
 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ            

 

 َبشئبد ضُٕاد 01نًردهخ ا
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 33,27 األٕيي إّجي ثبضٌ ثٖبء اىذيِ ً حرح05

 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 0,01,70 األٕيي إّجي ثبضٌ ثٖبء اىذيِ ً حرح055

       ً حرح755

       رحً ح155

       ً حرح255

       ً حرح0055

 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 13,50 ٗادي دجيخ ٍْخ اهلل ربٍر ف٘زي ً صذر05

 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 0,32,71 ٗادي دجيخ ىييي ٕبّي ٍحَذ ً صذر055

       ً صذر755

 مأش اإلرحبد ٕرحضزبد اىقب 7502 32,21 اىسٕ٘ر زيْخ أحَذ ٍذحذ ً ظٖر05

 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 0,71,35 اىسٕ٘ر زيْخ أحَذ ٍذحذ ً ظٖر055

       ً ظٖر755

 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 33,53 ٗادي دجيخ  ٍيل إضالً جَبه ً فراغخ05

 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 0,72,27 ٗادي دجيخ  فرح أضبٍخ ٍحَذ  ً فراغخ055

       ً فراغخ755

       ً ٍزْ٘ع755

       ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 يُخ اهلل ربير فٕزي –آرٔي فٍصم انشرٌف 

 يهك إضالو جًبل  –    انذطًٍُ يذًذ  يٍص
 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 7,02,33 ٗادي دجيخ 

       ً حرح055×1

 ً حرح755×1
 

 
     

 ً حرح05×05

 ُخ اهلل ربير فٕزيي –آرٔي فٍصم انشرٌف 

 نٍهً ْبًَ يذًذ  –  انذطًٍُ يذًذ  يٍص

 ضهًً خبنذ يذًذ  –نٍهً أشرف صالح   

 نجٍٍ دطبو يذًذ –ْبٌب يذًذ يذًٕد   

 يهك إضالو جًبل  –ثطًهخ طّ عجذ انرؤٔف 

 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 0,05,20 ٗادي دجيخ 

 ً ٍزْ٘ع05×1
 نًيٍرا يذدذ يذثٕ –آرٔي يذًذ انطٍذ

 إَجً ثبضى  ثٓبء  –َبدٌٍ يذًذ يذًٕد  
 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 7,33,21 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع055×1
 

 
     

E.A.T   



 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ            

 

 َبشئبدضُخ  00نًردهخ ا
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اىزْػيطيخ اىجسيرح  7553 72,33 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7553 0,53,55 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7551 7,75,55 األٕيي ٍْخ اهلل ٍعبر ٍحَذ ٍصطفي  ً حرح755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7500 1,05,07 اىغبثخ ضبّذي أيَِ عبطف رمي ً حرح155

 اىحَٖ٘ريخ األٕيي 0552 05,00,11 اىػَص اهلل إثرإيٌ ٍحَ٘د ضٖي عجذ ً حرح255

       ً حرح0055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7507 33,35 األٕيي ْٕب ٍصطفي أحَذ حَذي األعصر ً صذر05

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,05,27 األٕيي اىػحري ىَي طبرق حطِ ٍحَذ ً صذر055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 7,07,35 األٕيي اىػحري ىَي طبرق حطِ ٍحَذ ً صذر755

 اىزْػيطيخ اىجسيرح  7553 33,21 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر05

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7500 0,01,05 األٕيي ٍريٌ راغذ عجذ اىَْعٌ ٕاله ً ظٖر055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 7,35,35 األٕيي  ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7553 35,05 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي  7552 0,00,05 ٗادي دجيخ داّب خبىذ عجذ اىَْعٌ عقو  ً فراغخ055

 ريخاىجَٖ٘ ضزبد اىقبٕرح 7503 7,30,21 ش انًُصٕرح  ضحي أيَِ عيي جَعٔ ً فراغخ755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7553 7,33,25 األٕيي عٖذ طبرق ىجيت رضزٌ  ً ٍزْ٘ع755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 0552 0,13,07 اىػَص ضٖي عجذ اهلل إثرإيٌ ٍحَ٘د ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 جُّ صفٕد صالح –ثطُذ جًٍم ثركبد

 ُْب  طبرق زكرٌب – دجٍجخ يذًٕد يصطفً
 مأش اإلرحبد د اىقبٕرحضزب 7502 7,53,75  األٕيي

 ً حرح055×1
 دال أدًذ يذرز – عبئشخ أدًذ خبنذ عبشٕر

 انشٍخيهك ْشبو  –شٓذ خبنذ يٕضً انجرٔي
 اىقبٕرح ضزبد اىقبٕرح 7502 1,75,51  األٕيي

 ً حرح755×1
 راْبربة دطٍ     –         أضًبء قطبرٌّ

 ضبرح إضًبعٍم  –           َفٍٍ انطٍذ    
 مأش ٍصر ضزبد اىقبٕرح 0552 05,50,03 األٕيي

 ً حرح05×05

 رٔدٌُب أًٌٍ يٓذي –ثطُذ جًٍم ثركبد

 داَب يذًذ يطعذ  -جٍذاء يصطفً ٔجذي

 ُْب طبرق ٌذٍى –جٕيبَب ٔائم انجبردً 

 ضهًً يذًذ َبجً –آرٔي أًٌٍ عبطف  

 دجٍجخ يذًٕد ضٍذ –جُّ صفٕد صالح  

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7502 0,05,53 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع05×1
 جًبَب انًغرثً –               رَب يذًٕد 

