P	 ا�-��ح	٩٧٣
م(F% ا��4%$	 وا�-��ح	 ب���ص2ه�P	 ا�-��ح	٩٧٤
$-S ���ح	 ن���ىه�P	 ا�-��ح	٩٧٥
ش(�	 ���ح	 ب�ب2ه�P	 ا�-��ح	٩٧٦
+�%ق ب�ب2 ا�-��ح�ه�P	 ا�-��ح	٩٧٧
xث�ر ب�ب2ه�P	 ا�-��ح	٩٧٨
ه�P	 ا�-��ح	 +� ا���5 ا�ش�فه�P	 ا�-��ح	٩٧٩
ه�P	 ا|ث�ر وا���اث +� ا���5 ا�ش�فه�P	 ا�-��ح	٩٨٠
م���4	 xث�ر م!�+J	 آ�ب'ءه�P	 ا�-��ح	٩٨١

	 ا�-��ح	 +� آ�ب'ءه�P	 ا�-��ح	٩٨٢�
م%
م'ح�J	 xث�ر ا���5 ا�ش�فه�P	 ا�-��ح	٩٨٣
ش(�	 ���ح	 آ�آ�كه�P	 ا�-��ح	٩٨٤
م'ح�J	 ا�ث�ر/ذي $�ره�P	 ا�-��ح	٩٨٥
ش(�	 ���ح	 ا����ةه�P	 ا�-��ح	٩٨٦
ه�P	 ا�ث�ر/ ا����ةه�P	 ا�-��ح	٩٨٧
ه�P	 ا�-��ح	 /م�-�نه�P	 ا�-��ح	٩٨٨
اث�ر م�-�نه�P	 ا�-��ح	٩٨٩
ه�P	 ا�-��ح	/ا�B�Eه�P	 ا�-��ح	٩٩٠
ش(�	 ���ح	 ص'ح ا�%
1ه�P	 ا�-��ح	٩٩١

	 ا��D�GH ا�(�ان�/ن���ىوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل٩٩٢�
م%

	 م�ء ن���ىوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل٩٩٣�
م%




	 م��ري ن���ىوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل٩٩٤�
م%

	 م�ء د
��Bوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل٩٩٥�
م%

	 م��ري د
��Bوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل٩٩٦�
م%

	م8�4 ا�ش��لوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل٩٩٧�
م%

	 ب@%
	 ب(�Uب	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل٩٩٨�
م%

	مـ�ء /ا�ن��روزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل٩٩٩�
م%

	 م��ري/ا�ن��روزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠٠�
م%

	مـ�ء /وا�Dوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠١�
م%

	 م��ري وا�Dوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠٢�
م%

	 م��ري م!�+J	 ب�ب2وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠٣�
م%

	 م�ء ب�ب2وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠٤�
م%

	 ا��D�GH وا���ب(	/ ب�ب2وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠٥�
م%

	 ا��D�GH ا�(�ان�/ ب�ب2وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠٦�
م%
١٠٠٧

م:�9 ا�8�4 ا�(�م ��زارة ا��@%
�ت وا�ش��ل ا�(�م	 / ن�5وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل


	 م�ء ا���5وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠٨�
م%

	 م��ري ا���5وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٠٩�
م%

	 م�ء آ�ب'ءوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٠�
م%

	 م��ري آ�ب'ءوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١١�
م%

	 ا��D�GH ا�(�ان� +� م!�+J	 آ�ب'ء ا�U%�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٢�
م%

	 ا��D�GH وا���ب(	 +� م!�+J	 آ�ب'ء ا�U%�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٣�
م%

	 ا��D�GH وا���ب(	 +� م!�+J	 ا���5 ا�ش�فوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٤�
م%

	 ا��D�GH ا�(�ان� +� م!�+J	 ا���5 ا�ش�فوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٥�
م%
ا��D�GH ا�(�ان� /ا����ةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٦

	 م��ري ا����ةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٧�
م%

	 م�ء ا����ةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٨�
م%
م'ح�J	 ا��Uن	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠١٩
ب@%
	 ا�E��وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٠
ب@%
	 ا��ب��وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢١
ب@%
	 ا����ةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٢
ب@%
	 ام $��وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٣
ب@%
	 شD ا�(�بوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٤
ب@%
	 ا��Uن	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٥
ب@%
	 3� ا�%
S�@� 1وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٦
ب@%
	 اب� ا�9��Hوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٧
ب@%
	 ا�%
�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٨



ب@%
	 ا��4ووزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٢٩
ب@%
	 ا��Fرث	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٠
ب@%
	 ��4انوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣١

�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٢%ب@%
	 ا�
ب@%
	 ا�م�م ا���دقوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٣
ب@%
	 ا��G!�ءوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٤

8وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٥���ب@%
	 ا�
ب@%
	 ا���افوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٦
ب@%
	 ا�4��وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٧
ب@%
	 ا��O4@�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٨
ب@%
	 ا���ص�
	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٣٩
ب@%
	 ا����وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٠
ب@%
	 ��% دخ�2وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤١
ب@%
	 $@(	 �:�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٢
ب@%
	  ا�ص'حوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٣
ب@%
	  ا�%وا
	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٤
ب@%
	  ا��+��3وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٥
ب@%
	  ا���Gةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٦
ب@%
	  ا��F4دوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٧
ب@%
	 ��ق ا����خوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٨
ب@%
	 ا�(:�:	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٤٩
ب@%
	آ�م	 ب�� �(%وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٠
ب@%
	 ا��Gروزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥١
ب@%
	 ا�!�روزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٢
ب@%
	 اوروزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٣
ا��D�GH ا�(�ان� /ذي $�روزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٤
ا��D�GH وا���ب(	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٥
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ب@%
�ت م�-�نوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٦
ب@%
	  ا�(�رةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٧
�� ا�:���وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٨ب@%
	 ا�
�ن	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٥٩�ب@%
	 ا�
ب@%
	 $@(	 ص��gوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٠
ب@%
	 3@� ا���ب�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦١
ب@%
	  ا�(�
�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٢
ب@%
	 ا�(%لوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٣
ب@%
	 ا���فوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٤



ب@%
	 ا�:!'ءوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٥
ب@%
	 ا���حوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٦
ب@%
	 ا�-'موزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٧
ب@%
	 ا���Hوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٨
ب@%
	 ��% اح% ا��+��3وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٦٩
ب@%
	 آ�dوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٠

	 م�ء م�-�نوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧١�
م%

	 م��ري م�-�نوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٢�
م%
م�@Y ا3�ر م�-�نوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٣
ا��D�GH ا�(�ان�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٤

	 م�ءذي $�روزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٥�
م%

	م��ري ذي $�روزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٦�
م%
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ وزارة ا��@%
�ت/آ�آ�كوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٧

	 م�ء آ�آ�كوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٨�
م%
دا��ة ا��D�GH ا�(�ان�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٧٩

	 ا��D�GH وا���ب(	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨٠�
م%

	 م��ري آ�آ�كوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨١�
م%

	 م�ء ص'ح ا�%
1وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨٢�
م%

	 م��ري ص'ح ا�%
1وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨٣�
م%

	 ا��D�GH ا�(�ان�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨٤�
م%

	 ا��D�GH وا���ب(	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨٥�
م%
١٠٨٦

وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل 

1
ا�(�م	/ص'ح ا�%
ب@%
	 ا�%
�ان�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨٧
��ريوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨٨
	 ا��
م%
ن�ح�	 ا��%
�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٨٩
ن�ح�	 ا�-��	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٠
ن�ح�	 ا���+(�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩١
ن�ح�	 ا����+�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٢
ن�ح�	 ا��'ح�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٣
ن�ح�	 ا���Fو
	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٤
ن�ح�	 ��م�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٥
�سوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٦a 	ن�ح�
ن�ح�	 ن�4وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٧
ب@%
	 ا�!�ةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٨
ب@%
	 ا�%�aرةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١٠٩٩



ب@%
	 ا���م�	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٠
ب@%
	 ��م�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠١
ب@%
	 I43وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٢

	 ا��D�GH ا�(�ان�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٣�
م%

	 ا��ءوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٤�
م%
ب@%
	 ا��OHوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٥
ب@%
	 ا�%راج�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٦
ب@%
	 ا��م�E	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٧
ب@%
	 ا�-@�نوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٨
ب@%
	 ا�-�وةوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٠٩
ب@%
	 ا�-�
�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٠
�%وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١١ب@%
	 ا�
�وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٢�ب@%
	 ا��
ب@%
	 ا�F'لوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٣
ب@%
	 ا��رآ�ءوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٤
ب@%
	ب��	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٥

	 ا��D�GH ا�(�ان�/مB�Eوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٦�
م%

	 ا��D�GH وا���ب(	وزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٧�
م%

	 م�ء م!�+J	 ا�B�Eوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٨�
م%

	 م��ري م!�+J	 ا�B�Eوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١١٩�
م%
م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ا��@% 
�ت +�ع ا�B�Eوزارة ا��@%
�ت وا�ش��ل١١٢٠
ا�-��B4 ا����Gي/ ب�ب2وزارة ا��را3	 ١١٢١

1 �ن��ج ا���وروزارة ا��را3	 ١١٢٢�Fم� ب�1 ا�� 	ش�آ
ا���آ	 ا�(�م	 �@���F�ات ا��را�3	/ ب�ب2وزارة ا��را3	 ١١٢٣
ا���آ	 ا�(�م	 �@�-��	 وا���ب�ت/ ب�ب2وزارة ا��را3	 ١١٢٤
ا�P�F	 ا�(�م	 �'رش�د/ ب�ب2وزارة ا��را3	 ١١٢٥
ا�-��ص5 ا����Gي +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا��را3	 ١١٢٦
ا���آ	 ا�(�م	 �@���F�ات ا��را�3	/ ن�5وزارة ا��را3	 ١١٢٧
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�2�H +� ا���5وزارة ا��را3	 ١١٢٨
وزارة ا��را3	/ م:�9 ا�8�4 ا�(�م +� ا���5وزارة ا��را3	 ١١٢٩
ا�-��B4 ا����Gي/ آ�ب'ءوزارة ا��را3	 ١١٣٠
+�ع ا���آ	 ا�(�م	 �@���F�ات ا��را�3	/ آ�ب'ءوزارة ا��را3	 ١١٣١
م(2 ا��رة ا���4اء +� آ�ب'ءوزارة ا��را3	 ١١٣٢
ا���آ	 ا�(�م	 �t!4 وت�%
? ا���ور/ آ�ب'ءوزارة ا��را3	 ١١٣٣
ا��آ� ا�رش�دي +� آ�ب'ءوزارة ا��را3	 ١١٣٤
م!G	 ا��-��	 وا���ب�ت +� آ�ب'ءوزارة ا��را3	 ١١٣٥



ش(�	 زرا3	 ا�:�+	وزارة ا��را3	 ١١٣٦

	 ا�-��B4 ا����Gي/ن���ىوزارة ا��را3	 ١١٣٧�
م%

1/ن���ىوزارة ا��را3	 ١١٣٨�Fم� ب�1 ا�� 	ع ش�آ�+
$-S ا�رش�د وا��(�ون ا��را�3/ن���ىوزارة ا��را3	 ١١٣٩
م!�Gت ا���آ	 ا�(�م	 �@�-��	/ن���ىوزارة ا��را3	 ١١٤٠
$-S ا��!�ث ا��را�3	/ن���ىوزارة ا��را3	 ١١٤١
ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	 /ن���ىوزارة ا��را3	 ١١٤٢
ا�-��B4 ا����Gي +� ا�%
�ان�	وزارة ا��را3	 ١١٤٣
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�(�ون وا�رش�د ا��را�3/د
�ان�	وزارة ا��را3	 ١١٤٤
+�ع ا�P�F	 ا�(�م	 �t!4 وت�%
? ا���ور/د
�ان�	وزارة ا��را3	 ١١٤٥
+�ع ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	/د
�ان�	وزارة ا��را3	 ١١٤٦

1/د
�ان�	وزارة ا��را3	 ١١٤٧�Fم�ب�1 ا�� 	ع ش�آ�+
ا�-��B4 ا����Gي +� ا�B�Eوزارة ا��را3	 ١١٤٨
+�ع ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	/مB�Eوزارة ا��را3	 ١١٤٩
ا�-��ص5 ا����Gي/ا����ةوزارة ا��را3	 ١١٥٠
+�ع ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	 /ا����ةوزارة ا��را3	 ١١٥١

	 ا�(�م	����	 ا��Eوة ا�-:�	وزارة ا��را3	 ١١٥٢�
%ا�

	 ا�رش�د وا��(�ون ا��را�3/ب��ةوزارة ا��را3	 ١١٥٣�
م%

	 ا�(�م	 �@�2�H/ ب��ةوزارة ا��را3	 ١١٥٤�
%ا�

	 ح�4 ا�ب�ر/ب��ةوزارة ا��را3	 ١١٥٥�
م%

	 ا����F�ات ا��را�3	/ذي $�روزارة ا��را3	 ١١٥٦�
م%
ا�-��B4 ا����Gي /م�-�نوزارة ا��را3	 ١١٥٧
+�ع ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	/م�-�نوزارة ا��را3	 ١١٥٨
ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	 /آ�آ�كوزارة ا��را3	١١٥٩

1 ا�(�م	وزارة ا��را3	١١٦٠�Fم� ب�1 ا�� 	ش�آ

	 ا�-��B4 ا����Gي آ�آ�كوزارة ا��را3	١١٦١�
م%
م(2 ا��رة ا���4اء/ ت�زةوزارة ا��را3	١١٦٢
�	وزارة ا��را3	١١٦٣
م(2 ا��رة ا���4اء/ ا�!�
�	وزارة ا��را3	١١٦٤
ا���آ	 ا�(�م	 �@�-��	 وا���ب�ت/ ا�!�
ا�P�F	 ا�(�م	 �t!4 وت�%
? ا���ور/ص'ح ا�%
1وزارة ا��را3	١١٦٥
ا�رش�د وا��(�ون ا��را�3وزارة ا��را3	١١٦٦
+�ع ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	/ ص'ح ا�%
1وزارة ا��را3	١١٦٧
ا�P�F	 ا�(�م	 �t!4 وت�%
? ا���ور/ص'ح ا�%
1وزارة ا��را3	١١٦٨
ا�رش�د وا��(�ون ا��را�3/ ص'ح ا�%
1وزارة ا��را3	١١٦٩
+�ع ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	 /د
��Bوزارة ا��را3	١١٧٠

	 م(���	 زه�ة ا���2وزارة ا��را3	١١٧١�
م%



ا�P�F	 ا�(�م	 �@���Gة /ا�-��B4 ا����Gيوزارة ا��را3	١١٧٢
+�ع ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	 /ا�ن��روزارة ا��را3	١١٧٣
ا�-��B4 ا����Gي /وا�Dوزارة ا��را3	١١٧٤
+�ع ش�آ	 ا����F�ات ا��را�3	 /وا�Dوزارة ا��را3	١١٧٥
١١٧٦	���ادارة م��وع �% ا��ص2وزارة ا��ارد ا�
١١٧٧	���ش�آ	 ح�4 ا�ب�ر ا����	/ن���ىوزارة ا��ارد ا�
١١٧٨	���
	 ا��ارد ا����	/ن���ىوزارة ا��ارد ا��
م%
١١٧٩	���ادارة ا�%را��ت وا����م�S /ن���ىوزارة ا��ارد ا�
١١٨٠	���
	 ا��ارد ا����	/ا�%
�ان�	وزارة ا��ارد ا��
م%
١١٨١	���
	 ص��ن	 م��ر
" ا��ي/د
�ان�	وزارة ا��ارد ا��
م%
١١٨٢	���
	 ا���'ح ا�راض�/د
�ان�	وزارة ا��ارد ا��
م%
١١٨٣	���
	 ا��ارد ا����	 +� ا�B�Eوزارة ا��ارد ا��
م%
١١٨٤	���
	 ص��ن	 م��ر
" ا��يوزارة ا��ارد ا��
م%
١١٨٥	���
	 ا�(�م	 �:�ي ا�ن�Fـ م�$" ا����ةوزارة ا��ارد ا��
%ا�
١١٨٦	���
	 ت��4� ا3�ل ص��ن	 م��ر
" ا����ةوزارة ا��ارد ا��
م%
١١٨٧	���م��وع م�ء ا����ةوزارة ا��ارد ا�
١١٨٨	���مE@�	 م�آ� ان(�ش ا�ه�ار +� ا����ةوزارة ا��ارد ا�
١١٨٩	���+�ع ش�آ	 ا��4و ���ر
" ا��ي/ا����ةوزارة ا��ارد ا�
١١٩٠	���
	 ا��ارد ا����	/ا����ةوزارة ا��ارد ا��
م%
١١٩١	���م�آ� ان(�ش ا�ه�ار/ذي $�روزارة ا��ارد ا�
١١٩٢	���
	ا��ارد ا����	ذي $�روزارة ا��ارد ا��
م%
١١٩٣	���
	 ا��ارد ا����	 م�-�نوزارة ا��ارد ا��
م%
١١٩٤	���م�آ� ان(�ش ا�ه�ارم�-�نوزارة ا��ارد ا�
١١٩٥	���ش�آ	 ح�4 ا�ب�رم�-�نوزارة ا��ارد ا�
١١٩٦	���
	 ص��ن	 وت���2 م��ر
" ا��ي وا��� ل م�-�نوزارة ا��ارد ا��
م%
١١٩٧	���
	 ا��ارد ا����	 /آ�آ�كوزارة ا��ارد ا��
م%
١١٩٨	���ش�آ	 ح�4 ا�ب�ر ا����	 /آ�آ�كوزارة ا��ارد ا�
١١٩٩	���
	 ص��ن	 م��ر
" ا��ي وا���لوزارة ا��ارد ا��
م%
١٢٠٠	���
	 ا��ارد ا����	/ ص'ح ا�%
1وزارة ا��ارد ا��
م%
١٢٠١	���ش�آ	 ح�4 ا�ب�ر ا����	/ ص'ح ا�%
1وزارة ا��ارد ا�
١٢٠٢	���
	 ا�(�م	 ����4� ا3�ل ص��ن	 ا���ر
"وزارة ا��ارد ا��
%ا�
١٢٠٣	���
	 ا�(�م	 �����2 وص��ن	 م��ر
" ا��ي وا���لوزارة ا��ارد ا��
%ا�
١٢٠٤	���
	 ا��ارد ا����	 /د
��Bوزارة ا��ارد ا��
م%
١٢٠٥	���
	 ص��ن	 م��ر
" ا��ي /د
��Bوزارة ا��ارد ا��
م%
١٢٠٦	���م��وع �% ا��Uد��	 /ا�ن��روزارة ا��ارد ا�
١٢٠٧	���ادارة م��وع �%ة ا��م�ديوزارة ا��ارد ا�



١٢٠٨	���ادارة م��وع �%ة ا�4@�ج	وزارة ا��ارد ا�
١٢٠٩	���
	 ا��ارد ا����	 /ا�ن��روزارة ا��ارد ا��
م%
١٢١٠	���
	 ص��ن	 م��ر
" ا��ي /وا�Dوزارة ا��ارد ا��
م%
١٢١١	���دا��ة ا��9 ا�(�م /وا�Dوزارة ا��ارد ا�
١٢١٢	���
	 ا��ارد ا����	 /آ�توزارة ا��ارد ا��
م%
١٢١٣	���
	 ا��ارد ا����	 /ب�ب2وزارة ا��ارد ا��
م%
١٢١٤	���
	 ت��4�ا3�ل وص��ن	 م��ر
" ا��ي /ب�ب2وزارة ا��ارد ا��
م%
١٢١٥	���
	وزارة ا��ارد ا�%�F@-%ود /م��وع ري �%ة ا�� 	ا�(�م 	P�Fا�
١٢١٦	���دا��ة ا��9 ا�(�م /ب�ب2وزارة ا��ارد ا�
١٢١٧	���
	 ا��ارد ا����	 +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا��ارد ا��
م%
١٢١٨	���
	 ا�(�م	 �!�4 ا�ب�ر /+�ع ا���5وزارة ا��ارد ا��
%ا�
١٢١٩	���
	 ت���2 وص��ن	 م��ر
" ا��ي +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا��ارد ا��
م%
١٢٢٠	���
	 ت��4� وص��ن	 ا���ر
" +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا��ارد ا��
م%
١٢٢١	���
	 ا��ارد ا����	 +� آ�ب'ءوزارة ا��ارد ا��
م%
١٢٢٢	���+�ع ا���آ	 ا�(�م	 �!�4 ا�ب�ر +� آ�ب'ءوزارة ا��ارد ا�

	 �Mق وج-�ر /د
��Bوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٢٣�
م%
م���H د
��B ا�ن����وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٢٤
ادارة م��ر
" د
��B /ش�آ	 اش�روزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٢٥
+�ع ش�آ	 ا�(��Sوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٢٦

	 م��ن� /د
��Bوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٢٧�
م%

	 ا�:�ن /د
��Bوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٢٨�
م%
م���H ا�ن��ر ا�ن����وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٢٩

	 �Mق وج-�ر ا�ن��روزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٠�
م%
م���H وا�D ا�ن����وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣١

	 �Mق وج-�ر وا�Dوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٢�
م%

	 ا�:�ن وا�Dوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٣�
م%
ش�آ	 ح�راب� �@�Uو�ت وا�Dوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٤

	 ا���ن�/ ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٥�
م%
م���H ب�ب2 ا�ن����وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٦
ش�آ	 ا����ر �@�Uو�ت ا�ن����	/ ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٧
ش�آ	 ا��4و �@�Uو�ت ا��F%��	/ ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٨
دا��ة ا�:�ن ا���5وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٣٩
وزارة ا�3�ر وا��:�ن/م:�9 ا�8�4 ا�(�موزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٠
دا��ة ا�:�ن /ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤١
ص�%وق ا��:�ن /ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٢
دا��ة ا�3�ر ا��F%��	 /ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٣



ش�آ	 اش�ر �@�Uو�ت ا�ن����	 /ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٤
�Uو�ت ا�ن����	 /ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٥@� S��)ش�آ	 ا�

	 �Mق وج-�ر /ب�ب2وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٦�
م%
+�ع ش�آ	 اش�ر �@�Uو�ت /ن���ىوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٧
+�ع ش�آ	 ا����ر �@�Uو�ت /ن���ىوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٨
م���H ن���ى ا�ن����وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٤٩

	 �Mق وج-�ر ن���ىوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٠�
م%
ه�P	 ا�:�ن ن���ىوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥١
دا��ة ا�:�ن ا�%
�ان�	وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٢
ص�%وق ا�:�ن ا�%
�ان�	وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٣
+�ع ش�آ	 ا�(��Sوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٤
+�ع ش�آ	 ح�راب�/د
�ان�	وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٥
م���H ا�%
�ان�	 ا�ن����وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٦

	 ا��Gق وا��-�ر/د
�ان�	وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٧�
م%

	 م��ن� ا�%
�ان�	وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٨�
م%
ا����H ا�ن���� +� ا�B�Eوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٥٩
ش�آ	 اش�ر �@�Uو�توزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٠

	 �Mق وج-�ر ا�B�Eوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦١�
م%

	 ا�:�ن ا�B�Eوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٢�
م%
ص�%وق ا�:� ن  ا�B�Eوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٣
+�ع ش�آ	 اش�ر/ا��:�ن /ا����ةوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٤
+�ع ش�آ	 ا��ش�%/ا��:�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٥
+�ع ش�آ	 ا��4و/ا��:�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٦
م���H ا����ة ا�ن����وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٧

	 �Mق وج-�ر ا����ةوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٨�
م%
+�ع ش�آ	ا�(��S/ا��:�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٦٩
١٢٧٠

وزارة ا�3�ر وا��:�ن
 "
ش�آ	 ا��4روق ا�(�م	 �@�Uو�ت ا�ن����	 ـ ادارة م��ر

ا����ب

	 �Mق وج-�ر ذي $�روزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧١�
م%

	 ا����Hات ا�ن����	وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧٢�
م%
ش�آ	 اش�ر م�-�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧٣
م���H م�-�ن ا�ن����وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧٤

	 �Mق وج-�ر م�-�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧٥�
م%
م��ن" ا�(��S م�-�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧٦
ش�آ	 ا��4و م�-�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧٧
ش�آ	 ا��ا+%
1 ا�(�م	/ت��4� ا�-%ود م�-�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧٨



�Uو�ت م�-�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٧٩@� S��)ش�آ	 ا�
دا��ة ا�:�ن م�-�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٠
ش�آ	 اش�ر �@�Uو�ت /ذي $�روزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨١
ص�%وق ا��:�ن +� ا���5وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٢
ش�آ	 ح�راب� �@�Uو�ت +� ا���5وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٣
ا�P�F	 ا�(�م	 �@�Gق وا��-�ر +� ا���5وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٤
ا�P�F	 ا�(�م	 �@��ن� +� ا���5 ا�ش�فوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٥
���Hات ا�ن����	 +� ا���5وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٦@� ��Mا�� �آ�ا�
ش�آ	 اش�ر/ م:�9 ادارة م��ر
" آ�ب'ءوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٧

	 ا��Gق وا��-�روزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٨�
م%
ه�P	 ا��:�ن +� آ�ب'ءوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٨٩
ص�%وق ا��:�ن +� آ�ب'ءوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٠

	 ا���ن�/ آ�ب'ءوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩١�
م%

	 ا����Hات ا�ن����	 +� آ�ب'ءوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٢�
م%

	 ا����Hات ا�ن����	/ آ�آ�كوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٣�
م%

	 �Mق وج-�ر آ�آ�كوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٤�
م%
ش�آ	 ا����ر �@�Uو�توزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٥
ش�آ	 ح�راب� �@�Uو�توزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٦

	 م��ن� آ�آ�كوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٧�
م%
ا�:�ن آ�آ�كوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٨
ص�%وق ا��:�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٢٩٩

	 م��ن� ص'ح ا�%
1وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٣٠٠�
م%
ا����Hات ا�ن����	وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٣٠١

	 �Mق وج-�ر ص'ح ا�%
1وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٣٠٢�
م%
ا�:�ن ص'ح ا�%
1وزارة ا�3�ر وا��:�ن١٣٠٣
ص�%وق ا��:�نوزارة ا�3�ر وا��:�ن١٣٠٤
١٣٠٥2Uص /آ�آ�كوزارة ا���H2 ا�Uم:�9 ادارة ا��
١٣٠٦2Uآ�آ�كوزارة ا�� 	UGم� I:� 	
�
م%
١٣٠٧2Uا��وزارة ا�����وا��ص% ا� 	
��ا�P�F	 ا�(�م	 �'ن�اء ا�
١٣٠٨2U2 ا��آ�بوزارة ا��U�� 	ا�(�م 	ا���آ
١٣٠٩2U1وزارة ا��
م:�9 ادارة ا��2U ا��Hص/ص'ح ا�%
١٣١٠2Uا��وزارة ا�����وا��ص% ا� 	
��ا�P�F	 ا�(�م	 �'ن�اء ا�
١٣١١2U2 ا��آ�بوزارة ا��U�� 	ا�(�م 	ا���آ
١٣١٢2Uوزارة ا��%
ا���آ	 ا�(�م	 �-:I ا�!%
١٣١٣ 2Uص /ا����ةوزارة ا���H2 ا�Uا�� S-$
١٣١٤ 2Uر ا����ةوزارة ا���Gم



١٣١٥ 2Uوزارة ا��	
��م:�9 ا��GHط ا�
١٣١٦ 2Uا��وزارة ا�����وا��ص% ا� 	
��م!G	 ا�ن�اء ا�
١٣١٧ 2U2 ا��!�ي/ا����ةوزارة ا��U�@� 	ا�(�م 	ا���آ 
١٣١٨ 2U2 ا��+�د ـ +�ع ا����ةوزارة ا��U�� 	ا�(�م 	ا���آ
١٣١٩ 2Uوزارة ا��	ب����دا��ة �:I ح%
% ا��UG	 ا�
١٣٢٠ 2U2 ا���ي /ا����ةوزارة ا��Uا�� 	ع ش�آ�+
١٣٢١

 2Uوزارة ا��
 	UG�ا���آ	 ا�(�م	 ����4� م��ر
" ا��2U /+�ع م��ر
" ا�

ا����ب�	
١٣٢٢ 2Uذي $�روزارة ا�� 	UGم� I:�
١٣٢٣ 2Uص/م�-�نوزارة ا���H2 ا�Uا�� 	Pه�
١٣٢٤ 2Uص /ن���ىوزارة ا���H2 ا�Uدارة ا��� 	ا�(�م 	ع ا���آ�+
١٣٢٥ 2U2 ا���ي /ن���ىوزارة ا��Uدارة ا��� 	ا�(�م 	ع ا���آ�+
١٣٢٦ 2Uوزارة ا��	���
	 �:	 ح%
% ا��UG	 ا���
م%
١٣٢٧ 2Uن���ىوزارة ا��/	
��م:�9 ا��GHط ا�
١٣٢٨ 2Uن���ىوزارة ا�� �+ 	
��دا��ة ا�ن�اء ا�
١٣٢٩ 2Uوزارة ا��B��
م:�9 ا��2U ا��Hص د
١٣٣٠ 2Uا��م�ديوزارة ا�� I:� 	
�
م%
١٣٣١ 2Uوزارة ا��Dص وا��H2 ا�Uم:�9 ادارة ا��
١٣٣٢ 2Uوزارة ا��B��

1 /د�+�-+�ع ش�آ	 ن2U ا�
١٣٣٣ 2Uص2 ا�%و��وزارة ا���م�Gر ا�
١٣٣٤ 2U1 /ب�ب2وزارة ا��
%+�
1 وا��+�-ا���آ	 ا�(�م	 ��2U ا�
١٣٣٥ 2Uا�� /ب�ب2وزارة ا�����وا��ص% ا� 	
��ا���آ	 ا�(�م	 �'ن�اء ا�
١٣٣٦ 2Uوزارة ا��	ا�!@ 	UGم� I:� 	
�
م%
١٣٣٧ 2Uص /ب�ب2وزارة ا���H2 ا�Uدارة ا��� 	ا�(�م 	ا���آ
١٣٣٨ 2U5 ا�ش�فوزارة ا���ش�آ	 ادارة ا��2U ا��Hص +� ا��
١٣٣٩ 2Uص /آ�ب'ءوزارة ا���H2 ا�Uدارة ا��� 	ا�(�م 	ع ا���آ�+
١٣٤٠ 2Uا�� /آ�ب'ءوزارة ا�����وا��ص% ا� 	
��ا���آ	 ا�(�م	 �'ن�اء ا�
١٣٤١ 2Uوزارة ا��	ان��
$-S ا��2U ا��Hص /ا�%
١٣٤٢ 2Uوزارة ا��	د���Uا� I:� 	�)ش
١٣٤٣ 2Uوزارة ا��	ان��

	 ا�%��
	 ا�ن�اء ا��
م%
١٣٤٤ 2Uوزارة ا��B�Eم:�9 ا��2U ا��Hص ا�
١٣٤٥ 2Uوزارة ا��B�Eم�UG	 �I: ا�

	 ا�ت���ت وا���
%/ ب�ب2وزارة ا�ت���ت ١٣٤٦�
م%
وزارة ا�ت���ت/ م:�9 ا�8�4 ا�(�م +� ا���5وزارة ا�ت���ت ١٣٤٧
$-S ات���ت وب�
% ا���5وزارة ا�ت���ت ١٣٤٨
$-S ا�ت���ت وا���
% +� آ�ب'ءوزارة ا�ت���ت ١٣٤٩




	 ا��UG	 ا��Eن�	�'ت���ت /ن���ىوزارة ا�ت���ت ١٣٥٠�
م%

	  ا�ت���ت وا���
% ا��Uد��	وزارة ا�ت���ت ١٣٥١�
م%

	 +� ا�B�Eوزارة ا�ت���ت ١٣٥٢��دا��ة ا�ن�اء ا�
$-S ات���ت وب�
% ا�B�Eوزارة ا�ت���ت ١٣٥٣
$-S ات���ت وب�
% ا����ةوزارة ا�ت���ت ١٣٥٤

	 ات���ت وب�
% ذى $�روزارة ا�ت���ت ١٣٥٥�
م%

	  ات���ت وب�
% م�-�نوزارة ا�ت���ت ١٣٥٦�
م%
$-S ات���ت وب�
% آ�آ�كوزارة ا�ت���ت١٣٥٧
$-S ات���ت ص'ح ا�%
1وزارة ا�ت���ت١٣٥٨
$-S ات���ت وب�
% د
��Bوزارة ا�ت���ت١٣٥٩
$-S ات���ت وب�
% وا�Dوزارة ا�ت���ت١٣٦٠
$-S ات���ت وب�
% ا�ن��روزارة ا�ت���ت١٣٦١

	 ا����ب وا��
�ض	/ب�ب2وزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٦٢�
م%

	 ا����ب وا��
�ض	 +� ا���5وزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٦٣�
م%
مE@�	 ا�@��	 ا�و���	/ ن�5وزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٦٤

	 ا����ب وا��
�ض	/ آ�آ�كوزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٦٥�
م%

	 ا����ب وا��
�ض	/ ص'ح ا�%
1وزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٦٦�
م%

	 ا����ب وا��
�ض	/ د
��Bوزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٦٧�
م%