 يٍرَب رأفذ نجٍت  –     نجٍت طبرق عٓذ 
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7553 7,02,73 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع055×1
 فرٌذح أدًذ خهٍم  – رفٍذح يذًٕد يذًذ

 ضبرا يذًٕد جُذي  –أٌهٍُب رٔجٍّ ْبًَ
 ىقبٕرحا ضزبد اىقبٕرح 7502 0,52,10 ٔادي دجهخ

E.A.T   



 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ           

 

 َبشئبدضُخ  08انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 72,35 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,55,25 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح055

 اىقبٕرح ضزبد اىقبٕرح 7502 7,03,02 اىَعبديٍيل ٍحَذ عجبش ٍحَذ اىطبف حً حر755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 1,15,53 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح155

 اىقبٕرح اىجيع 7550 5,12,32 اىجسيرح حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً حرح255

       ً حرح0055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7503 30,02 ٕيي٘ث٘ىيص صجري خييوىيبُ غبدي ٍحَذ  ً صذر05

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 0,02,23 األٕيي اىطحزري ىَي طبرق حطِ ٍحَذ ً صذر055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 7,10,70 األٕيي اىػحري ىَي طبرق حطِ ٍحَذ ً صذر755

 اىجَٖ٘ريخ قبٕرحضزبد اى 7552 30,20 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر05

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,55,55 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7500 7,75,20 األٕيي ٍريٌ فبرٗق ٍحَذ ٍحَذ ٍرضي ً ظٖر755

 د/ اىعرثيخ اىحرثيخ  مييخ 7552 72,23 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 د/ اىعرثيخ اىحرثيخ  مييخ 7552 0,53,33 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ اغخً فر055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 7,72,52 ٍذيْخ ّصر غيَبء ٍحطِ عجذ اىعبه طعئَ ً فراغخ755

 اىقبٕرح األٕيي  7552 7,37,01 األٕيي عٖذ طبرق ىجيت رضزٌ  ً ٍزْ٘ع755

 اىقبٕرح األٕيي  7552 0,73,53 ٕيياأل را ّب ٍحَذ ٍحَ٘د أحَذ ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 ضهًً دطَٕخ  –     انجذريدطبو رٔاٌ 

 يٍرَب انذطًٍُ  –         َذي ٌطري      
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,05,17 ضج٘ررْج

 ً حرح055×1
 ضهًً دطَٕخ  –    انجذري دطبو رٔاٌ 

 يٍرَب انذطًٍُ –          رٔاٌ أشرف   
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 1,05,70 ضج٘ررْج

 ً حرح755×1
 عثًبٌ طبرق شٓذ  –       يٍبر صالح   

 انشبرنًضبيخ إَجً  –   َذي إثراٍْى   
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7550 5,15,12 ضج٘ررْج

 ً حرح05×05

 يٍرَب نجٍت  –             ضبرِ أدًذ دًبد

 نفزبحَذا عجذ ا –             يٍرَب يبنك   

 را َب يذًذ يذًٕد –    قبضىدطٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً –             ًَٓ ضهطبٌ    

 نجٍتعٓذ طبرق  –      جٕيبَب انًغرثً 

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,57,52 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع05×1
 َٕراٌ فهٍفم –    ضًٍذخ طبرق يذطٍ 

 ٌبضًٍٍ أدًذ  –  ضهًً جًبل انذٌٍ      

اىَعبدي 

 اىيخذٗ
 اىجَٖ٘ريخ اىَعبدي 7505 7,02,32

 ً ٍزْ٘ع055×1
 دطٍ  نًً طبرق –     ْبٍَب ْبًَ يٕرٔ

 يذًٕدرثب يبجذ  –     فخري ٌبرا عًبد 
 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 1,12,32 األٕيي

E.A.T 



 8102دٌطًجر دزً       ٕٓرٌخ نهطجبدخ األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجً      االرذبد انًصري نهطجبدخ

 

 بدضُخ َبشئ 01 انًردهخ
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 72,53 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ  حرحً 05

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 05,07 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ  ً حرح055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 7,05,11 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 1,37,70 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح155

 اىقبٕرح اىجيع 7550 5,72,75 اىَعبدي ضييٌ  ٕبّئ ٍحَذٕجٔ اهلل   ً حرح255

 مأش ٍصر األٕيي  7550 02,51,07 اىَعبدي داىيب ٍجذي أٍيِ اىصيرفي  ً حرح0055

 اىقبٕرح  ضزبد اىقبٕرح 7502 31,22 ٕيي٘ث٘ىيص ىيبُ غبدي ٍحَذ صجري خييو ً صذر05

 مأش ٍصر األٕيي 7555 0,03,32 األٕيي َي طبرق حطِ ٍحَذ اىػحريى ً صذر055

 اىعرثيخ ظ ك اىحرثيخ 7502 7,35,21 ٗادي دجيخ رٗاُ ربٍر ٍحَذ ضعيذ ٍحَذ ً صذر755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 30,20 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً ظٖر05