	 ا����ب وا��
�ض	/ ا�ن��روزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٦٨�
م%

	 ا����ب وا��
�ض	/ وا�Dوزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٦٩�
م%

	 ا��
�ض	 وا����ب/ا�B�Eوزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٧٠�
م%
ه�P	 ا����ب وا��
�ض	/ا����ةوزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٧١
ا��
�ض	 وا����ب/ذي $�روزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٧٢

	 ا����ب وا��
�ض	/ن���ىوزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٧٣�
م%

	 ا����ب وا��
�ض	 آ�ب'ءوزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٧٤�
م%

	 ا��
�ض	 وا����ب - د
�ان�	وزارة ا����ب وا��
�ض	١٣٧٥�
م%
١٣٧٦	��Mا�� 	��ا�@��	 ا�و���	 / آ�آ�كا�@��	 ا�و�
١٣٧٧	��Mا�� 	��ا�@��	 ا�و���	 / ص'ح ا�%
1ا�@��	 ا�و�
١٣٧٨	��Mا�� 	��ا�@��	 ا�و���	 ا�(�ا$�	/ن���ىا�@��	 ا�و�
١٣٧٩	��Mا�� 	��مE@�	 ا�@��	 ا�و���	 +� ا�B�Eا�@��	 ا�و�
١٣٨٠	��Mا�� 	��مE@�	 ا�@��	 ا�و���	/د
�ان�	ا�@��	 ا�و�
١٣٨١	��Mا�� 	��مE@�	 ا�@��	 ا�و���	 / ا�ن��را�@��	 ا�و�
١٣٨٢	��Mا�� 	�� ا�@��	 ا�و���	 ب�ب2ا�@��	 ا�و�
١٣٨٣	��ا�@��	 ا���را���	 ا�(�ا$�	/ آ�آ�كا�@��	 ا���را�
١٣٨٤	��ا�@��	 ا���را���	 /ن���ىا�@��	 ا���را�
دا��ة ا��D�GH وا���ب(	ام�ن	 ب�%اد١٣٨٥



دا��ة ا����م�Sام�ن	 ب�%اد١٣٨٦
دا��ة ا�(�Uراتام�ن	 ب�%اد١٣٨٧
دا��ة ب@%
	 ا����رام�ن	 ب�%اد١٣٨٨
�	ام�ن	 ب�%اد١٣٨٩Q�:ا� 	
دا��ة ب@%
دا��ة ب@%
	 ا�:�خام�ن	 ب�%اد١٣٩٠
دا��ة ا���ت2 وا����ه�تام�ن	 ب�%اد١٣٩١
دا��ة ب@%
	 ا��ش�%ام�ن	 ب�%اد١٣٩٢
دا��ة ب@%
	 ا�%ورةام�ن	 ب�%اد١٣٩٣
دا��ة ب@%
	 ا��%ر ا�و�Bام�ن	 ب�%اد١٣٩٤
دا��ة ب@%
	 ا��%ر ا��Eن�	ام�ن	 ب�%اد١٣٩٥
دا��ة ب@%
	 ا��ص�+	ام�ن	 ب�%اد١٣٩٦

%ةام�ن	 ب�%اد١٣٩٧%�دا��ة ب@%
	 ب�%اد ا�
دا��ة ب@%
	 ا��%
�ام�ن	 ب�%اد١٣٩٨
دا��ة ب@%
	 ا�:�ادةام�ن	 ب�%اد١٣٩٩
دا��ة ب@%
	 ا��(@	ام�ن	 ب�%اد١٤٠٠
�	ام�ن	 ب�%اد١٤٠١J3ا� 	
دا��ة ب@%
دا��ة ب@%
	 ا��(9ام�ن	 ب�%اد١٤٠٢
دا��ة ا���ر
"ام�ن	 ب�%اد١٤٠٣
ا�%ا��ة ا�ن��ج�	ام�ن	 ب�%اد١٤٠٤
دا��ة ا�H@�4ت ا��@�	 وا���P	ام�ن	 ب�%اد١٤٠٥
دا��ة ا�!�ا��تام�ن	 ب�%اد١٤٠٦
١٤٠٧	Pن���ىوزارة ا��� 	Pدا��ة ب�
١٤٠٨	Pب�ب2وزارة ا��� / 	Pا��� 	
�
م%
١٤٠٩	Pوزارة ا���Dا��4ات ا�و� /	Pت!-�1 ا��� 	
�
م%
١٤١٠	P5وزارة ا����
	 ا���P	 +� ا���
م%
١٤١١	Pآ�ب'ءوزارة ا��� �+ 	Pا��� 	
�
م%
١٤١٢	Pآ�آ�كوزارة ا��� /	Pا��� 	
�
م%
١٤١٣	P1وزارة ا���

	 ا���P	/ ص'ح ا�%�
م%
١٤١٤	Pوزارة ا���	د���Uا�	Pدا��ة ب�
١٤١٥	Pوزارة ا���B�E
	 وت!-�1 ب�P	 ا��دا��ة ح
١٤١٦	Pذي $�روزارة ا��� 	Pب� 	
�
م%
١٤١٧	Pوزارة ا���Dوا� 	Pب� 	
�
م%
١٤١٨	Pم�-�نوزارة ا��� 	Pب� 	
�
م%
دا��ة ا��(@�S ا��'م�د
�ان ا��$5 ا�-��١٤١٩
ا�%ا��ة ا��F%��	د
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٠

	 او$�ف د
��B/ا��$5 ا�-�Bد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢١�
م%




	 ا��$5 ا�-��/ا��م�ديد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٢�
م%
ا��$5 ا�-�� /وا�Dد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٣

	 ا��$5 ا�-��/ا�4@�ج	د
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٤�
م%

	  ا��$5 ا�-��/ ن���ىد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٥�
م%
�ر ام�ال ا��$5 ا�-�� /ن���ىد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٦Eادارة وا�� 	Pه�

	 ا��$5 ا�-��/ب�ب2د
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٧�
م%

	 او$�ف م!�+J	 آ�آ�ك/ا��$5 ا�-��د
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٨�
م%
ص�%وق ا��آ�ة / آ�آ�كد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٢٩
�ر ام�ال اا�و$�ف /آ�آ�كد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٣٠Eادارة وا�� 	Pه�
�ر ام�ال اا��$5 ا�-��/ب�ب2د
�ان ا��$5 ا�-��١٤٣١Eادارة وا�� 	Pه�
$-S او$�ف ص'ح ا�%
1د
�ان ا��$5 ا�-��١٤٣٢
م'ح�J	 ا��$5 ا�-��/د
�ان�	د
�ان ا��$5 ا�-��١٤٣٣
م'ح�J	 ا��$5 ا�-��/ا�B�Eد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٣٤

	 ا��$5 ا�-��/����ةد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٣٥�
م%
ا��$5 ا�-�� م�-�ند
�ان ا��$5 ا�-��١٤٣٦
ا��$5 ا�-�� ذي $�رد
�ان ا��$5 ا�-��١٤٣٧

	 ا��$5 ا���(�/د
��B د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٣٨�
م%
ا��$5 ا���(�/وا�D د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٣٩

	 ا��$5 ا���(� +� ا�!@	 د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٠�
م%

	 ا��$5 ا���(� +� ا���5 د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤١�
م%

	 ا��$5 ا���(� +� آ�ب'ء د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٢�
م%

	 او$�ف م!�+J	 آ�آ�ك/ا��$5 ا���(� د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٣�
م%
$-S او$�ف ص'ح ا�%
1/ ش�(� د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٤
م�$% م-@S ب2�U3 1(ع) وا��ارات ا�@!U	 د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٥

	 ا��$5 ا���(�/د
�ان�	 د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٦�
م%
مE@�	 ا��ارات ا���(�	 /د
�ان�	 د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٧

	ا��$5 ا���(�/ا�B�E د
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٨�
م%

	 ا��$5 ا���(�/����ةد
�ان ا��$5 ا���(�١٤٤٩�
م%

	 ا��$5 ا���(�/ذي $�رد
�ان ا��$5 ا���(�١٤٥٠�
م%
ا��$5 ا���(� م�-�ند
�ان ا��$5 ا���(�١٤٥١
١٤٥٢ �!�-د
�ان ا��$5 ا�

وا�د
�ن ا�خ�ى

	 او$�ف م!�+J	 آ�آ�ك/اد
�ن اخ�ى�
م%

١٤٥٣ �!�-د
�ان ا��$5 ا�
وا�%
�ن�ت ا�خ�ى

د
�ان ا��$5 ا�-�!� وا�%
�ن�ت ا�خ�ى/����ة

م:�9 ح�Uق ا�ن-�ن +� ن���ىوزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٥٤
م:�9 ح�Uق ا�ن-�ن / ب�ب2وزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٥٥



م:�9 ح�Uق ا�ن-�ن / ا���5وزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٥٦
م:�9 ح�Uق ا�ن-�ن / آ�ب'ءوزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٥٧
ح�Uق ا�ن-�ن / آ�آ�كوزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٥٨
ح�Uق ا�ن-�ن / ص'ح ا�%
1وزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٥٩
م:�9 ح�Uق ا�ن-�ن د
�ان�	وزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٦٠
م:�9 ح�Uق ا�ن-�ن ا�B�Eوزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٦١
ح�Uق ا�ن-�ن/ذي $�روزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٦٢
م:�9 ح�Uق ا�ن-�ن م�-�نوزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٦٣
+�ع ح�Uق ا�ن-�ن ا�ن��روزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٦٤
دا��ة ح�Uق ا�ن-�ن وا�Dوزارة ح�Uق ا�ن-�ن١٤٦٥
١٤٦٦1
��F��ة وا�Fوزارة ا�D1/وا�

1 وا��Fج���F
	 ا��
م%
١٤٦٧1
��F��ة وا�F1/ا�ن��روزارة ا�

1 وا��Fج���F
	 ا��
م%
١٤٦٨1
��F��ة وا�Fوزارة ا�B��

1 وا��Fج�
1/د��F
	 ا��
م%
١٤٦٩1
��F��ة وا�F1/ ب�ب2وزارة ا�
��F��ة وا�Fدا��ة ا�
١٤٧٠1
��F��ة وا�F5وزارة ا��
1/ ا����F��ة وا�Fدا��ة ا�
١٤٧١1
��F��ة وا�F1/ آ�ب'ءوزارة ا�
��F��ة وا�Fم:�9 ا�
١٤٧٢1
��F��ة وا�F1 / آ�آ�كوزارة ا�
��F��ة وا�Fا�
١٤٧٣1
��F��ة وا�F1وزارة ا�

1 / ص'ح ا�%��F��ة وا�Fا�
١٤٧٤1
��F��ة وا�F1 / ن���ىوزارة ا�
��F��ة وا�Fا�
١٤٧٥1
��F��ة وا�Fوزارة ا�	ان��

1 / د��F��ة وا�Fا� 	
�
م%
١٤٧٦1
��F��ة وا�Fوزارة ا�B�E1 / م
��ة وا��Fج�Fم:�9 ا�
١٤٧٧1
��F��ة وا�F1 /ا����ةوزارة ا�
��F��ة وا�Fدا��ة ا�
١٤٧٨1
��F��ة وا�F1/ ذي $�روزارة ا�
��F��ة وا�Fا�
١٤٧٩1
��F��ة وا�F1 م�-�نوزارة ا�
��F��ة وا�Fدا��ة ا�
١٤٨٠	G@�Hم 	ا���آ	ا�(�ا$�	�����" وت-�
? ا���ر / اsن��رم-�ه
١٤٨١	G@�Hم 	+�ع ا���آ	 ا�(�ا$�	 �ن��ج ا���ور /م�ص2م-�ه
١٤٨٢	G@�Hم 	ا���آ	 ا�(�ا$�	 �����" وت-�
? ا���ر/ ب�ب2م-�ه
١٤٨٣	G@�Hم 	ا���آ	 ا�(�م	 �ن��ج ا���ور/ م�Hزن ب�ب2م-�ه
١٤٨٤	G@�Hم 	ش�آ	 ا���ر ا�(�ا$�	 /ا����ةم-�ه
١٤٨٥	G@�Hم 	(�	 ا��(�ون�	 /د
��Bم-�ه�ا�
+�ع ج(�	 ا�F'ل ا�ح� / م�ص2ج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	١٤٨٦
ج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	/ +�ع ب�ب2ج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	١٤٨٧
ج(�	 ا�F'ل ا�ح�  +� ا���5ج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	١٤٨٨
ج(�	 ا�F'ل ا�ح�  +� آ�ب'ءج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	١٤٨٩
ا�F'ل ا�ح� / آ�آ�كج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	١٤٩٠
ا�F'ل ا�ح� / ص'ح ا�%
1ج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	١٤٩١



ج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	 / +�ع ا�%
�ان�	ج(�	 ا�F'ل ا�ح� ا�(�ا$�	١٤٩٢
�ت١٤٩٣J�ج(�	 ا�F'ل ا�ح�/ا�ن��را�ت!�دات وا�
١٤٩٤�م�آ� ا���م(	 / ا��ح%ة ا�!-�ب�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٤٩٥�آ@�	 ا�9G/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٤٩٦�آ@�	 ا�9G ا����Gي/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٤٩٧�
T/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا��
١٤٩٨�آ@�	 ا���%�	 /ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٤٩٩�آ@�	ا��F%�	/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٠�آ@�	 ا��را3	/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠١�آ@�	 ا�(@�م/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٢�آ@�	 ا�(@�م ا��' م�	/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٣�آ@�	 9M ا����ن/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٤�آ@�	 ا���ب�	/اب1 رش%/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٥�آ@�	 ا���ب�	 �@���ت/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٦�ا�$-�م ا�%اخ@�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٧�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٨�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	 �@���ت/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٠٩�آ@�	 ا�دارة وا�$���د/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٠�آ@�	 ا��Uن�ن/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١١�آ@�	 ا�@��ت/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٢�آ@�	 ا�داب/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٣�آ@�	 9M ا�:�%ي/ج�م(	 ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٤�آ@�	 ا���ب�	 اب1 ا�SE�Fا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٥�م�آ� ا��D�GH ا�!�Oي وا�$@��ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٦�م(F% ا�@��ر وا��'زم�ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٧�م�آ� اح��ء ا���اث/ا��ح%ة ا�!-�ب�	 �@�اآ� ا�(@�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٨�ا�:��	 ا��آ�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥١٩�ا�$-�م ا�%اخ@�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٢٠�م(F% ا��F%�	 ا��راث�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٢١�ا�(F% ا�(��� �@!���	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٢٢�آ@�	 ا��F%�	 ا��Eن�	/ا��Hارزم�ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٢٣��@	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا���4ن ا�
١٥٢٤�آ@�	 ا�3'ما��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٢٥�ا��G(	 / ا�%ار ا���م(�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٢٦�آ@�	 ا�(@�م ا�-����	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٢٧�آ@�	 ا�(@�م �@���تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@



١٥٢٨�ا�(F% ا���G ا���4/ه�P	 ا�(�ه% ا���4	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٢٩�م(F% ا��:����ج��/ه�P	 ا�(�ه% ا���4	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٠�م(F% ا�دارة ا��ص�+	/ه�P	 ا�(�ه% ا���4	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣١�م(F% ا���4ن ا���U��G	/ه�P	 ا�(�ه% ا���4	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٢�م(F% ا�دارة ا����U/ه�P	 ا�(�ه% ا���4	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٣�م(F% ا3%اد ا�%رب�1/ه�P	 ا�(�ه% ا���4	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٤�ا�(F% ا���4 ا����ر/ه�P	 ا�(�ه% ا���4	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٥�ا�:@�	 ا����U	ا�دار
	 /ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٦�آ@�	 ا�����Uت ا��!�	 وا���G	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٧�آ@�	 ا�����Uت ا�:�Fب���	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٨�ا�:@�	 ا����U	 /ب�%ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٣٩�
� ا�'آ�تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�Gت �م�آ
١٥٤٠�ا�:@�	 ا����U	 �@��4ن ا���U��G	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٤١�ا��F%�	 ا�:���و
	 / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٤٢�3@�م ا�!����ت / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٤٣�ا��F%�	 ا�:�Fب���	 وا��:��ون�	 / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٤٤

�ه�%�	 ا�@��ر وا����
�ت ا��:��ون�	 / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@

١٥٤٥�ه�%�	 ا����ء وا�ن��ءات / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٤٦�ا�(@�م ا���U��G	 / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٤٧

�ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
ه�%�	 ا�!����ت وت:�@�ج�� ا�(@�م�ت / ا���م(	 

ا��:�@�ج�	
١٥٤٨�ه�%�	 ا�ن��ج وا�(�دن / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٤٩�ه�%�	 ا�-��Gة وا��SJ / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٥٠�ه�%�	 ا��اد / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٥١�ه�%�	 ا�:��1 وا�(%ات / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٥٢�ا��F%�	 ا�:�Fوم�:�ن�:�	 / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٥٣��ر
	 / ا���م(	 ا��:�@�ج�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@)ا��F%�	 ا�
١٥٥٤�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	 ا�(@�م/ا���م(	 ا�
١٥٥٥�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	 ا���ب�	 /ا�
١٥٥٦�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	 ا���ب�	 ا�����	 /ا�
١٥٥٧�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	 /ا�
١٥٥٨�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	 ا�داب/ا�
١٥٥٩�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	 ا��Uن�ن/ا�
١٥٦٠�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	ا�دارة وا�$���د/ا�
١٥٦١�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	 9M ا����ن/ا�



١٥٦٢�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	ا�9G/ا�
١٥٦٣�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	ا�@��ت/ا�
١٥٦٤�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	ا��F%�	/ا�
١٥٦٥�
	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@����-آ@�	 ا���%�	/ا�
١٥٦٦�م�آ� ا�%را��ت ا�%و��	 وا�(�ب�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٦٧�م�آ� ا�!���	 ا��:��ون�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٦٨�م�آ� ام�اض ا�-:�يا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٦٩�م�آ� ام�اض ا�%ما��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٧٠�آ@�	 ا$���د
�ت ا�3�لا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٧١�
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�Fا�� 	م�ت / ج�م(�@)آ@�	 ه�%�	 ا�
١٥٧٢�
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�Fا�� 	9 / ج�م(Gا� 	آ@�
١٥٧٣�
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�Fا�� 	ق / ج�م(�U!ا� 	آ@�
١٥٧٤�
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�Fا�� 	/ ج�م( 	ن�ن��Uا�%را��ت ا� �م�آ
١٥٧٥�
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�Fا�� 	ا�(@�م  / ج�م( 	آ@�
١٥٧٦�
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�Fا�� 	/ ج�م( 	ا�(@�م ا�-���� 	آ@�
١٥٧٧�
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�Fا�� 	ج�م( / 	�%�Fا� 	آ@�
١٥٧٨�م�آ� ب!�ث ا�����Uت ا�ح����	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٧٩�م�آ� اب!�ث ا�ج�	 و3'ج ا�(SUا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٠�ا�(F% ا����U/ب(�Uب	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨١�ا�(F% ا����U/ا�:�تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٢�ا�:@�	 ا����U	 /ه�P	 ا��(@�S ا����Uا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٣�ا�(F% ا����U +� ا��ص2ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٤�ا�(F% ا����U +� ن���ىا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٥�آ@�	 9M ا��ص2ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٦�آ@�	 9M ن���ىا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٧�آ@�	 9M ا����نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٨�آ@�	 9M ا����Gيا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٨٩�آ@�	 ا���%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩٠�آ@�	 ا��F%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩١�آ@�	 ا��F%�	 ا��:��ون��تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩٢�آ@�	 ا���ب�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩٣�آ@�	 ا�(@�ما��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩٤�آ@�	 ا���ب�	 ا�����	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩٥�ا�%ار ا���م(�	 �@3��G	 وا����/ن���ىا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩٦�آ@�	 ا���ب�	 �@���تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩٧�آ@�	 ا�دابا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@



١٥٩٨�آ@�	 ا�!�Uقا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٥٩٩�آ@�	 ا�(@�م ا�-����	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٠٠�آ@�	 ا��را3	 وا���ب�تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٠١�آ@�	 ا�دارة وا�$���دا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٠٢�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٠٣�
Tا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا��
١٦٠٤��@	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا���4ن ا�
١٦٠٥�آ@�	 ا�(@�م ا�!����ت وا��
�ض��تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٠٦�آ@�	 ا�(@�م ا��'م�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٠٧�آ@�	 3@�م ا���P	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٠٨�آ@�	 ا�ث�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٠٩�ا�:@�	 ا�دار
	/ه�P	 ا��(@�S ا����U/ن���ىا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦١٠�
T/ب�ب2ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا��
١٦١١�آ@�	 ه�%�	 ا��ادا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦١٢�آ@�	 ا�9G ا����Gيا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦١٣�آ@�	 ا�داربا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦١٤�آ@�	 ا�دارة وا�$���دا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦١٥�ت:����ج�� ا�!����تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦١٦�آ@�	 ا���ب�	 ا�����	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦١٧�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦١٨��@	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا���4ن ا�
١٦١٩�آ@�	 ا��را3	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٠�آ@�	 ا�9Gا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢١�آ@�	 ا�(@�ما��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٢�آ@�	 ا�(@�م �@���تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٣�آ@�	 ا��Uن�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٤�آ@�	 ا��F%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٥�آ@�	 9M ا����نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٦�آ@�	 ا�%را��ت ا�x�Uن�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٧�آ@�	 ا���ب�	/ اب1 ح��نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٨�آ@�	 ا���ب�	 / ص�4 ا�%
1 ا�!@�ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٢٩�آ@�	 ا���%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣٠�ا�:@�	 ا����U	/ ا�-�9ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣١�ا�(F% ا����U/ ا�-�9ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣٢�ا�(F% ا����U/ ب�ب2ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣٣�ا�:@�	 ا����U	/ ا���5ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@



١٦٣٤�ا�:@�	 ا����U	/ آ�+	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣٥�ا�(F% ا����U/ ن�5ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣٦�ا�(F% ا����U/ آ�+	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣٧�آ@�	 ا��U4ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣٨�آ@�	 ا�9Gا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٣٩�آ@�	 ا���ب�	 ب��تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤٠�آ@�	 ا�دابا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤١�آ@�	 ا�دارة وا�$���دا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤٢�آ@�	 ا�(@�ما��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤٣�آ@�	 ا��F%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤٤�آ@�	 ا��را3	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤٥�آ@�	 ا���%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤٦�آ@�	 ا��Uن�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤٧�آ@�	 9M ا����نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٤٨�
Tا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا��
١٦٤٩�آ@�	 ا�9G ا����Gي/ن�5ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٠�آ@�	 ا���ب�	/ ن�5ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥١�آ@�	 ا���ب�	 ا�����	/ ن�5ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٢�آ@�	 ا��
�ض��ت وا�!����تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٣�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	/ ن�5ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٤�آ@�	 ا���ب�	/ آ�ب'ءا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٥�آ@�	 ا�دارة وا�$���دا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٦�آ@�	 ا�(@�ما��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٧�آ@�	 ا��Uن�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٨�آ@�	 ا��F%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٥٩�آ@�	 ا�9Gا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦٠�آ@�	 ا��را3	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦١�آ@�	 ا�9G ا����Gيا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦٢�آ@�	 ا���%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦٣�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦٤�آ@�	 ا�(@�م ا��'م�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦٥�ا�(F% ا����U/ آ�ب'ءا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦٦�ا�:@�	 ا����U	 / آ�آ�كا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦٧�ا�(F% ا����U / آ�آ�كا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٦٨��	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
ا�(F% ا����U / ح�
١٦٦٩�آ@�	 ا��Uن�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@



١٦٧٠�آ@�	 ا���ب�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٧١�آ@�	 ا�(@�ما��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٧٢�
Tا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا��
١٦٧٣�آ@�	 ا��F%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٧٤�آ@�	 ا�9Gا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٧٥�آ@�	 ا��را3	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٧٦�آ@�	 ا�دارة وا�$���دا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٧٧�آ@�	 ا�9G/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٧٨�آ@�	 ا��F%�	/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٧٩�آ@�	 ا���ب�	 �@���ت/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٠�آ@�	 ا���ب�	 ا�G@�H	/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨١�آ@�	 ا��را3	/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٢�آ@�	 ا��Uن�ن/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٣�آ@�	 ا�دارة وا�$���د/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٤�آ@�	 ا�(@�م/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٥�آ@�	 ا���%�	/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٦�آ@�	 ا�9G ا����Gي/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٧�آ@�	 9M ا����ن/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٨�آ@�	 ا���
(	/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٨٩�آ@�	 ا�داب/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٠�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩١�آ@�	 3@�م ا�!����ت وا��
�ض��ت/ ص'ح ا�%
1ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٢�آ@�	 ا���ب�	 /  ��م�اءا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٣�ا�(F% ا���4 +� ا�%ورا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٤�ا�(F% ا����U- د
�ان�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٥�آ@�	 ا�دابا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٦�آ@�	 ا�دارة وا�$���دا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٧�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٨�آ@�	 ا��Uن�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٦٩٩�آ@�	 ا��F%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠٠�آ@�	ا���ب�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠١�آ@�	ا�9Gا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠٢�آ@�	ا�9G ا����Gيا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠٣�آ@�	ا�(@�ما��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠٤�آ@�	 ا��را3	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠٥�آ@�	 3@�م ا�!���ب وا��
�ض��تا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@



١٧٠٦�ا�(F% ا����U +� ا�-�وةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠٧�آ@�	 ا��F%�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠٨�آ@�	 ت�ب�	 ا�B�Eا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٠٩�آ@�	 زرا3	 ا�B�Eا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٠�آ@�	 3@�م ا�B�Eا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١١�آ@�	 ا�9Gا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٢�آ@�	 ا�دارة وا�$���دا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٣�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	ا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٤�آ@�	 ا�داب /ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٥�آ@�	 ا���ب�	/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٦�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٧�آ@�	 ا�%را��ت ا���ر
�H	/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٨�آ@�	 ا��را3	/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧١٩�آ@�	 ا�9G/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢٠�آ@�	 ا�(@�م/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢١�آ@�	 ا��Uن�ن/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢٢�آ@�	 ا��F%�	/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢٣�ا�%ار ا���م(�	 �@3��G	 وا����/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢٤�آ@�	 ا���%�	/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢٥�آ@�	 9M ا����ن/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢٦�آ@�	 ا�دارة وا�$���د/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢٧�آ@�	 ا�9G ا����Gي/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٢٨��@	/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا���4ن ا�
١٧٢٩�آ@�	 ا�داب/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣٠�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣١�آ@�	 ا��را3	/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣٢�آ@�	 ا�9G/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣٣�آ@�	 ا�(@�م/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣٤�آ@�	 ا��Uن�ن/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣٥�آ@�	 ا��F%�	/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣٦�آ@�	ت�ب�	/ذى $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣٧�آ@�	 ا�دارة وا�$���د/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٣٨�
T/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@�آ@�	 ا��
١٧٣٩�آ@�	 ا��
�ض��ت وا�!���ب/ذي $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٤٠�آ@�	 ا���ب�	 /م�-�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٤١�آ@�	 ا���ب�	 ا�����	 /م�-�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@



١٧٤٢�آ@�	 ا���ب�	 ا��
�ض�	/م�-�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٤٣�ا�:@�	 ا����U	/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٤٤�ا�(F% ا����U/ا����ةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٤٥�ا�(F% ا����U +� ا���Gةا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٤٦�ا�(F%ا����U /ذى $�را��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@
١٧٤٧�ا�(F% ا��B�U/م�-�نا��(@�S ا�(��� وا��!� ا�(@

� ا���ب�يا���ب�	١٧٤٨�G9 وا��
م(F% ا��%ر

	 ا�(�م	 �'ب��	 ا�%ر��	ا���ب�	١٧٤٩�
%ا�
2 ا�ن��ج�/ ن���ىا���ب�	١٧٥٠)
	 ا��
م%

	 ا�(�م	 ��� ب�	 ا�B�Eا���ب�	١٧٥١�
%م:�9 ا�8�4 ا�(�م �@
ا�ش�اف ا���ب�ي م�-�نا���ب�	١٧٥٢
م�آ�ا��fه�2 ا���G وام�اض ا��4ص2ا��!	١٧٥٣

	ا��!	١٧٥٤�م(F% ب!�ث ا���
م���H ا��!	 ا��آ�يا��!	١٧٥٥
م�آ� ا�-��Gة B@3 ا�م�اض ا�ن����U	ا��!	١٧٥٦
ا��آ� ا��2U�� ��M ا�%ما��!	١٧٥٧
م�آ� ا��(�ف ا��4ريا��!	١٧٥٨
ا�9G ا�(%��ا��!	١٧٥٩
ا��آ� ا����M �@�$�ب	 وا��!�ث ا�%وا��	ا��!	١٧٦٠
�	 ا��(@��ا��!	١٧٦١Q�:ا� B4��-م
م-��B4 ا���F% م!% ب�$� ا�!:�Sا��!	١٧٦٢
م-��B4 ا�:�خ ا�(�ما��!	١٧٦٣
م-��B4 ا�:�ام	 ا��(@��ا��!	١٧٦٤
م�آ� اب1 ا����Gر ���اح	 ا�U@9ا��!	١٧٦٥
م-��B4 ا���م�ك ا��(@��ا��!	١٧٦٦
م�آ� ا��ه�اء ا�����H �@!-���	 وا��ب�ا��!	١٧٦٧
م-��B4 ا�24G ا��آ�يا��!	١٧٦٨
�	ا��!	١٧٦٩Q�:�4ل ا�Mا B4��-م

9 ا�(�ما��!	١٧٧٠�a اب� B4��-م
�د
	 ا�(�ما��!	١٧٧١!م-��B4 ا�
م-��B4 ا�:�خ �@��دةا��!	١٧٧٢
م-��B4 ا���اح�ت ا�����H	ا��!	١٧٧٣
م-��B4 اب1 ا��@%ي �@�-���	 وا��4Mلا��!	١٧٧٤
م-��B4 ا�%ا�1 ا�(�ما��!	١٧٧٥
م-��B4 ب�%اد ا��(@��ا��!	١٧٧٦
ا��آ� ا�(�ا$� �م�اض ا�U@9ا��!	١٧٧٧



م-��B4 ا����ر �'�4Mلا��!	١٧٧٨

T ا��Hصا��!	١٧٧٩�دار ا��
م-��B4 ا���43ان�	 ا�(�ما��!	١٧٨٠
$�Gع ا���3
	ا��!�	ا�و��	 +� م%
�	 ا��%را��!	١٧٨١
$�Gع ا���3
	ا��!�	ا�و��	 +� ا�%ا�1ا��!	١٧٨٢
�	ا��!	١٧٨٣J3s+� ا 	و��sا 	ا��!� 	
$�Gع ا���3
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 اsو��	 +� ا��ص�+	ا��!	١٧٨٤
�ا��!	١٧٨٥OFز ا��F�ا��آ� ا��s ���Hم�اض ا�
م-��B4 ا��ا��Gا��!	١٧٨٦
م-��B4 ا�(@�
	 �@��دةا��!	١٧٨٧
م-��B4 ا�4Mل ا�(@�
	ا��!	١٧٨٨
م-��B4 اب1 ا��Y�4ا��!	١٧٨٩
م-��B4 اب1 ا�SE�Fا��!	١٧٩٠
م-��B4 اب1 رش%ا��!	١٧٩١
م-��B4 اsش(�ع وا�9G ا���ويا��!	١٧٩٢
م-��B4 ا���F% ا��%ر ا�(�ما��!	١٧٩٣
م-��B4 ا�:�%يا��!	١٧٩٤
م-��B4 ا�م�م 3@� ا�(�ما��!	١٧٩٥
م�آ� ا��%د ا��S وا�-:�يا��!	١٧٩٦
م-��B4 آ�ل ا�-�م�ا��ا��!	١٧٩٧
م-��B4 ا��(�ن ا�(�ما��!	١٧٩٨
@	 ا�(���	ا��!	١٧٩٩�م-��B4 ا�
م-��B4 ا���V زا
%ا��!	١٨٠٠
م-��B4 ا�(@�م ا�(���	ا��!	١٨٠١
	 ا��ه�اء ا��(@�� �@�-���	 وا��4Mلا��!	١٨٠٢M�+ B4��-م
م�خ� ادو
	 ن���ىا��!	١٨٠٣

	 ا�(��دات ا���G	 ا��(��	ا��!	١٨٠٤�
م%
ا�-��B4 ا�-'م ا�(�ما��!	١٨٠٥
ا�-��B4 ا��ص2 ا�(�ما��!	١٨٠٦
ا�-��B4 اب1 ���� ا��(@��ا��!	١٨٠٧
�Fري ا��(@��ا��!	١٨٠٨�ا�-��B4 ا�
ا�-��B4 ا����ل ا��-���	ا��!	١٨٠٩
م-��B4 ا��H-�ء �@��دةا��!	١٨١٠
م-��B4 اب1 ا�ث��  �@��دةا��!	١٨١١
ا�-��B4 ا�����H �'وراما��!	١٨١٢
ا�-��B4 ت@(�4 ا�(�ما��!	١٨١٣