 اىقبٕرح اىجيع 7557 0,52,37 اىجسيرح حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً ظٖر055

 اىقبٕرح األٕيي 7555 7,73,07 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 72,20 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7552 0,53,53 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7505 7,70,53 ٍذيْخ ّصر عجذ اىرحَِ اىطيذ صقرٍريٌ  ً فراغخ755

 اىقبٕرح  ضزبد اىقبٕرح 7502 7,72,32 ٕيي٘ث٘ىيص ً ٍزْ٘ع755

 اىقبٕرح  ضزبد اىقبٕرح 7502 0,03,20 ٗادي دجيخ رٗاُ ربٍر ٍحَذ ضعيذ ٍحَذ ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
  يهك خبنذ يذًذٌٍ –   ق ٌذٍىجًبَب طبر

  يهك أدًذ دهًً –يُٕ طبرق عهً أدًذ 
 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 0,02,20 األٕيي

 ً حرح055×1
  ثطًهخ يذًذ أدًذ – فرٌذح أًٌٍ ضًرِ  

 يهك يذًٕد عجبش –ْجخ أًٌٍ يذًٕد   

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
1,55,57 7502 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح755×1
 

  
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 0550 5,53,71 األٕيي

 ً حرح05×05

 نجٍت رأفذ يٍرَب  –       ضبرِ دًبد      

 َذا عجذ انفزبح –              يٍرَب يبنك  

 را َب يذًذ يذًٕد –   قبضى دطٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً –              ًَٓ ضهطبٌ   

  نجٍت عٓذ طبرق –       جٕيبَب انًغرثً

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,57,52 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع05×1
 َبدٌٍ أًٌٍ دطٍٍ –نٍهً يذًذ إثراٍْى  

 رٔدٌُب يذًذ ضعذ  –فرح يذًذ عجذ رثّ
 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 7,55,25 ٗادي دجيخ 

 ً ٍزْ٘ع055×1
 

 
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 0550 1,15,10 األٕيي 

E.A.T 



 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ            

 

 بدضُخ َبشئ 01دهخ انًر
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 األفريقيخ ٍ٘ريػي٘ش 7555 73,33 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 مأش ٍصر األٕيي 7555 02,32 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح055

 األفريقيخ ضزبد اىقبٕرح 0550 7,52,31 األٕيي راّيب عَرٗ ٍصطفي عي٘اّي  ً حرح755

 األفريقيخ ضزبد اىقبٕرح 7557 1,75,15 اىَعبدي ٕجٔ اهلل  ٕبّئ ٍحَذ ضييٌ  ً حرح155

 األفريقيخ ضزبد اىقبٕرح 7557 5,03,53 اىَعبدي ٕجٔ اهلل  ٕبّئ ٍحَذ ضييٌ  ً حرح255

 األفريقيخ بد اىقبٕرحضز 7557 02,10,22 اىَعبدي ٕجٔ اهلل  ٕبّئ ٍحَذ ضييٌ  ً حرح0055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7502 33,55 األٕيي  ضبرح ضييَبُ ضعيذ ضييَبُ ً صذر05

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7502 0,03,53 األٕيي  ضبرح ضييَبُ ضعيذ ضييَبُ ً صذر055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7505 7,32,25 األٕيي يبرا عَبد إثرإيٌ فخري ً صذر755

 اىعرثيخ عَبُ 7555 35,51 اىجسيرح ذح ٕػبً أحَذ عثَبُفري ً ظٖر05

 األفريقيخ ظ ك/ اىحرثيخ 7500 0,52,07 اىجسيرح  ضبرٓ حطبً حطْي ٍحَذ ي٘ضف ً ظٖر055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7505 7,70,32 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر755

 اىعرثيخ عَبُ 7555 72,13 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7502 0,57,27 ٕيي٘ث٘ىيص ً فراغخ055

 اىقبٕرح األٕيي 7500 7,75,73 ٍذيْخ ّصر ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7505 7,77,23 ٕيي٘ث٘ىيص ً ٍزْ٘ع755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7505 0,55,27 األٕيي  يبرا عَبد إثرإيٌ فخري ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 َٓبل إثراٍْى            –      شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                 رٌٓبو خبنذ

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 7555 0,03,20

 ً حرح055×1
              فرٌذح ثرٔد يبْر –ربير ثبخٕو       داَب

 رٔاٌ أثٕ انفضم     نٕجٍٍ ضٍبء انذٌٍ

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
1,51,51 7502 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح755×1
 

  
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 0550 5,53,71 األٕيي

 ً حرح05×05

 نجٍت رأفذ يٍرَب       –      ضبرِ دًبد  

 َذا عجذ انفزبح –               يٍرَب يبنك 

 َب يذًذ يذًٕدا ر   –  قبضىدطٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً           –       ًَٓ ضهطبٌ

 نجٍتعٓذ طبرق  –       جٕيبَب انًغرثً

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,57,52 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع05×1
 َبدٌٍ أًٌٍ دطٍٍ –نٍهً يذًذ إثراٍْى  

 رٔدٌُب يذًذ ضعذ  –ًذ عجذ رثّفرح يذ
 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 7,55,25 ٗادي دجيخ 

 ً ٍزْ٘ع055×1
 يرٌى دطبو صجٕر –ضبرح دطبو دطًُ 

 يٍبر أدًذ فبرٔق  –ٌبضًٍٍ فًًٓ يذًذ 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
1,33,27 7500 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

E.A.T 



 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ            

 

 بدضُخ َبشئ 01انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى جبق انط

 األفريقيخ ٍ٘ريػي٘ش 7555 73,33 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 األفريقيخ ظ ك/ اىحرثيخ 7500 02,22 األٕيي ٍريٌ راغذ عجذ اىَْعٌ ٕاله ً حرح055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7505 7,51,01 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7505 1,70,03 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح155

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7505 5,52,77 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح255

 اىقبٕرح األٕيي 7505 02,30,15 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح0055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7550 33,33 اىسٕ٘ر ذ اىرؤٗف زيٌْٖضيَي عج ً صذر05

 اىنٍِ٘ رّ٘ص 7550 0,03,05 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7550 7,32,30 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر755

 األفريقيخ ظ ك/ اىحرثيخ 7500 35,21 اإلرحبد إّجي ٍحَذ أث٘ زيذ ٍحَذ ً ظٖر05

 / اىعرثيخ د اىذٗحخ 7500 0,53,77 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر055

 / اىعرثيخ د اىذٗحخ 7500 7,05,33 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر755

 األفريقيخ مبزثالّنب 7505 72,72 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 األفريقيخ مبزثالّنب 7505 0,57,50 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ055

 مأش ٍصر ضزبد اىقبٕرح 7507 7,02,30 ٍذيْخ ّصر ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7502 7,77,32 ٗادي دجيخ نجٍٍ ضٍبء انذٌٍ عجذ انعهٍى عجذ انهطٍف ً ٍزْ٘ع755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7505 0,55,27 األٕيي  را عَبد إثرإيٌ فخرييب ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 َٓبل إثراٍْى  –                شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                رٌٓبو خبنذ 

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 7555 0,03,20

 ً حرح055×1
كُسي ْشبو رشبد –    رٔاٌ يذًذ جالل

 رؤي أدًذ فرج –         ثبخٕوداَب ربير 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
1,51,15 7502 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح755×1
 فرٌذح ثرٔد يبْر – رٌزبج أشرف عجذ انُجً

 رؤي أدًذ فرج –    جٍٍ ضٍبء عجذ انعهٍى ن

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
2,01,01 7502 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح05×05

 نجٍت رأفذ يٍرَب  –        دًبد      ضبرِ

 َذا عجذ انفزبح –               يٍرَب يبنك 

 را َب يذًذ يذًٕد   –  قبضىدطٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً           –       ًَٓ ضهطبٌ

 نجٍت  عٓذ طبرق –       جٕيبَب انًغرثً

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,57,52 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع05×1
 رٔاٌ يصطفً يذًذ – ثٕ انفضمرٔاٌ أ

 يبٌب أشرف دهٍى– نجٍٍ ضٍبءعجذ انعهٍى
 مأش اإلرحبد ضزبد اىقبٕرح 7502 7,55,07 ٗادي دجيخ 

 ً ٍزْ٘ع055×1
 دٌُب يذًذ يطعذ –رٔال أدًذ دطًُ      

 رؤي أدًذ فرج –    جٍٍ ضٍبء عجذ انعهٍى ن

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
1,31,37 7502 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ْبغئيِىي

E.A.T  



 8102دٌطًجر دزً د انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ       االرذب     

 

 بدضُخ َبشئ 01انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 7500 70,53 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 7500 03,05 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح055

 إيرىْذا إيرىْذا 7500 7,53,25 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح755

 األفريقيخ ٍ٘ريػي٘ش 7555 1,73,20 ضج٘ررْج غٖذ طبرق عثَبُ حطِ ٍصطفي ً حرح155

 اإلٍبراد رغذاُ 7500 5,50,52 األٕيي ىطيذ قبضٌ ريٌ ٍحَذ حطيِ ا ً حرح255

 اإلٍبراد رغذاُ 7500 02,00,51 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح0055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7557 33,01 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر05

 يخاىجَٖ٘ر ضزبد اىقبٕرح 7503 0,07,33 ضج٘ررْج ّرٍيِ ٍبٕر ضعذ ثيجع ً صذر055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7557 7,33,03 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر755

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 7503 75,51 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر05

 اىزضبٍِ أّذّٗطيب 7503 0,53,50 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر055

 / اىعرثيخ د اىذٗحخ 7500 7,05,33 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر755

 د/ اىعرثيخ اىذٗحٔ 7500 73,02 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 د / اىعرثيخ اىذٗحٔ 7500 0,55,05 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ055

 مأش ٍصر ضزبد اىقبٕرح 7507 7,02,30 ٍذيْخ ّصر ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ755

 د / اىعرثيخ اىذٗحٔ 7500 7,75,33 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع755

 د / اىعرثيخ اىذٗحٔ 7500 1,05,12 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 َٓبل إثراٍْى           –       شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                 رٌٓبو خبنذ

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 7555 0,03,20

 ً حرح055×1
 أضًبء انطٍذ –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ       

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبضًٍٍ يًذٔح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
3,02,33 7500 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح755×1
 رٌى يذًذ قبضى –    ْبٍَب يذًذ يٕرٔ  