��ر ا�(�ما��!	١٨١٤�� B4��-ا�
ا�-��B4 ش��Hن ا�(�ما��!	١٨١٥
ا�-��B4 ا�!%ان�	ا�(�ما��!	١٨١٦
ا�-��B4 ا��(�ج ا�(�ما��!	١٨١٧
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ا�
-�ا��!	١٨١٨
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ا�
1ا��!	١٨١٩
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ا����Hنا��!	١٨٢٠
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ا���Uرةا��!	١٨٢١
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ا�!�Oا��!	١٨٢٢
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ت@:�5ا��!	١٨٢٣
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ت@(�4ا��!	١٨٢٤
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ����را��!	١٨٢٥
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ا��(�جا��!	١٨٢٦
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 +� ا�!%ان�	ا��!	١٨٢٧
م-��B4 اب1 ��5 ا����ب� �@��دة وا��4Mلا��!	١٨٢٨
م-��B4 ا��:�%ر
	 ا�(�ما��!	١٨٢٩
م-��B4 ا�!�و
2 ا�(�ما��!	١٨٣٠
م-��B4 ا�-�9 ا�(�ما��!	١٨٣١
م-��B4 ا��Fش�	 ا�(�ما��!	١٨٣٢
م-��B4 ب�ب2 �@��دة وا��4Mلا��!	١٨٣٣
م-��B4 م�ج�ن ا�����H/ ب�ب2ا��!	١٨٣٤
م-��B4 ا�!@	 ا��(@�� ا�(�ما��!	١٨٣٥
م-��B4 ا�م�م 3@� (ع)ا��!	١٨٣٦
م-��B4 ا���م@�ا��!	١٨٣٧
م-��B4 ا�:24 ا�(�ما��!	١٨٣٨
م-��B4 ا�S��Uا��!	١٨٣٩
م-��B4 ا��ه�اء �@��دة +� ا�-�9ا��!	١٨٤٠
�3
	 ا��!�	 ا�و��	ا��!	١٨٤١�@� 	�$�Gع ا��Fش
$�Gع ا��آ� �@��3
	 ا��!�	 ا�و��	/ ب�ب2ا��!	١٨٤٢
9 �@��3
	 ا��!�	 ا�و��	ا��!	١٨٤٣�-$�Gع ا�
2 �@��3
	 ا��!�	 ا�و��	ا��!	١٨٤٤
$�Gع ا�!�و
ا�(��دات ا���G	 ا��(��	ا��!	١٨٤٥
ا��آ� ا�����ري �@!-���	 وا��ب�/ ب�ب2ا��!	١٨٤٦
ا��آ� ا�����H �'���ن/ ب�ب2ا��!	١٨٤٧
م�آ� ب�بf�@� 2ه�2ا��!	١٨٤٨
م-��B4 ا��%ر ا��(@�� / ن�5ا��!	١٨٤٩



م-��B4 ا�!:�S ا�(�ما��!	١٨٥٠
م-��B4 ا��ه�اء �@�-���	 وا��4Mلا��!	١٨٥١
م-��B4 ا��4ات ا�و�Dا��!	١٨٥٢
م-��B4 ا���ذرة ا�(�ما��!	١٨٥٣
م-��B4 ا�!�%ري ا�(�ما��!	١٨٥٤
م-��B4 ا�-��دا��!	١٨٥٥
ا��آ� ا��9G� ���H ا����ن/ ن�5ا��!	١٨٥٦
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 ا�و��	/ ا���5 ا�����ا��!	١٨٥٧
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 ا�و��	/ ا���5 ا����ب�ا��!	١٨٥٨
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 ا�و��	/ ا���ذرةا��!	١٨٥٩
$�Gع ا���3
	 ا��!�	 ا�و��	/ ا�:�+	ا��!	١٨٦٠

	 ا�(��دات ا���G	 ا��(��	 / ا���5ا��!	١٨٦١�
م%
ا���آ	 ا�(�م	 ��-�
? ا�دو
	/ ن�5ا��!	١٨٦٢
$-S ا���3
	 ا��!�	 ا�و��	 +� آ�ب'ءا��!	١٨٦٣
م-��B4 ا�!-�1 ا�(�ما��!	١٨٦٤
م-��B4 ا��4Mلا��!	١٨٦٥
م-��B4 ا��-���	 وا�����%ا��!	١٨٦٦

	 ا�(�ما��!	١٨٦٧%�Fا� B4��-م
م-��B4 1�3 ت�ا��!	١٨٦٨
$-S ا�(��دات ا��!�	 ا��(��	ا��!	١٨٦٩
$�Gع ا��آ� (١١)/ آ�ب'ءا��!	١٨٧٠

	 (٧)/ آ�ب'ءا��!	١٨٧١%�Fع ا��G$
$�Gع ا�!� (١٣)/ آ�ب'ءا��!	١٨٧٢
$�Gع ا�!-���	 (٦)/ آ�ب'ءا��!	١٨٧٣
م-��B4 ازادي ا�(�ما��!	١٨٧٤
م-��B4 آ�آ�ك ا�(�ما��!	١٨٧٥
م-��B4 ا��4Mل ا�(�ما��!	١٨٧٦
�	 ا�(�ما��!	١٨٧٧
م-��B4 ا�!�
م-��B4 دا$�ق ا�(�ما��!	١٨٧٨
ا���آ	 ا�(�م	 ��-�
? ا�دو
	/م:�9 ت-�
?ا��!	١٨٧٩
ا��اآ� ا��!�	/$�Gع آ�آ�كا��!	١٨٨٠
ا��اآ� ا��!�	/$�Gع دبYا��!	١٨٨١
ا��اآ� ا��!�	/$�Gع دا$�قا��!	١٨٨٢
�	 ا�ولا��!	١٨٨٣
ا��اآ� ا��!�	/$�Gع ا�!�
�	 ا��Eن�ا��!	١٨٨٤
ا��اآ� ا��!�	/$�Gع ا�!�

	 ا�(��دات ا��(��	ا��!	١٨٨٥�
م%



م-��B4 ت:�
d ا��(@��ا��!	١٨٨٦
ا�-��B4 ا�(�م/ �Mزا��!	١٨٨٧
ا�-��B4 ا�(�م/ ب���ا��!	١٨٨٨
م-��B4 ا���$�ط ا�(�ما��!	١٨٨٩
م-��B4 ب@%ا��!	١٨٩٠
م-��B4 ��م�اءا��!	١٨٩١
م-��B4 ص'ح ا�%
1ا��!	١٨٩٢
م-��B4 دج@	 ا�(�ما��!	١٨٩٣
م-��B4 دج@	 �@�fه�2 ا���Gا��!	١٨٩٤
ا��اآ� ا��!�	/ $�Gع ت:�
dا��!	١٨٩٥
ا��اآ� ا��!�	/ $�Gع ا�%ورا��!	١٨٩٦
ا��اآ� ا��!�	/ $�Gع ��م�اءا��!	١٨٩٧
ا��اآ� ا��!�	/ $�Gع ا�%ج�2ا��!	١٨٩٨
ا��اآ� ا��!�	/ $�Gع ب���ا��!	١٨٩٩
ا��اآ� ا��!�	/ $�Gع ا��Gزا��!	١٩٠٠
ا��اآ� ا��!�	/ $�Gع ب@%ا��!	١٩٠١

	 ا�(��دات ا��(��	/آ�آ�كا��!	١٩٠٢�
م%
ا��اآ� ا��!�	/ $�Gع ا���$�طا��!	١٩٠٣

	 ا�(��دات ا��(��	/ا�%
�ان�	ا��!	١٩٠٤�
م%
$�Gع ا�!�ةا��!	١٩٠٥
ا��آ� ا��9G� ���H ا�ن-�نا��!	١٩٠٦
$�Gع ا�%
�ان�	ا��!	١٩٠٧
$�Gع ا���م�	ا��!	١٩٠٨
$�Gع I43ا��!	١٩٠٩
م-��B4 ا�!�ة ا�(�ما��!	١٩١٠
م-��B4 ا�%
�ان�	 ا�(�ما��!	١٩١١
م-��B4 ا���م�	 ا�(�ما��!	١٩١٢
م-��I43 B4 ا�(�ما��!	١٩١٣
م-��B4 ا��-���	 وا��4Mل / د
�ان�	ا��!	١٩١٤

	 ا�(��دات ا��(��	/ا�B�Eا��!	١٩١٥�
م%
م-��B4 ا��OH ا�(�ما��!	١٩١٦
م-��B4 ا��م�E	 ا�(�ما��!	١٩١٧
م-��B4 ا�-�وة ا�(�ما��!	١٩١٨
م-��B4 ا��-���	 وا��4Mل/ا�B�Eا��!	١٩١٩
  ا���آ	 ا�(�م	��-�
? ا�دو
	 /+�ع ا�B�Eا��!	١٩٢٠
ا��آ� ا�����H �@�ب� وا�!-� ��	ا��!	١٩٢١



$�Gع ا���3 
	ا��!�	ا�و��	 +� ا�-�وةا��!	١٩٢٢
 $�Gع ا���3
	 +� ا��OHا��!	١٩٢٣
    $�Gع ا���3
	  +� ا��م�E	ا��!	١٩٢٤
$�Gع  ا���3
	 +� ا��رآ�ءا��!	١٩٢٥
م-��B4 ا����ة ا�(�ما��!	١٩٢٦
م-��B4 ا����ة �@��دة وا��4Mلا��!	١٩٢٧
ا���آ	 ا�(�م	 ��-�
? ا�دو
	/ب��ةا��!	١٩٢٨
م-��B4 اب� ا�9��Hا��!	١٩٢٩
م-��B4 ا��ب��ا��!	١٩٣٠
م-��B4 ا���4ءا��!	١٩٣١
م-��B4 ا��%ر ا��(@��ا��!	١٩٣٢
م-��B4 ا��4!�ءا��!	١٩٣٣
م-��B4 ا��4وا��!	١٩٣٤
م-��B4 ا��Uن	ا��!	١٩٣٥

�	ا��!	١٩٣٦%م-��B4 ا�
م-��B4 ا��ان�ا��!	١٩٣٧
م-��B4 ام $��ا��!	١٩٣٨

	 ا�(��دات ا��(��	/ب��ةا��!	١٩٣٩�
م%
م�اآ� ص!�	/ ا��GUع ا�ول/ا����ة/١٨ا��!	١٩٤٠
م�اآ� ص!�	/ ا��GUع ا��Eن�/ا����ة/١٤ا��!	١٩٤١
م�اآ� ص!�	/$�Gع اب� ا�9��H /ب��ة/١١ا��!	١٩٤٢
م�اآ� ص!�	 / $�Gع ا��ب��/ب��ة/١٣ا��!	١٩٤٣
م�اآ� ص!�	 / $�Gع ا��Uن	/ب��ة/١٤ا��!	١٩٤٤
م�اآ� ص!�	 / $�Gع ا�%ب�	/ب��ة/١٣ا��!	١٩٤٥
م�اآ� ص!�	/ $�Gع ا��Fرث	/ب��ة/٦ا��!	١٩٤٦
م�اآ� ص!�	 / $�Gع شD ا�(�ب/ب��ة/٧ا��!	١٩٤٧

	 ا�(��دات ا��(��	/ذي $�را��!	١٩٤٨�
م%
م�اآ� ص!�	/ $�Gع ا���ص�
	 ا�ول/ذي $�ر/١٠ا��!	١٩٤٩
م�اآ� ص!�	/$�Gع ا���ص�
	 ا��Eن�/ذي $�ر/١٥ا��!	١٩٥٠

8/ذي $�ر/١٥ا��!	١٩٥١���م�اآ� ص!�	/ $�Gع ا�
م�اآ� ص!�	/$�Gع ا���Gة/ذي $�ر/٢٥ا��!	١٩٥٢
م�اآ� ص!�	/$�Gع ا��+��3/ذي $�ر/١٦ا��!	١٩٥٣
م�اآ� ص!�	/$�Gع ��ق ا����خ/٢٩ا��!	١٩٥٤
م-��B4 ا�!-�1 ا��(@��ا��!	١٩٥٥
م-��B4 ب�d ا�F%ى �@��دةا��!	١٩٥٦
م-��B4 ا�!��ب� ا�(�ما��!	١٩٥٧



م-��B4 ��ق ا����خ ا�(�ما��!	١٩٥٨

8 ا�(�ما��!	١٩٥٩���م-��B4 ا�
م-��B4 ا��+��3 ا�(�ما��!	١٩٦٠
م-��B4 ا���Gة ا�(�ما��!	١٩٦١

	 ا�(��دات ا��(��	/م�-�نا��!	١٩٦٢�
م%
م�اآ� ص!�	/ ا��GUع ا�ول/ا�(�رة/١٦ا��!	١٩٦٣
��/٢١ا��!	١٩٦٤م�اآ� ص!�	/ا��GUع ا��Eن�/ا�
م�اآ� ص!�	/ا��GUع ا����E/3@� ا���$�/١٢ا��!	١٩٦٥
م�اآ� ص!�	/ا��GUع ا��اب"/$@(	 ص��g/١٧ا��!	١٩٦٦
م-��B4 ا��%ر ا�(�ما��!	١٩٦٧
م-��B4 ا��ه�اوي ا���اح�ا��!	١٩٦٨
م-��B4 $@(	 ص��gا��!	١٩٦٩
�� ا�:���ا��!	١٩٧٠م-��B4 ا�
�ن	ا��!	١٩٧١�م-��B4 ا�
م-��B4 3@� ا���ب�ا��!	١٩٧٢
م��" ب�%اد �@��زات ا���G	ا����3	١٩٧٣
م(2 ا��d ا�4@�ج	 ا����3	١٩٧٤
م(2 ا��d آ��-	  ا����3	١٩٧٥
م(2 ا��d ا�S��U ا����3	١٩٧٦
م(2 خ��M	 ��3ا����3	١٩٧٧
م�Hزن ت-�
? ا�دو
	/ا�(�م�
	ا����3	١٩٧٨
م(2 ا�%+�ت� ا�%ر��	ا����3	١٩٧٩
" ا��-�
�U / ح@	ا����3	١٩٨٠�ا�
م��" ا�!�$1 ا���G	ا����3	١٩٨١
م(2 ا�-��د ا��%وي/ ح@	ا����3	١٩٨٢
م(�M 2ب�ق ا�!�و
2ا����3	١٩٨٣
م(2 ب�ب2 �@-�dا����3	١٩٨٤
م(2 ا�-��د ا��%وي/ ا�%ح��	ا����3	١٩٨٥
ا��ح%ة ا��F%��	/ ش�آ	 ا��ش�%ا����3	١٩٨٦
م(2 ا���-	 ا��ج���	 ا���ه�ة/ ن�5ا����3	١٩٨٧

	/ آ�+	ا����3	١٩٨٨%@�م(2 ا�����3ت ا�

	 م��U" آ�ب'ءا����3	١٩٨٩�
م%
2 ��d آ�ب'ءا����3	١٩٩٠م(
م(2 ا���رة / آ�ب'ءا����3	١٩٩١
م��" ا���ن ا��ص2ا����3	١٩٩٢



��ة /ا��ص2ا����3	١٩٩٣Hم(�م2 ا�-:� وا�
م(2 ا�-��د ا��%وي +� ا��ص2ا����3	١٩٩٤
م(2 ا�3%ة ا�:�ن:�
��	 +� ب�%ادا����3	١٩٩٥
م(2 ا�-��د ا��%وي /آ�آ�كا����3	١٩٩٦
2 ��d آ�آ�كا����3	١٩٩٧م(
م!@1G$ j آ�آ�كا����3	١٩٩٨
م(2 ا��
�ت ا����ت�	ا����3	١٩٩٩
ا���آ	 ا�(�م	 �@�
�ت ا����ت�	/م:�9 ا���" ا���ش�ا����3	٢٠٠٠
2 ��d ام $��ا����3	٢٠٠١م(
م��" ا���ل وا��-�j ا���+�/م�-�نا����3	٢٠٠٢
م(2 ب'��I م�-�نا����3	٢٠٠٣
م(2 ورق م�-�نا����3	٢٠٠٤
م�آ� ا��%ر
9 ا���F �@����3ت ا��:�ن�:�	/ا����ةا����3	٢٠٠٥
م��" ا���ن ا�%
�ان�	ا����3	٢٠٠٦
2 ��d ا�-�وة،ا����3	٢٠٠٧م(
م�$" م!@�	  ا�-�وةا����3	٢٠٠٨
م��" ن-�j ا�%
�ان�	ا����3	٢٠٠٩
2 ��d ا�B�Eا����3	٢٠١٠م(
م(�M 2ب�ق ا�%
�ان�	ا����3	٢٠١١
م:�9 ا����	 ا�����3	ا����3	٢٠١٢