 رٔاٌ دطبو انجذري   –برا عًبد إثراٍْىٌ

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 مأش اىعبىٌ ثيرٗ 7500 2,00,13

 ً حرح05×05

 نجٍت رأفذ يٍرَب  –        ضبرِ دًبد     

 َذا عجذ انفزبح –               يٍرَب يبنك 

 را َب يذًذ يذًٕد –    قبضىدطٍٍ رٌى 

 آالء انصفزً            –      ًَٓ ضهطبٌ

 نجٍت عٓذ طبرق –       بَب انًغرثًجٕي

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7552 0,57,52 األٕيي

 ً ٍزْ٘ع05×1
 يٍرا يذًذ يذًٕد   –          ضًٍذخ طبرق 

 َبدٌٍ صالح يذًذ –      ضهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7503 7,52,35

 ً ٍزْ٘ع055×1
 َذي أدًذ ضًٍر –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ   

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبضًٍٍ يًذٔح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
1,35,00 7500 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

E.A.T   



 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ            

 

 ضُخ َبشئبد 01انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 ررميب  نبأّ 7507 70,21 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 7500 03,05 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح055

 إيرىْذا إيرىْذا 7500 7,53,25 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح755

 اىقبٕرح األٕيي 7507 1,77,53 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح155

 اىقبٕرح األٕيي 7507 2,01,21 األٕيي ضٌ ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قب ً حرح255

 اىقبٕرح األٕيي 7507 03,00,23 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح0055

 األفريقيخ / د ّيجيريب 7553 33,33 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر05

 دثي اه حَذاُ 7501 0,00,25 ضج٘ررْج ّرٍيِ ٍبٕر ضعذ ثيجع ً صذر055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7557 7,33,03 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر755

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 7503 75,51 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر05

 اىزضبٍِ أّذّٗطيب 7503 0,53,50 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر055

 / اىعرثيخ د اىذٗحخ 7500 7,05,33 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً ظٖر755

 ررميب  أّنب 7507 73,11 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 ررميب  أّنب 7507 05,27 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7501 7,00,20 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ755

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 7500 7,75,33 األٕيي ػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌرٗيذا ٕ ً ٍزْ٘ع755

 / اىعرثيخ د اىذٗحٔ 7500 1,05,12 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 َٓبل إثراٍْى            –      شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                 رٌٓبو خبنذ

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 7555 0,03,20

 ً حرح055×1
 أضًبء انطٍذ –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ       

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبضًٍٍ يًذٔح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
3,02,33 7500 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح755×1
 ضهًً زٌُٓى          –       ْجخ اهلل ٌذٍى

   ضهٍى بًَْجخ ْ       –     ضًٓ عجذ اهلل

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 ّيجيريب 7553 2,10,02

اىذٗرح 

 األفريقيخ

 ً حرح05×05

 َبدٌٍ صالح        –  لضهًً يذًذ جًب

 َٕراٌ فهٍفم –     ضًٍذخ طبرق يذطٍ

 شرٌفخ خشجخ         –دجٍجخ عصبو أدًذ 

 يهك ددرٔج– يٍرا يذًذ يذًٕد         

 صجب أًٌٍ أثٕ انًكبرو -َذي خبنذ نطفً  

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىقبٕرح األٕيي 7507 1,03,30

 ً ٍزْ٘ع05×1
 يٍرا يذًذ يذًٕد  –            ضًٍذخ طبرق

 َبدٌٍ صالح يذًذ –      ضهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7503 7,52,35

 ً ٍزْ٘ع055×1
 َريٍٍ يبْر ثهجع    – يرٌى صقر          

   ْبٍَب يٕرٔ –ى           ٌٍبرا عًبد إثراْ

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 7503 1,75,55

E.A.T   

 



 8102دٌطًجر دزً رٌخ نهطجبدخ       االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓ  

 

 بدضُخ َبشئ 02انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 / اىَز٘ضط  د ٍيرثِ 7503 70,13 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 / اىَز٘ضط  د ٍيرثِ 7503 03,72 اىجسيرح ً أحَذ عثَبُفريذح ٕػب ً حرح055

 إيرىْذا إيرىْذا 7500 7,53,25 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7501 1,75,71 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح155

 اىقبٕرح األٕيي 7507 2,01,21 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح255

 اىقبٕرح األٕيي 7507 03,00,23 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح0055

 دثي اىذٗىيخ دثي 7500 33,00 ضج٘ررْج ّرٍيِ ٍبٕر ضعذ ثيجع ً صذر05

 ضجيذٗ أٍرينب 7551 0,00,03 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7557 7,33,03 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر755

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 7503 75,51 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر05

 اىزضبٍِ أّذّٗطيب 7503 0,53,50 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر055

 ضجيذٗ ٗىيذ 7552 7,02,07 اىػَص ديْب ٍصطفي خبىذ حجبزي  ً ظٖر755

 ثط٘ىخ اىعبىٌ   ثرغيّ٘خ 7503 73,07 اىجسيرح ريذح ٕػبً أحَذ عثَبُف ً فراغخ05

 ررميب  أّنب 7507 05,27 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7501 7,00,20 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7503 7,75,01 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7503 1,02,70 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 َٓبل إثراٍْى        –         شبُْذح عهً 