	 م��Jم	 ا�:�Fب�ء/ ب�ب2ا�:�Fب�ء٢٠١٣�
	 ح�
م%

	 ت�ز
" آ�Fب�ء ا���5ا�:�Fب�ء٢٠١٤�
م%

	 ت�ز
" آ�Fب�ء آ�ب'ءا�:�Fب�ء٢٠١٥�
م%

	 ن2U ا��G$	 ا�:�Fب���	/ آ�ب'ءا�:�Fب�ء٢٠١٦�
م%

1ا�:�Fب�ء٢٠١٧�م!G	 ت���% آ�Fب�ء ح

	 ت�ز
" آ�Fب�ء/ د
��Bا�:�Fب�ء٢٠١٨�
م%

	 ش�:	 ن2U ا��G$	 ا�:�Fب���	ا�:�Fب�ء٢٠١٩�
م%
م!G	 ت���% ا��G$	 +� �% ا��Uد��	/ا�ن��را�:�Fب�ء٢٠٢٠

	 ت�ز
" آ�Fب�ء ا��م�ديا�:�Fب�ء٢٠٢١�
م%

	 ا���:�ت /ح%
E	ا�:�Fب�ء٢٠٢٢�
م%

	 ن2U ا��G$	 ا�:�Fب���	 /وا�Dا�:�Fب�ء٢٠٢٣�
م%

	 ت�ز
" آ�Fب�ء /وا�Dا�:�Fب�ء٢٠٢٤�
م%

	 ا�(�م	 �ن��ج ا��G$	 ا�:�Fب���	/ آ�آ�كا�:�Fب�ء٢٠٢٥�
%ا�

	 ت�ز
" آ�Fب�ء آ�آ�كا�:�Fب�ء٢٠٢٦�
م%



م!G	 آ�Fب�ء دبYا�:�Fب�ء٢٠٢٧
م�آ� ا�-��Gة ا�����ا�:�Fب�ء٢٠٢٨

	 ش�:	 آ�Fب�ء آ�آ�كا�:�Fب�ء٢٠٢٩�
م%
م!G	 آ�Fب�ء آ�آ�ك ا���ز
	ا�:�Fب�ء٢٠٣٠

	 م!G	 آ�Fب�ء م' �3% ا� ا���ز
	ا�:�Fب�ء٢٠٣١�
م%

	 ت�ز
" آ�Fب�ء ص'ح ا�%
1ا�:�Fب�ء٢٠٣٢�
م%

	 ت�ز
" آ�Fب�ء ذي $�را�:�Fب�ء٢٠٣٣�
م%
ش�:�ت ا����ب ا���ب�ا�:�Fب�ء٢٠٣٤
ش�:�ت ا����ب ا���$�ا�:�Fب�ء٢٠٣٥

	 ت�ز
" آ�Fب�ء م�-�نا�:�Fب�ء٢٠٣٦�
م%
م!G	 آ�Fب�ء ا��Fرث	ا�:�Fب�ء٢٠٣٧
م!G	 آ�Fب�ء خ�ر ا��ب��ا�:�Fب�ء٢٠٣٨
ت�ز
" آ�Fب�ء ا����ةا�:�Fب�ء٢٠٣٩
م�آ� ا�-��Gة ا����ب�ا�:�Fب�ء٢٠٤٠
م!G	 آ�Fب�ء ا��(��	ا�:�Fب�ء٢٠٤١
م�آ� ا�ت���ت ون2U ا�(@�م�تا�:�Fب�ء٢٠٤٢
م!G	 آ�Fب�ء ا������	ا�:�Fب�ء٢٠٤٣
ش�:�ت ش�ل ا����ةا�:�Fب�ء٢٠٤٤
ا���:�ت  ج��ب ا����ةا�:�Fب�ء٢٠٤٥

	ت�ز
" آ�Fب�ء ا�%
�ان�	ا�:�Fب�ء٢٠٤٦�
م%
ا���آ	 ا�(�م	���ز
" ا�:�Fب�ء/مB�Eا�:�Fب�ء٢٠٤٧
م!G	 آ�Fب�ء ا�-�وة ا���ز
	ا�:�Fب�ء٢٠٤٨
٢٠٤٩

ا�:�Fب�ء
 - D/ ا��4ات ا�و� 	ب����F:ا� 	$�G2 ا�U�� 	ا�(�م 	
�
%ا�


	 ش�:	 ا��4ات ا�و�D ا��Eن�	�
م%
٢٠٥٠D4ا��Dز/ +�ع ا��4ات ا�و���ا� 	P�)ت 	ش�آ
٢٠٥١D4ب�ب2ا��/	�G4ت ا������+�ع ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٥٢D4ا��	�G4ت ا������م:�9 ا�8�4 ا�(�م/ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٥٣D4ط ا�ن�ب�9ا���Gخ /�G4ا�� 	م-��دع ا�!@
٢٠٥٤D4ا��(	
%�Fا��'م (�%ة ا� 	G!م-��دع وم
٢٠٥٥D4ا��Dت ا�����@3 	Pه� /	�G4ا�� "
ش�آ	 ا���ر
٢٠٥٦D45ا�����ت ا���G4	 +� ا����ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٥٧D4ا��%
%�م�B4 ا���5 ا�
٢٠٥٨D45 ا����%ا��ا���م(�a 2ز ا��
٢٠٥٩D4ا��%
%�م(�a 2ز ا���5 ا�



٢٠٦٠D4ز آ�ب'ءا���a 2م(
٢٠٦١D4آ�ب'ءا�� �+ 	�G4ت ا������ه�P	 ت�ز
" ا�
٢٠٦٢D4ز /ن���ىا����ا� 	P�)�� 	ا�(�م 	ع ا���آ�+
٢٠٦٣

D4ا��
 	UG�@� 	�G4ت ا������+�ع ا���آ	 ت�ز
" ا�

ا�����	 /ن���ى
٢٠٦٤D4ا��B��
��ت ا���G4	/د��ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٦٥D4ا��B��
م(�a 2ز د
٢٠٦٦D4ا�ن��را��/ 	�G4ت ا������ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٦٧D4ا��Dوا�/ 	�G4ت ا������ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٦٨D4ا��Dات /وا�%)م(2 ا�
٢٠٦٩D4ا��Dز /وا���ا� 	P�)2 تم(
٢٠٧٠D4/آ�آ�كا�� 	ا�!�4 ا�(�ا$� 	ش�آ
٢٠٧١D4آ�آ�كا�� /	�G4ت ا������ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٧٢D4ا��Sم�fز/ا����ا� 	P�)ت 	ش�آ
٢٠٧٣D4م:�9 آ�آ�كا��/ 	�G4ا�� "
ش�آ	 ا���ر
٢٠٧٤D4ا��	�G4ت ا������+�ع ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٧٥D4زا����ا� 	P�)ت 	ع ش�آ�+
٢٠٧٦D4ن�ب�9 - ب��ةا��sط ا�Gخ
٢٠٧٧D4زا����ا� 	P�)ت 	ش�آ
٢٠٧٨D4ا��	ب������ت ا���G4	 +�ع ا��UG	 ا���ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٧٩D4ا��	ا�!�4ا�(�ا$�	ش�آ
٢٠٨٠D4ا��D4ا�� ?
م:�9 ت-�
٢٠٨١D4ا��D48�4 ا�(�م/ا��م:�9 ا�
٢٠٨٢D4با�����ش�آ	 ا���ر
" ا���G4	 /+�ع 3@��ت ا�
٢٠٨٣D4ن�ب�9 - ذي $�را��sط ا�Gخ
٢٠٨٤D4ز - ذي $�را����ا� 	P�)2 تم(
٢٠٨٥D4ذي $�را�� B4م� 	Pه�
٢٠٨٦D4ذي $�را��/	�G4ت ا������ت�ز
" ا�
٢٠٨٧D4ـ م�-�نا��	�G4ت ا������ش�آ	 ت�ز
" ا�
٢٠٨٨D4ز م�-�نا���a 	P�)2 تم(
٢٠٨٩D4رةا���م(2 ت(�P	 �aز ا�(
٢٠٩٠D4ا��	ان��
ا���آ	 ا�(�م	 ��(�P	 ا���ز / +�ع ا�%
٢٠٩١D4وةا���ش�آ	 ا��GHط وا�ن�ب�9/+�ع ا�-
٢٠٩٢D4وةا�����ت ا���G4	/+�ع ا�-��ش�آ	 ت�ز
" ا�



٢٠٩٣D4ا��	ان��
��ت ا���G4	 / +�ع ا�%��ا���آ	 ا�(�م	 ���ز
" ا�
٢٠٩٤D4وةا���م(�a 2ز ا�-
٢٠٩٥D4وةا���ش�آ	 م��+� ا���D/م�B4 ا�-
٢٠٩٦	�3�$-S ر�3
	 ا��اةوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢٠٩٧	�3�$-S ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢٠٩٨	�3�
	 ا�ج���3	/د
��Bوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��ش�:	 ا�!
٢٠٩٩	�3�$-S ا�(2 وا��%ر
9 ا���Fوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٠٠	�3�$-S ا��!	 وا�-'م	 ا���F	وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٠١	�3��ن ا�ج��B3/د
��Bوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�O2 وا�$-S ا�(
٢١٠٢	�3��ن ا�ج��B3/ا�ن��روزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�O2 وا�$-S ا�(
٢١٠٣	�3�$-S ا���3
	ا�ج���3	/ا�ن��روزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٠٤	�3��ن ا�ج��B3/وا�Dوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�O2 وا�$-S ا�(
٢١٠٥	�3�$-S ا���3
	 اsج���3	 / وا�Dوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٠٦	�3�$-S ر�3
	 ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	/ن���ىوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٠٧	�3�$-S اص'ح ا�ح%اث/ ن���ىوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٠٨	�3��ن ا�ج���3/ ن���ىوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�O3% وا��Uا�� S-$
٢١٠٩	�3�$-S ا���3
	 ا�ج���3	 / ن���ىوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١١٠	�3�دا��ة ا�(2 وا��%ر
9 ا�S-$ / ��F ض�ن ب�ب2وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١١١	�3�32 ب�ب2وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج� S-$ / ��Fدا��ة ا�(2 وا��%ر
9 ا�
٢١١٢	�3�$-S ا��!	 وا�-'م	 ا���F	 +� ب�ب2وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١١٣	�3�$-S ر�3
	 ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١١٤	�3�م�آ� ا��%ر
9 ا���F +� ا��:�%ر
	وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١١٥	�3�$-S ر�3
	 ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	/ ا���5وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١١٦	�3�
	 ا�ج���3	 / ا���5وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��$-S ش�:	 ا�!
٢١١٧	�3��ن ا�ج���3/ ا���5وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�O2 وا�$-S ا�(
٢١١٨	�3�$-S ا��!	 وا�-'م	 ا���F	 +� ا���5وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١١٩	�3�$-S ا���3
	 ا�ج���3	 / ن�5وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٢٠	�3�$-S ر�3
	 ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	/ آ�ب'ءوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٢١	�3��ن ا�ج���3 / آ�ب'ءوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�O3% وا��Uا�� S-$
٢١٢٢	�3�$-S ا�����2/ آ�ب'ءوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٢٣	�3�$-S ا��!	 وا�-'م	/ آ�ب'ءوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٢٤	�3�
	 ا�ج���3	 / آ�ب'ءوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��$-S ش�:	 ا�!
٢١٢٥	�3�$-S ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	/ آ�آ�كوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٢٦	�3�م�آ� ا��%ر
9وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٢٧	�3�م�آ� ا�����2وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٢٨	�3�
	وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��ا���3
	 ا�ج���3	/ش�:	 ا�!



٢١٢٩	�3�$-S ا���3
	 ا�ج���3	/ ص'ح ا�%
1وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣٠	�3�$-S ا�(2/ ص'ح ا�%
1وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣١	�3�ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	/ص'ح ا�%
1وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣٢	�3�م�آ� ا��%ر
9/ ص'ح ا�%
1وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣٣	�3�م�آ� ا�����2/ ص'ح ا�%
1وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣٤	�3�$-S ر�3
	 ا�ح���ج�ت ا��Hص	 /مB�Eوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣٥	�3�$-S   ا�(2 ا��%ر
9 ا���F/مB�Eوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣٦	�3�
	 ا�ج���3	/د
�ان�	وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��ش�:	 ا�!
٢١٣٧	�3�$-S ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	/د
�ان�	وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣٨	�3�م�آ� ا�(2 وا��%ر
9 ا���F /د
�ان�	وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٣٩	�3��ن ا�ج���3 /ا�B�Eوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�O3% وا��Uا�� S-$
٢١٤٠	�3�دا��ة ا���3
	ا�ج���3	/ب��ةوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٤١	�3��ن ا�ج���3/ا����ةوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�Oا� S-$
٢١٤٢	�3�
	 ر�3
	 ا��Uص�
1وزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��
م%
٢١٤٣	�3�م�آ� ا��%ر
9 ا���F/ا����ةوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٤٤	�3�$-S ذوي ا�ح���ج�ت ا��Hص	/ا����ةوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٤٥	�3�
	 ا�ج���3	/ا����ةوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��ش�:	 ا�!
٢١٤٦	�3�$-S ا���3
	ا�ج���3	/ذي $�روزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٤٧	�3��ن ا�ج���3/ذي $�روزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�Oا� S-$
٢١٤٨	�3�
	 ا�ج���3	/ذي $�روزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��ش�:	 ا�!
٢١٤٩	�3��ن ا�ج���3 /م�-�نوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�O3% وا��Uا�� S-$
٢١٥٠	�3�
	 ا�ج���3	/م�-�نوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج��ش�:	 ا�!
٢١٥١	�3�$-S ا�(2 وا��%ر
9 ا���F/م�-�نوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
٢١٥٢	�3�$-S ا�ح���ج�ت ا��Hص	/م�-�نوزارة ا�(2 وا��]ون ا�ج�
م�@�O$ Yء  ا�-�وة��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٥٣
 $�Oء  ا�-�وة��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٥٤
ن�ح�	 ا�-�
���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٥٥
ن�ح�	 ا��م�E	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٥٦
����a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٥٧ن�ح�	 ا�
ن�ح�	 ا�F'ل��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٥٨
ن�ح�	 ا������a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٥٩
ن�ح�	 ا���a�OH م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٠
ن�ح�	 ا�%راج���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦١
$�Oء ا�-@�ن��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٢
ن�ح�	 ب��	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٣
$�Oء ا��رآ�ء��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٤



م�@Y ا�!@� ا�-�
���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٥
م�@Y ا�!@� ا��م�E	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٦
�%��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٧م�@Y ا�!@� ا�
م�@Y ا�!@� ا�F'ل��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٨
م�@Y ا�!@� ا������a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٦٩
م�@Y ا�!@� ا���a�OH م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٠
م�@Y ا�!@� ا�%راج���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧١
م�@Y ا�!@� ا�-@�ن��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٢
م�@Y ا�!@� ا��رآ�ء��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٣
م�@Y ا�!@� ب��	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٤
 $�Oء ا�%
�ان�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٥
��aI43 م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٦
ا���م�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٧
ا�!�ة��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٨
�س��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٧٩a
ا����+�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٠
ا���م(�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨١
ا��%
���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٢
ا�%�aرة��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٣
ن�ح�	 ا�%
���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٤
��م���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٥
ا��'ح�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٦
ا�-��	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٧
ا���Fو
	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٨
ن��a�4 م�ت�G	 ب�زارة ٢١٨٩
م�@Y م!�+J	 ا�%
�ان�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٠
��aI43 م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩١
ا���م�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٢
ا�!�ة��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٣
�س��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٤a
ا����+�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٥
ا���م(�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٦
ا��%
���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٧
ا�%�aرة��a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٨
��م���a م�ت�G	 ب�زارة ٢١٩٩
ا�%
���a م�ت�G	 ب�زارة ٢٢٠٠



ا��'ح�	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢٢٠١
ا�-��	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢٢٠٢
ا���Fو
	��a م�ت�G	 ب�زارة ٢٢٠٣
ن��a�4 م�ت�G	 ب�زارة ٢٢٠٤
ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$�	/ا����ةش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٠٥
ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$�	/ذي $�رش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٠٦
ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$�	/م�-�نش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٠٧
ا���آ	 ا�(�م	 �H%م�ت ا���:	 ا�%و��	 �@(@�م�ت/ ب�ب2ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٠٨
ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$�	/ +�ع ب�ب2ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٠٩
ا���:	 ا�%و��	 �@(@�م�ت/ ن�5ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢١٠
ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$�	/ ن�5ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢١١
٢٢١٢

ا���آ	 ا�(�م	 �H%م�ت ا���:	 ا�%و��	 �@(@�م�ت/ آ�ب'ءش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� 

+�ع ا���آ	 ا�(�م	 �دارة ا���:	 ا�%و��	/ن���ىش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢١٣
م:�9 ش�:	 ا�(@�م�ت ا�%و��	/ا��Uد��	ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢١٤
٢٢١٥

ا���آ	 ا�(�م	 �H%م�ت ا���:	 ا�%و��	 �@(@�م�ت/ا��Uد��	ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� 

ت@4�
�ن ا�%
�ان�	ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢١٦
ج�
%ة ا�%
�ان�	ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢١٧
٢٢١٨

ا���آ	 ا�(�م	 �H%م�ت ا���:	 ا�%و��	 �@(@�م�ت/ا����ةش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� 

ش�:	 ا�H%م�ت ا�(@�م�ت�	 (ان��نd)/آ�آ�كش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢١٩
ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$�/آ�آ�كش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٢٠
ش�:	 ا�3'م / ص'ح ا�%
1ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٢١
٢٢٢٢

ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� 
ا���آ	 ا�(�م	 �H%م�ت ا���:	 ا�%و��	 ا�(@�م�ت�	/ ص'ح 

1
ا�%
ت@4�
�ن آ�ب'ءش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٢٣
ج�
%ة ا�3'م ا�(�ا$�/آ�ب'ءش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٢٤
م!G	 اذا3	 وت@4�
�ن ا�:�تش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٢٥
ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$�ش�:	 ا�3'م ا�(�ا$� ٢٢٢٦



ا�دارات ا��� س��� ت�
�� ادا��ا�
زارةا������

$#�" ا�! �� ا���م / وزارة ا�ت���ت ا�ت���ت١
ه�() ا�'&م وا�ت���ت ا�ت���ت٢
��0 ات���ت و/,�. ا�-�,ةا�ت���ت٣
$.�,�) ات���ت و/,�. ذي 0�را�ت���ت٤
��0 ات���ت و/,�. آ,آ
كا�ت���ت٥
��0 ات���ت و/,�. ا�!:89ا�ت���ت٦
?,<) ت>�رة /�/�ا�ت=�دات و ا�>!���ت٧
ج!��) ا��&ل ا�ح!, /آ,/&ءا�ت=�دات و ا�>!���ت٨
$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا�'!�ر وا�س#�نا�'!�ر وا�س#�ن٩
H,آ) ا�!�9
ر ا���$) ��!��و�تا�'!�ر وا�س#�ن١٠
H,آ) ا�,�H. ا���$) ��!��و�تا�'!�ر وا�س#�ن١١
H,آ) ا� �و ا��9.س�) ا���$)ا�'!�ر وا�س#�ن١٢
�)ا�'!�ر وا�س#�ن١٣�Iات ا�ن,-�K!�� �9L
ا�!,آM ا�
ا�!,آM ا�
�9L �&س�I�رات ا��9.س�)ا�'!�ر وا�س#�ن١٤
�ا�'!�ر وا�س#�ن١٥�Iى ا�ن
$�K-, ن�9
$.�,�) L,ق وج�
ر ن�9
ىا�'!�ر وا�س#�ن١٦
$.�,�) L,ق وج�
ر $���نا�'!�ر وا�س#�ن١٧
ا���() ا���$) ��P,ق وا�>�
ر /آ,/&ءا�'!�ر وا�س#�ن١٨
$.�,�) L,ق وج�
ر ص&ح ا�.�Qا�'!�ر وا�س#�ن١٩
/�U ا�=#!)ا�$�ن) ا���$) �!>�T ا�
زراء٢٠
٢١($��ا�!.�,�) ا���$) ���W�PK ا��!,ان�ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٢٢($��ا�!.�,�) ا���$) ��!>�ري /H-#�ت ا��,ف ا��=�ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٢٣($��$.�,�) /�.��ت ن�9
ىا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٢٤($��/�.��ت /ذب 0�را�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٢٥($��$.�,�) ا��W�PK ا��!,ان�ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٢٦($��$.�,�) /�.��ت $���نا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٢٧($��$.�,�) /�.�) ا�=�)ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٢٨($��$.�,�) $>�ري /�/� /H-#�ت ا��,ف ا��=�ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٢٩($��$.�,�) ا��W�PK ا��!,ان� //�/�ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣٠($��$.�,�) $>�ري آ,/&ءا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣١($��دا,ة ا��W�PK ا��!,ان�ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣٢($��$.�,�) $>�ري آ,آ
كا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣٣($��$.�,�) /�.�) آ,آ
كا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣٤($��$.�,�) $�ء ص&ح ا�.�Qا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣٥($��/�.��ت ا�ن-�را�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣٦($��$.�,�) ا��W�PK ا��!,ان�ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣٧($��$.�,�) $>�ري ا�!:89ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
٣٨($��/�.�) ا�I�$�)ا�-�.��ت وا�VH�ل ا�
ا�-Z9 ا�!,آMيا�-Z9 ا�!,آMي٣٩
ا�!�,ف ا��,ا�0 ���>�رةا�-Z9 ا�!,آMي٤٠
/�() ا���دس�)ا�-�()٤١
$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا�-�()ا�-�()٤٢
دا,ة H]ون ا��V�ما�-�()٤٣
$.�,�) /�() ذي 0�را�-�()٤٤
$�>� ا�I,آ�ت ا��>�رة٤٥
ت>�رة ا����رات ا��>�رة٤٦
ت>�رة ا�=-
ب ا��>�رة٤٧
دا,ة ا�! �� ا���م /وزارة ا��>�رة ا��>�رة٤٨
ت>�رة ا�!
اد ا�V\ا�) ا��>�رة٤٩
ت��9[ ا�=-
ب ا��>�رة٥٠
ا�I,آ) ا���$) ��>�رة ا�=-
با��>�رة٥١
ا�I,آ) ا���$) ��>�رة ا�!
اد ا�V\ا�)ا��>�رة٥٢
ا�I,آ) ا���$) ����9[ ا�=-
با��>�رة٥٣
ا�I,آ) ا���$) ����9[ ا�=-
ب /ذي 0�را��>�رة٥٤

٢٠١١ (9��� ��
�� ادا��� W�PKدارات ا��� ت� ا����/ ^Iآ



ا�!,آM ا��!
��9 //�/�ا��>�رة٥٥
<,ع ا�I,آ) ا���$) ��>�رة ا�=-
ب /آ,/&ءا��>�رة٥٦
ا�I,آ) ا���$) ��>�رة ا�!
اد ا�V\ا�) /آ,/&ءا��>�رة٥٧
ا�I,آ) ا���$) ����9[ ا�=-
ب /آ,/&ءا��>�رة٥٨
ا�I,آ) ا���$) ��>�رة ا�!
اد ا�V\ا�)ا��>�رة٥٩
ا�I,آ) ا���$) ����9[ ا�=-
ب /آ,آ
كا��>�رة٦٠
�)ا��>�رة٦١�Iاد ا�ن
ا�I,آ) ا���$) ��>�رة ا�!
ا�I,آ) ا���$) ��>�رة ا�!
اد ا�V\ا�) /د���8ا��>�رة٦٢
٦٣W�PKا�داري ا�� ,�
Pرات وا���I�9 �&س�L
ا�!,آM ا�
٦٤W�PKء ا���ي �&ح�Mز ا�!,آ�ا�>�
٦٥W�PKا�� W�PKم /وزارة ا����دا,ة ا�! �� ا�
٦٦W�PKنا���ء $���اح� (�,�.$

 ا��,/�)٦٧
���� ا�!��9 /ا���� ا�!��9 ��,/�) ��� ($��ا�!.�,�) ا�

ا�,ص�<) ا�و�8

 ا��,/�)٦٨
��0 ا�H,اف ا��,/
ي وا�خ���ص� ا���/[ �!.�,�) 

ت,/�) ا�,ص�<) ا�:��:)

 ا��,/�)٦٩
��0 ا�H,اف ا��,/
ي وا�خ���ص� ا���/[ �!.�,�) 

ت,/�) ا�#,خ ا�و�8

ا�!9�هb ا��,/
�) ا��,/�)٧٠

$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا��,/�) ا��,/�)٧١
$.�,�) ت,/�) $=�<c) ذي 0�ر ا��,/�)٧٢

 ا��,/�)٧٣
��0 ا�H,اف ا��,/
ي وا�خ���ص� ا���/[ �!.�,�) 

ت,/�) ا�,ص�<) ا�و�8
ا�!.�,�) ا���$) �&/�9) ا�!.رس�) ا��,/�)٧٤
ا�!.�,�) ا���$) ��,/�) $=�<c) ا�-�,ةا��,/�)٧٥
ا�!.�,�) ا���$) ��,/�) /�/� /ا�:�ن
يا��,/�)٧٦
ت,/�) ا�9>^ /ا������ ا�/�.ا�ا��,/�)٧٧
$#�" ا�! �� ا���م /ا��,/�)ا��,/�)٧٨
ا�!.�,�) ا���$) ��,/�) آ,/&ء /ا������ ا�:�ن
يا��,/�)٧٩
ا�!.�,�) ا���$) ��,/�) آ,/&ء /ا������ ا�!��9ا��,/�)٨٠
ا�!.�,�) ا���$) ��,/�) ص&ح ا�.�Q /ا������ ا�:�ن
يا��,/�)٨١
$.�,�) ت,/�) د���8ا��,/�)٨٢
$.�,�) ت,/�) ا���دس�) ا������ ا�/�.ا� ور��ض ا�L �لا��,/�)٨٣
$.�,�) ا������ ا�!��9 /ا�.�
ان�)ا��,/�)٨٤
ا�!.�,�) ا���$) ��,/�) ا�!:89ا��,/�)٨٥
ا�!.�,�) ا���$) ���,/�) <� $=�<c) ا�ن-�را��,/�)٨٦
٨٧�!��ج��ز ا�H,اف وا���
�� ا���!� ا������ ا����� وا�-=e ا�
٨٨�!����. ا�P" ا����9 <� ا�!�9
ر ا������ ا����� وا�-=e ا�$
٨٩�!��آ��) ا���ن
ن <� ا�>�$�) ا�!���9,�) ا������ ا����� وا�-=e ا�
٩٠�!����0 ا������ ا�!��!, <� ج�$�) ا�Q�,�9 ا������ ا����� وا�-=e ا�
٩١�!��$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا������ ا����� ا������ ا����� وا�-=e ا�
٩٢�!��ا�>�$�) ا�!���9,�) /آ��) ا��9.س) ا������ ا����� وا�-=e ا�
٩٣�!��
م ا������ ا����� وا�-=e ا���ج�$�) ا�Q�,�9 /آ��) ا�
٩٤�!��ج�$�) ا�!
ص�ا������ ا����� وا�-=e ا�
٩٥�!��ج�$�) $���نا������ ا����� وا�-=e ا�
٩٦�!��ا�!��. ا����9 /ا��!�رةا������ ا����� وا�-=e ا�
٩٧�!��ج�$�) ا�#
<)ا������ ا����� وا�-=e ا�
٩٨�!��
م/ج�$�) آ,آ
كا������ ا����� وا�-=e ا���آ��) ا�
٩٩�!��آ��) ا��9.س) /ج�$�) آ,آ
كا������ ا����� وا�-=e ا�
١٠٠�!��آ��) ا���ن
ن /ج�$�) ت#,�Uا������ ا����� وا�-=e ا�
١٠١�!��
/)ا������ ا����� وا�-=e ا���ا�!��. ا����9 //
١٠٢�!��ج�$�) واسWا������ ا����� وا�-=e ا�
١٠٣�!��آ��) ا�P" /ج�$�) ا���دس�)ا������ ا����� وا�-=e ا�
١٠٤�!��ا�!��. ا����9 /ا���دس�)ا������ ا����� وا�-=e ا�
١٠٥�!��ج�$�) ا�!:89ا������ ا����� وا�-=e ا�
١٠٦�!��ج�$�) ا���دس�) /آ��) ا��9.س)ا������ ا����� وا�-=e ا�
١٠٧�!��ج�$�) ا���دس�) /آ��) ا���ن
نا������ ا����� وا�-=e ا�
١٠٨�!��ج�$�) د���8ا������ ا����� وا�-=e ا�
دار ا�I]ون ا�:��<�) ا���$) ا�:��<)١٠٩



$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا�:��<) ا�:��<)١١٠
دار ا�!�$]ن ���,ج!) وا�I9, ا�:��<)١١١
$ ��I) اث�ر ا�9>^ا�:��<)١١٢
$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا�K�رج�)ا�K�رج�)١١٣
$.�,�) ا�>��9) وج
ازات ا���دس�)ا�.اخ��)١١٤
$.�,�) $,ور ا�!:89ا�.اخ��)١١٥
ص9.وق H�.اء ا�L,I)ا�.اخ��)١١٦
$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا�.اخ��)ا�.اخ��)١١٧
$.�,�) ا�.<�ع ا�!.ن�ا�.اخ��)١١٨
$.�,�) ا�>��9) ا���$)ا�.اخ��)١١٩
ا�!.�,�) ا���$) �=$ (L,I�c>) /�/�ا�.اخ��)١٢٠
$.�,�) ا�>��9) وا�� , وا�0�$) //�/�ا�.اخ��)١٢١
$#�" ا�! �� ا���م ا�.اخ��) /ا�9>^ا�.اخ��)١٢٢
$.�,�) ا�>��9) وا�� , وا�0�$)  /ا�9>^ا�.اخ��)١٢٣
$.�,�) ا�.<�ع ا�!.ن� /ا�9>^ا�.اخ��)١٢٤
$.�,�) ا�.<�ع ا�!.ن� /آ,/&ءا�.اخ��)١٢٥
$.�,�) $,ور آ,آ
كا�.اخ��)١٢٦
$.�,�) ا�.<�ع ا�!.ن� /ص&ح ا�.�Qا�.اخ��)١٢٧
$.�,�) ا�.<�ع ا�!.ن� /د���8ا�.اخ��)١٢٨
$.�,�) ا�>
ازات /واسWا�.اخ��)١٢٩
دا,ة ا�!�,ة / ت�
�� نI�ط ا�.<�ع١٣٠
وزارة ا�.<�ع $#�" ا�! �� ا���م ا�.<�ع١٣١
$#�" ا�! �� ا���م / وزارة ا�Mرا') ا�Mرا')١٣٢
$.�,�) زرا') /V.اد ا�Mرا')١٣٣
د�
ان وزارة ا�Mرا') ا�Mرا')١٣٤

ث ا�Mرا'�) ا�Mرا')١٣٥=-�� ($��ا���() ا�
ا���() ا���$) �&رH�د وا����ون ا�Mرا'� ا�Mرا')١٣٦
ا���() ا���$) ��9!�) ا�:,وة ا��!#�) /ا�-�,ةا�Mرا')١٣٧
ا���() ا���$) ����K9 /ا�-�,ةا�Mرا')١٣٨
ا���() ا���$) �&رH�د وا����ون ا�Mرا'�ا�Mرا')١٣٩
$.�,�) زرا') ا�-�,ةا�Mرا')١٤٠
زرا') ا�9>^ا�Mرا')١٤١
$.�,�) زرا') آ,آ
كا�Mرا')١٤٢
$.�,�) زرا') ص&ح ا�.�Qا�Mرا')١٤٣
ا�I,آ) ا���$) ���>��Mات ا�Mرا'�)ا�Mرا')١٤٤
$.�,�) زرا') ا�ن-�را�Mرا')١٤٥
$.�,�) زرا') ا���دس�) - ��0 ا�را�i ا�Mرا'�)ا�Mرا')١٤٦
زرا') ا�!:89ا�Mرا')١٤٧
$.�,�) زرا') ا���دس�)ا�Mرا')١٤٨
١٤٩(i��,ب وا��-Iا� (i��,ب وا��-Iم / وزارة ا���$#�" ا�! �� ا�
١٥٠(i��,ب وا��-Iا� (�!��دا,ة ا�,'��) ا�
١٥١(i��,ب وا��-I) ا����ا�دار�) وا�! ($��ا�!.�,�) ا�
١٥٢(i��,ب وا��-Iا�-�,ةا�/ (�i��,') ا��ا��/ (i��,ب وا��-Iا� (�,�.$
١٥٣(i��,ب وا��-Iا�9>^ا�/ (i��,ب وا��-I�� م��$#�" ا�! �� ا�
دا,ة ص=) ا�-�,ةا��=)١٥٤
$�,ف ا�.ما��=)١٥٥
$��I 8 ا�#,خ ��
�دةا��=)١٥٦
ا�!�K-,ات ا�����!�) <� $.�9) ا�P"ا��=)١٥٧
ا�!,آM ا�����K �$,اض ا�V.د ا��� وا�-#�ا��=)١٥٨
دا,ة ا��W�PK وت9!�) ا�!
اردا��=)١٥٩
$��V/ 8 I.اد ا�����!�ا��=)١٦٠
$�K-, ا��=) ا�!,آMيا��=)١٦١
$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا��=)ا��=)١٦٢

�)ا��=)١٦٣��$��I 8 اL �ل ا�
$��I 8 ا/Q ا�ث�, �&L �لا��=)١٦٤
$��I 8 ا��9K�ء ��
�دةا��=)١٦٥
دا,ة ص=) $���نا��=)١٦٦
دا,ة ص=) ا�9>^ا��=)١٦٧
��0 ا�,'��) ا��=�) ا�و��)ا��=)١٦٨