 ْذي انذيٍري  –              رٌٓبو خبنذ   

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 7555 0,03,20

 حرحً 055×1
 أضًبء انطٍذ –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ       

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبضًٍٍ يًذٔح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
3,02,33 7500 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

األفريقيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح755×1
 أضًبء انطٍذ عجذ انرؤٔف– ٌبضًٍٍ يًذٔح

 يٍبر أدًذ فبرٔق  –فضبَذي أًٌٍ عبط

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
2,32,73 7502 

خ اىنيي

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

 ً حرح05×05

 َبدٌٍ صالح         – لضهًً يذًذ جًب

 َٕراٌ فهٍفم –     ضًٍذخ طبرق يذطٍ

 شرٌفخ خشجخ         –دجٍجخ عصبو أدًذ 

 يهك ددرٔج– يٍرا يذًذ يذًٕد         

 صجب أًٌٍ أثٕ انًكبرو -َذي خبنذ نطفً  

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 ىقبٕرحا األٕيي 7507 1,03,30

 ً ٍزْ٘ع05×1
 يٍرا يذًذ يذًٕد  –     ضًٍذخ طبرق أدًذ

 َبدٌٍ صالح يذًذ –      ضهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7503 7,52,35

 ً ٍزْ٘ع055×1
 ٍْذي عًرٔ يذًذ –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ

 يٍبر يذًذ جبثر –ٌبضًٍٍ يًذٔح        

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
1,73,22 7502 

اىنييخ 

 اىحرثيخ

اىعرثيخ 

 ىيْبغئيِ

E.A.T   

 

 



 8102دٌطًجر دزً رٌخ نهطجبدخ       االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓ  

 

 بدَبشئ ضُخ 03انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 / اىَز٘ضط  د ٍيرثِ 7503 70,13 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 / اىَز٘ضط  د ٍِيرث 7503 03,72 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح055

 إيرىْذا إيرىْذا 7500 7,53,25 ضج٘ررْج رٗاُ حطبً ٍْير عيي اىجذري ً حرح755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7501 1,75,71 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح155

 اىقبٕرح األٕيي 7507 2,01,21 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح255

 اىقبٕرح األٕيي 7507 03,00,23 األٕيي ٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ ري ً حرح0055

 / اىعرثيخ د اىجسائر 7551 33,02 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر05

 ضجيذٗ أٍرينب 7551 0,00,03 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر055

 َٖ٘ريخاىج األٕيي 7557 7,33,03 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر755

 ثط٘ىخ اىعبىٌ دثي 7503 75,51 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر05

 اىزضبٍِ أّذّٗطيب 7503 0,53,50 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً ظٖر055

 ضجيذٗ ٗىيذ 7552 7,02,07 اىػَص حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً ظٖر755

 ثط٘ىخ اىعبىٌ   ثرغيّ٘خ 7503 73,07 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 ررميب  أّنب 7507 05,27 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7501 7,00,20 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ755

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7503 7,75,01 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع755

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7501 1,02,50 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 َٓبل إثراٍْى            –      شبُْذح عهً

 ْذي انذيٍري  –                رٌٓبو خبنذ 

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ اىجيع 7555 0,03,20

 ً حرح055×1
 دطٍ يً عبطف –فرٌذح ْشبو عثًبٌ   

 رٔاٌ دطبو انجذري –شٓذ طبرق عثًبٌ

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىذٗحٔ 7500 3,03,57

اىذٗرح 

 اىعرثيخ

 ً حرح755×1
 ْبٍَب ْبًَ يٕرٔ –رٔاٌ دطبو انجذري  

 شٓذ طبرق عثًبٌ –رٌى يذًذ قبضى     

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىذٗحٔ 7500 2,37,15

اىذٗرح 

 اىعرثيخ

 ً حرح05×05

 َبدٌٍ صالح         – لضهًً يذًذ جًب

 َٕراٌ فهٍفم –     ضًٍذخ طبرق يذطٍ

 شرٌفخ خشجخ         –دجٍجخ عصبو أدًذ 

 يهك ددرٔج–   يٍرا يذًذ يذًٕد       

 صجب أًٌٍ أثٕ انًكبرو -َذي خبنذ نطفً  

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىقبٕرح األٕيي 7507 1,03,30

 ً ٍزْ٘ع05×1
 د يٍرا يذًذ يذًٕ –    ضًٍذخ طبرق أدًذ

 َبدٌٍ صالح يذًذ –      ضهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7503 7,52,35

 ً ٍزْ٘ع055×1
 رٔاٌ دطبو انجذري –ْبٍَب ْبًَ يٕرٔ  

 دطٍ يً عبطف –فرٌذح ْشبو عثًبٌ   

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىذٗحٔ 7500 1,05,12

اىذٗرح 

 اىعرثيخ

E.A.T   



 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ        

 

 آَطبدانعًٕيً انًردهخ 
 

 انجطـٕنخ  انذًــبو انعبو انسيــٍ انُبدي  االضــــى انطجبق 

 ثط٘ىخ اىعبىٌ ث٘داثطذ  7502 71,37 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح05