$��I 8 ا�L �ل /آ,آ
كا��=)١٦٩
$��I 8 ت#,�U ا�����!�ا��=)١٧٠
دا,ة ص&ح ا�.�Q /��0 ا�� ���ا��=)١٧١
دا,ة ص=) د���8ا��=)١٧٢
P0�ع ا�,'��) ا��=�) ا�و��) <� ا�,$�:)ا��=)١٧٣
$��I 8 ا�,$�:) ا���ما��=)١٧٤
$��I 8 ا��9��) وا�L �ل /0�دس�)ا��=)١٧٥
ص=) ا�.�
ان�) /P0�ع ا�.�
ان�) ا�ولا��=)١٧٦
دا,ة ص=) ا�!:89ا��=)١٧٧
ا�!��. ا�!�k�K ���9�'�ت ا��9.س�)ا��9�') وا�!��دن١٧٨
H,آ) ا� �رسا��9�') وا�!��دن١٧٩

$�تا��9�') وا�!��دن١٨٠c9!�� ($��ا�I,آ) ا�
$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا��9�') وا�!��دنا��9�') وا�!��دن١٨١
�!� ا�,�H.)ا��9�') وا�!��دن١٨٢$، Q�$ا� �!�
ت ا�9-�ت�) ($�Mا�
ا�I,آ) ا���$) ���>�د ا��.ويا��9�') وا�!��دن١٨٣
ا�I,آ) ا���$) ���9�'�ت ا��
<�)ا��9�') وا�!��دن١٨٤
H,آ) ا�9�!�ن ا���$)ا��9�') وا�!��دن١٨٥
H,آ) ا�Mوراء ا���$)ا��9�') وا�!��دن١٨٦
ا�I,آ) ا���$) ���!U9 ا�I!���)ا��9�') وا�!��دن١٨٧
�!� س!U9 ام �0,ا��9�') وا�!��دن١٨٨$
H,آ) ا/Q $�ج. ا���$)ا��9�') وا�!��دن١٨٩
$,آM ا��.ر�" ا�!��9ا��9�') وا�!��دن١٩٠
$�9[ ا�!=�Q0 ا�P-�) //�/�ا��9�') وا�!��دن١٩١
ا�I,آ) ا���$) ��9�') ا�L�رات /ا�9>^ا��9�') وا�!��دن١٩٢
�!� ا��-�) ا�,ج���) /ا�9>^ا��9�') وا�!��دن١٩٣$
$��9[ ن��b ا�.�
ان�)ا��9�') وا�!��دن١٩٤
H,آ) واسW ا���$) ���9�'�ت ا���9>�)ا��9�') وا�!��دن١٩٥
دا,ة ا���>�� ا����ري ا��.ل١٩٦
اص&ح ا�#-�را��.ل١٩٧
ر'��) ا���ص,�Qا��.ل١٩٨
$.�,�) ا���>�� ا����ري /$���نا��.ل١٩٩
$.�,�) ا���>�� ا����ري /ا�و�8ا��.ل٢٠٠
$.�,�) ر'��) ا���ص,�Q /ص&ح ا�.�Qا��.ل٢٠١
$.�,�) ا���>�� ا����ريا��.ل٢٠٢
$.�,�) ا���>�� ا����ري /آ,/&ءا��.ل٢٠٣

ج��٢٠٤�

م وا��9#��ا�.ا,ة ا�Mرا'�) /ت�
�� نI�طا�

ج��٢٠٥�

م وا��9#��
$�تا���
ج�� ا�!�
دا,ة ت9#

ج��٢٠٦�

م وا��9#��
ج�� $���>) ا�!��pا��
دا,ة ت9#

ج��٢٠٧�

م وا��9#��
ج��ا��

م وا��9#��$#�" ا�! �� ا���م / وزارة ا�

دور ا�=q�ن) <� دا,ة ر'��) ذوي ا�ح���ج�ت ا�K�ص)ا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢٠٨

دا,ة ا��!� وا��.ر�" ا�!��9 /��0 ا���Q��Lا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢٠٩
��0 اص&ح ا�ح.اث <� ا�#,خا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢١٠
$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا��!�ا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢١١
$#�" ا�! �� ا���م /$���نا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢١٢
H-#) ا�=!��) ا�ج�!�'�) /$���نا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢١٣
دا,ة ا��!� وا��.ر�" /i ��0!�ن /�/�ا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢١٤
دا,ة ا��!� وا��.ر�" ا�!��9 /ا���Q��Lا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢١٥
$,آM ا��.ر�" ا�!��9 /آ,آ
كا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢١٦
$,آM ا����VI /ص&ح ا�.�Qا��!� وا�I]ون ا�ج�!�'�)٢١٧

 ا�#�,/�ء٢١٨
 (�P9!ا�/ (�ا�!.�,�) ا���$) �ن��ج ا�P�0) ا�#�,/�

8Pس
ا�
$�, د�
ان وزارة ا�#�,/�ء ا�#�,/�ء٢١٩
ا�!.�,�) ا���$) ���=#� وا����VI ا�#�,/�ء٢٢٠
ا�!.�,�) ا���$) �ن��ج ا�P�0) ا�#�,/��)ا�#�,/�ء٢٢١
ا�!.�,�) ا���$) �ن��ج ا�P�0) ا�#�,/��) /ا�9�ص,�)ا�#�,/�ء٢٢٢
ا�!.�,�) ا���$) ���9 ا�P�0)ا�#�,/�ء٢٢٣
$#�" ا�! �� ا���م وزارة ا�#�,/�ءا�#�,/�ء٢٢٤

$�ت /ا�-�,ةا�#�,/�ء٢٢٥��$.�,�) ا�ت���ت ون�� ا�!



$.�,�) ت
ز�[ آ�,/�ء ا�9>^ ا�H,فا�#�,/�ء٢٢٦
$.�,�) آ�,/�ء /آ,/&ءا�#�,/�ء٢٢٧
$=P) آ�,/�ء /�>�ا�#�,/�ء٢٢٨
$.�,�) ت
ز�[ آ�,/�ء ص&ح ا�.�Q /نI�ط ا�-���تا�#�,/�ء٢٢٩
٢٣٠(�9L
ا�ت=�د ا�!,آMي �#,ة ا��.ما��>9) ا�و�!-�) ا�
$�,ف ا�,ا<.�Q ا�!���)٢٣١
$�,ف ا�,ا<.�Q /نI�ط ا�س�:!�ر ا�!���)٢٣٢
$�,ف ا�,�H. ا�!���)٢٣٣
دا,ة ا�.�Q ا���م ا�!���)٢٣٤
دا,ة ا�!
زن) ا�!���)٢٣٥
ه�() ا����'. ا�
�9L) ا�!���)٢٣٦
ا���() ا���$) ��#!�رك ا�!���)٢٣٧
ادارة ا�$
ال ا�!=>
زة ا�!���)٢٣٨
H,آ) ا���$�Q ا�
�9L) /نI�ط ا�س�:!�ر ا�!���)٢٣٩
H,آ) ا���$�Q ا��,ا�0) /نI�ط ا�س�:!�ر ا�!���)٢٤٠
دا,ة ا�! �� ا���م /وزارة ا�!���) ا�!���)٢٤١
ا���() ا���$) ��#!�رك/ا�-�,ةا�!���)٢٤٢
<,ع H,آ) ا���$�Q ا��,ا�0)ا�!���)٢٤٣
<,ع ا���() ا���$) ��q,ا"ا�!���)٢٤٤
<,ع ا�!�,ف ا����ري /ا�!
ص�ا�!���)٢٤٥
$.�,�) ا����'. ا�
�9L)ا�!���)٢٤٦
$�,ف ا�,�H. /ح�) (٥) نI�ط ا�س�:!�را�!���)٢٤٧
$�,ف ا�,�H. /<,ع ا� �=�ء نI�ط ا�س�:!�را�!���)٢٤٨
$�,ف ا�,�H. /<,ع ا���H!�) نI�ط ا�س�:!�را�!���)٢٤٩
H,آ) ا���$�Q ا�
�9L) //�/�ا�!���)٢٥٠
H,آ) ا���$�Q اا��,ا�0)  //�/�ا�!���)٢٥١
ه�() ا����'. ا�
�9L) /آ,/&ءا�!���)٢٥٢
ا���() ا���$) ��q,ا" /آ,آ
ك١ا�!���)٢٥٣
$.�,�) خ9�M) آ,آ
كا�!���)٢٥٤
$�,ف ا�,ا<.�Q /<,ع ا�>!�
ر�)ا�!���)٢٥٥
ا�!�,ف ا�Mرا'� /ص&ح ا�.�Qا�!���)٢٥٦
$�,ف ا�,ا<.�Q /<,ع ا� �روقا�!���)٢٥٧
$.�,�) خ9�M) ا�.�
ان�)ا�!���)٢٥٨
ا�!�,ف ا�Mرا'� /<,ع ا�.�
ان�)ا�!���)٢٥٩
٢٦٠(�ا���() ا���$) ��!��p ا�>
<�) ا�!
ارد ا�!�
٢٦١(�$#�" ا�! �� ا���م / وزارة ا�!
ارد ا�!��) ا�!
ارد ا�!�
٢٦٢(�ا�!,آM ا�
�9L �دارة ا�!
ارد ا�!��) ا�!
ارد ا�!�
٢٦٣(�ا���() ا���$) ��I$ ��VI�ر�[ ا�,ي وا�-Mل ا�!
ارد ا�!�
٢٦٤(�ا���() ا���$) ����ن) $I�ر�[ ا�,ي وا�-Mل ا�!
ارد ا�!�
٢٦٥(�ا�!.�,�) ا���$) �دارة ا�!
ارد ا�!��) /ا�-�,ةا�!
ارد ا�!�
٢٦٦(��-) ا�!
ارد ا�!��) /ا�9>^ا�!
ارد ا�!�H/ (�$.�,�) ا�!
ارد ا�!�
٢٦٧(�$.�,�) ا�!
ارد ا�!��) /آ,آ
كا�!
ارد ا�!�
٢٦٨(�$.�,�) ا�!
ارد ا�!��) /ص&ح ا�.�Qا�!
ارد ا�!�
٢٦٩W 9با�
H,آ) ن W ا�>9
٢٧٠W 9لا�
H,آ) ن W ا�I!�ل/نI�ط ه�() ا�=�
٢٧١W 9جا��ل/��0 ا�ن��!Iز ا��آ) ?,H

٢٧٢W 9ا�
H,آ) ا�= , ا��,ا�0)/ه�() ا��!���ت ا�:�ن�)/��0 

(H�'ا�
٢٧٣W 9كا�
H,آ) ت�-() ا�V�ز/<,ع آ,آ
٢٧٤W 9ا�(�-Pل/ا���() ا��!Iا� W آ) ن,H
٢٧٥W 9ن�)ا��ت ا�:���!�H,آ) ا�= , ا��,ا�0)/ه�() ا�
٢٧٦W 9نا�
H,آ) $��<� ا�I!�ل /$� 8 ا�.ه
٢٧٧W 9ا�(�P 9ت ا��ز�[ ا�!�9>
H,آ) ت
٢٧٨W 9ا�(�P 9/�" ا��ط ا�ن
Pآ) خ,H
٢٧٩W 9ا�Wس
H,آ) $��<� ا�
٢٨٠W 9ا�(�P 9ت ا��ز�[ ا�!�9>
H,آ) ت
٢٨١W 9ا�W 9ا� s�
H,آ) ت�
٢٨٢W 9ا�W 9م / وزارة ا���$#�" ا�! �� ا�
٢٨٣W 9ىا�
�-() ا�V�ز /ن�9�� ($��<,ع ا�I,آ) ا�



٢٨٤W 98 ا�9>^ا� �$
٢٨٥W 98ا���د�/ (�P 9ت ا��ز�[ ا�!�9>
H,آ) ت
٢٨٦W 9ا�Wواس/ (�P 9ت ا��ز�[ ا�!�9>
H,آ) ت
٢٨٧W 9دس�)ا��ز /<,ع ا���Vا� ()-�<,ع ت
$#�" ا�! �� ا���م /وزارة ا���9 ا�٢٨٨��9
ا�!I9�ة ا���$) ���P,ان ا�!.ن� ا�٢٨٩��9

ط ا�>
�) ا��,ا�0) ا�٢٩٠��9PKآ) ا�,H
ا�I,آ) ا���$) ��#Z ح.�. ا��,اق ا�٢٩١��9

ان8ء ا��,اقا�٢٩٢��9!� ($��ا�I,آ) ا�
س#Z ا�=.�. /ذي 0�را�٢٩٣��9
دا,ة ا�ن
اء ا�>
�) وا�,ص. ا�M�Mا�� /ص&ح ا�.�Qا�٢٩٤��9
٢٩٥Q�,<�!زارة ا��>,ة وا�
$K�زن ا�
٢٩٦Q�,<�!ا��>,ة وا�Q�,<�!ة ا��>,ة وا�,دا
٢٩٧Q�,<�!ا��>,ة وا�Wواس/ Q�,<�!ا��>,ة وا� (�,�.$
دا,ة ا����$��ا$�ن) /V.اد٢٩٨
ا���� ا���ن
ن�ا$�ن) /V.اد٢٩٩
��0 ا�K.$�تا$�ن) /V.اد٣٠٠
دا,ة /�.�) ا�!�9
را$�ن) /V.اد٣٠١
دا,ة /�.�) ا�,�H.ا$�ن) /V.اد٣٠٢
H,آ) ا/Q رH. ا���$)ا$�ن) /V.اد٣٠٣
دا,ة ا�
ح.ات ا�ن��ج�)ا$�ن) /V.اد٣٠٤
دا,ة رص. ا�داء وح!��) ا�=�
ق ح�
ق ا�ن��ن٣٠٥
$#�" ا�! �� ا���م /�
زارة ح�
ق ا�ن��ن /$���نح�
ق ا�ن��ن٣٠٦
ح�
ق ا�ن��ن //�/�ح�
ق ا�ن��ن٣٠٧
ه�() ادارة واس�:!�ر ا$
ال ا�
0^ ا���9د�
ان ا�
0^ ا��٣٠٨�9
ه�() ادارة واس�:!�ر ا$
ال ا�
0^ ا���9د�
ان ا�
0^ ا��٣٠٩�9
$#�" ا�! �� ا���م / ا�
0^ ا���9د�
ان ا�
0^ ا��٣١٠�9
٣١١���I0^ ا�
ا�.ا,ة ا��9.س�)د�
ان ا�
٣١٢���I0^ ا�
��د�
ان ا��I0^ ا�
$#�" ا�! �� ا���م / ا�

د�
ان او0�ف ا�!��=�Q وا�.��ن�ت ا�خ,ىد�
ان او0�ف ا�!��=�Q وا�.��ن�ت ا�خ,ى٣١٣

د�
ان او0�ف ا�!��=�Q وا�.��ن�ت ا�خ,ى٣١٤
$#�" ا�! �� ا���م / او0�ف ا�!��=�Q وا�.��ن�ت 

ا�خ,ى

زارة٣١٥/ (P-ى?�, $,ت
$=�<c) ن�9

زارة٣١٦/ (P-ا�-�,ة?�, $,ت (c>�=$ T�<$

زارة٣١٧/ (P-ا�-�,ة?�, $,ت (c>�=$ 

زارة٣١٨/ (P-ر?�, $,ت�ذي 0 (c>�=$

زارة٣١٩/ (P-ت,$ ,�?p/ج�, رح�� او ����ت9!�) ا�0 b$�ك//,ن
$=�<c) آ,آ

زارة٣٢٠/ (P-?�, $,ت����ر�[ ت9!�) ا�0�I$/ Wواس (c>�=$

زارة٣٢١/ (P-دس�)?�, $,ت�ا�� (c>�=$

زارة٣٢٢/ (P-ا�!:89?�, $,ت (c>�=$
٣٢٣W��K$ ع�P0ر
<,ع ا�I,آ) ا���$) ����9[ وت�
�s ا��!
ه�() ا�س�:!�ر / /�,ةه�() ا�س�:!�ر٣٢٤
<9.ق ا�,�H. /ا�,اد ا�I9�ط ا� �0.9ه�() ا����ح)٣٢٥
ا�I9�ط ا�س�:!�ري ���() ا����ح)ه�() ا����ح)٣٢٦
$#�" ا�! �� ا���م /ه�() ح� نMا'�ت ا�!�#�) ا����ر�)ه�() ح� نMا'�ت ا�!�#�) ا����ر�)٣٢٧
تs�-P ت�
�� ا�داء /�س�K.ام /P�0�ت ا�داء ا�!�
ازنه�() ح� نMا'�ت ا�!�#�) ا����ر�)٣٢٨
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