 Arena Pro أٍرينب 7500 00,30 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً حرح055

 األٗىيَجيخ/د ضيذّي 7555 7,50,53 األٕيي عي٘اّي ٍصطفي راّيب عَرٗ  ً حرح755

 مأش ٍصر ضَ٘حٔ 7502 1,02,50 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح155

 Arena Pro أٍرينب 7502 2,03,71 األٕيي ٍ٘رٗعجذاىحَيذ  ٕبّيب ٍحَذ ٕبّي ً حرح255

 اىقبٕرح األٕيي 7507 03,00,23 األٕيي ريٌ ٍحَذ حطيِ اىطيذ قبضٌ  ً حرح0055

 ثط٘ىخ اىعبىٌ مبزاُ 7500 37,01 األٕيي عبطف عجذ اىفزبح حطِ ٍي ً صذر05

 ة / اىعرثيخ اىَغرة 7501 0,05,05 األٕيي ٍي عبطف عجذ اىفزبح حطِ ً صذر055

 اىجَٖ٘ريخ األٕيي 7557 7,33,03 اىسٕ٘ر ضيَي عجذ اىرؤٗف زيٌْٖ ً صذر755

 األفريقيخ اىجسائر 7502 75,01 اىَعبدي ضَيحٔ طبرق أحَذ ٍحطِ ً ظٖر05

 اىعبىٌ رٍٗب 7555 0,53,53 اىػَص حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً ظٖر055

 TYR أٍرينب 7555 7,01,72 اىػَص حجبزي خبىذ ديْب ٍصطفي  ً ظٖر755

 ثط٘ىخ اىعبىٌ ث٘داثطذ  7502 70,35 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ05

 األٗىيَجيخ/د اىجرازيو 7503 02,23 اىجسيرح فريذح ٕػبً أحَذ عثَبُ ً فراغخ055

 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7501 7,00,20 األٕيي ٍريٌ عجذ اىرحَِ اىطيذ صقر ً فراغخ755

 د / األفريقيخ اىنّ٘غ٘ 7500 7,05,23 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع755

 اىعرثيخ ثيد 7503 1,03,22 األٕيي رٗيذا ٕػبً ٍحَذ طيجخ إثرإيٌ ً ٍزْ٘ع155

 ً حرح05×1
 ضهًً زٌُٓى  –              ْجخ اهلل ٌذٍى 

 دطٍ يً عبطف   –       أضًبء قطبرٌخ
 مأش ٍصر ضزبد اىقبٕرح 7552 0,00,35 األٕيي 

 ً حرح055×1
 ضهًً صبثر زٌزٌٕ   –دطبو انجذريرٔاٌ 

 دطٍ يً عبطف –   عثًبٌْشبو فرٌذح 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 ٘اىنّ٘غ 7500 3,05,35

 اىذٗرح

 األفريقيخ

 ً حرح755×1
 رؤٌخ يشبنً  –رٔاٌ دطبو انجذري       

 يرٌى انطٍذ صقر –ضهًً صبثر زٌزٌٕ  

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىنّ٘غ٘ 7500 2,35,21

 اىذٗرح

 األفريقيخ

 ً حرح05×05

 َبدٌٍ صالح         – لضهًً يذًذ جًب

 َٕراٌ فهٍفم –      ضًٍذخ طبرق يذطٍ

 شرٌفخ خشجخ         –دجٍجخ عصبو أدًذ 

 يهك ددرٔج– يٍرا يذًذ يذًٕد         

 صجب أًٌٍ أثٕ انًكبرو -َذي خبنذ نطفً  

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىقبٕرح األٕيي 7507 1,03,30

 ً ٍزْ٘ع05×1
 يٍرا يذًذ يذًٕد  –     ضًٍذخ طبرق أدًذ

 دجٍجخ ديرداظ –           ضهًً يذًذ جًبل

اىَعبدي 

 ٗاىيخذ
 اىجَٖ٘ريخ ضزبد اىقبٕرح 7501 7,50,27

 ً ٍزْ٘ع055×1
 دطٍ يً عبطف –فرٌذح ْشبو عثًبٌ   

    رٔاٌ دطبو انجذري – يرٌى انطٍذ صقر 

اىَْزخت 

 اىقٍ٘ي
 اىنّ٘غ٘ 7500 1,00,02

 اىذٗرح

 األفريقيخ

E.A.T   



 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ        

 

 و درح011× 1رزبثعبد انًخزهط 

 

  ٕنخانجطـ انًكبٌ  انًٕضى انسيــٍ  انُبدي االضــــى  انطجبق

 
 يرٔاٌ يذًذ عجذ اهلل –ضٍف ٔالء عُزر     

 جٕدي أدًذ فؤاد –رٔدٌُب يذًذ ضعذ         
 انقبْرح 8101 1,83,11 ٔادي دجهخ

انقبْرح 

 انصٍفٍخ

 
 يرٔاٌ يذًذ عجذ اهلل –ضٍف ٔالء عُزر     

 جٕدي أدًذ فؤاد –رٔدٌُب يذًذ ضعذ         
 بْرحانق 8101 1,01,11 ٔادي دجهخ

انقبْرح 

 انصٍفٍخ

 
 ثطًهخ يذًذ أدًذ  –فبرش يذًذ فبرٔق     

 أدْى يذًذ يجذي – يذًذ عجبش       يهك 

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,13,11

انجطٕنخ 

 انعرثٍخ

 زٌبد يذًذ عجٍذ –         ضبرح يذًذ دطًُ

  أدًذ خبنذ رارت –   يٍبر أدًذ فبرٔق يذًذ

انًُزخت 

 نقٕيًا
 انقبْرح 8101 1,18,11

انجطٕنخ 

 االفرٌقٍخ

 رٔاٌ يذًذ أثٕ انفضم  –رؤٌخ أدًذ فرج    

 يرٔاٌ عجذ اهلل يذًذ               –فبرش ٌٕضف عًبرح

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,11,28

انجطٕنخ 

 انعرثٍخ

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبضًٍٍ يًذٔح يذًٕد 

 يذًذ عصبو دجبزي –   عجذ انجبقًيذًذ أدًذ 

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,11,11

انجطٕنخ 

 االفرٌقٍخ

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى –ٌبضًٍٍ يًذٔح يذًٕد 

 يذًذ عصبو دجبزي –   يذًذ أدًذ عجذ انجبقً

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,11,11

انجطٕنخ 

 االفرٌقٍخ

 أدًذ خبنذ رارت –       ٌبضًٍٍ يًذٔح يذًٕد

 يبزٌ يذًذ إضالو   –     يٍبر أدًذ فبرٔق يذًذ

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,11,18

انجطٕنخ 

 انعرثٍخ

 أدًذ خبنذ رارت –      ٌبضًٍٍ يًذٔح يذًٕد 

 يبزٌ يذًذ إضالو   –     يٍبر أدًذ فبرٔق يذًذ

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,11,18

ٕنخ انجط

 انعرثٍخ

 عهً أدًذ  خهف اهلل  –يذًذ ضبيً يذًذ   

 ثطًهخ أشرف ضٍذ –ٌبضًٍٍ يًذٔح يذًٕد

انًُزخت 

 انقٕيً
 انكَٕغٕ 8101 1,18,18

انذٔرح 

 االفرٌقٍخ 

E.A.T 
 

 

 

 

 

 



 8102دٌطًجر دزً االرذبد انًصري نهطجبدخ      األرقــــــبو انقٍبضٍـخ نهجًٕٓرٌخ نهطجبدخ        

 

 و يزُٕع011× 1رزبثعبد انًخزهط 

 

  انجطـٕنخ انًكبٌ  نًٕضىا انسيــٍ  انُبدي االضــــى  انطجبق

 
 ٌبضٍٍ أدًذ عجذ انٓبدي –عًر أدًذ صالح 

 عبئشخ أدًذ عبشٕر –يهك ْشبو انشٍخ      
 انقبْرح 8101 1,18,88 األْهً

انقبْرح 

 انصٍفٍخ

 
 يذًذ يشٕٓر ٌذٍى –ٔنٍذ ضبير يذًٕد     

 جٕيبَب طبرق ٌذٍى –يهك خبنذ عجذ انعسٌس  
 انقبْرح 8101 1,10,11 ْهٍٕثٕنٍص

انقبْرح 

 انصٍفٍخ

 
 ٌَٕص يبجذ َبجً –فبرش يذًذ فبرٔق     

  َٕر ضٍبء انذٌٍ أثٕ ثكر –نٍبٌ شبدي يذًذ 
 انقبْرح 8101 1,83,02 ْهٍٕثٕنٍص

انقبْرح 

 انصٍفٍخ

 نجٍٍ ضٍبء عجذ انعهٍى –فرح عًرٔ يذًذ   

 كرٌى دطٍ انذٕشً –عًر إٌٓبة أدًذ     

انًُزخت 

 نقٕيًا
 انقبْرح 8101 1,01,22

انجطٕنخ 

 انعرثٍخ

 فبرش يذًذ يشبنً –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ   

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى   –ٌٕضف دبرى رجت 

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,12,88

انجطٕنخ 

 االفرٌقٍخ

 فبرش يذًذ يشبنً –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ   

 ذ انًُعى  يرٌى راشذ عج –ٌٕضف دبرى رجت 

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,12,88

انجطٕنخ 

 االفرٌقٍخ

 فبرش يذًذ يشبنً –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ   

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى   –ٌٕضف دبرى رجت 

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,12,88

انجطٕنخ 

 االفرٌقٍخ

 فبرش يذًذ يشبنً –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ   

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى   –برى رجت ٌٕضف د

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,12,88

انجطٕنخ 

 االفرٌقٍخ

 فبرش يذًذ يشبنً –إَجً يذًذ أثٕ زٌذ   

 يرٌى راشذ عجذ انًُعى   –ٌٕضف دبرى رجت 

انًُزخت 

 انقٕيً
 انقبْرح 8101 1,12,88

انجطٕنخ 

 االفرٌقٍخ

 ٌٕضف انقًبظ  –  يذًذ ضبيً يذًذ انطٍذ

 ضًٍذخ طبرق يذطٍ  –فرٌذح ْشبو عثًبٌ  

انًُزخت 

 انقٕيً
 األفرٌقٍخ انجسائر 8102 1,11,12

E.A.T 
 

 

 

 
 


