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 1638م

ٔؾٓ عجلهللا اٌضبٔ ٟاثٓ اٌؾٍَِ ٓ١ه اٌٍّّىخ االهكٔ١ـــخ اٌٙبّّ١ـــخ
ثّمزٚـــ ٝاٌّــــبكح ( ِ ) 53ـــــــٓ اٌلٍزــــــــــــــــــــــــــــــــــٛه
ٚثٕـبء عٍِ ٝب لــوهٖ ِغٍـــٌ اٌــــــــــٛىهاء ثزبه٠ـــ 4242/4/9
ٔؤِو ثٙٛع إٌظبَ ا٢ر-: ٟ
ٔظبَ هلُ (ٌَٕ )48خ 4242
ٔظبَ ِعلي ٌٕظبَ هٍ َٛرٖبه٠ؼ اٌعًّ ٌؽ١و األهكٔٓ١١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّبكح ٘ َّٝ٠ -3نا إٌظبَ (ٔظبَ ِعالي ٌٕظابَ هٍا َٛرٖابه٠ؼ اٌعّاً ٌؽ١او األهكٔ١آ١
ٌَٕخ ٠ٚ )4242موأ ِع إٌظبَ هلُ (ٌَٕ )364خ  4239اٌّْبه اٌ ٗ١ـّ١ب
 ٍٟ٠ثبٌٕظبَ األٍٕٔ ٟظبِاب ٚاؽالا ٠ٚعّاً ثاٗ ِآ رابه٠ـ ْٔاوٖ ـا ٟاٌغو٠الح
اٌوٍّ١خ.

اٌّبكح  -4رعلي اٌّبكح ( ِٓ )4إٌظبَ األٍٕ ٟعٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ-:ٟ
أٚال :ثبٌؽااابء عجااابهح (َ٠ااازٛـِ ٝااآ ٕااابؽت اٌعّاااً) اٌاااٛاهكح ـاااِ ٟطٍعٙاااب
ٚاالٍزعبٙخ عٕٙب ثعجبهح (رَزٛـٚ ٟىاهح اٌعًّ) .
صبٔ١ب :ثبٌؽبء عجبهح (( )3622أٌؿ ٚأهثعّبئخ كٕ٠به) اٌٛاهكح ـ ٟاٌفموح (٘اـ)
ِٕٙب ٚاالٍزعبٙخ عٕٙب ثعجبهح ((ٍ )822زّبئخ كٕ٠به).
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صبٌضب :ثبٌؽبء عجبهح (( )3922أٌؿ ٚرَعّبئخ كٕ٠به) اٌاٛاهكح ـا ٟاٌفماوح ()ٚ
ِٕٙب ٚاالٍزعبٙخ عٕٙب ثعجبهح (( )122صّبّٔبئخ كٕ٠به).
4242/4/9

ٚطٜض
ايزاخً١ٝ

ٚطٜض
اـاصدٚ ١ٝؽؤ ٕٚاملػرتبني

عالَ ١محار ايغشِٝ

أمئ سغني ايقؿزٟ

ٚطٜض
ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ

فز قُز ؽٜٛه١

ٚطٜض
ايعزٍ

ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٞٛ
ٚطٜض رٚي١
يًؾؤ ٕٚايكاْ١ْٝٛ

ايزنتٛص طاصم قُز اؿُٛصٟ

َباصى عً ٞأبٜ ٛاَني

ٚطٜض
ايظصاع١

ايزنتٛص باعِ ايطٜٛغٞ
ٚطٜض
ايٓكٌ

ايزنتٛص خايز ٚيٝز عٝـ

املٗٓزؼ ٚيٝز "ق ٞايز"ٜٔ
املقضٟ
ٚطٜض
ايب١٦ٝ

ايزنتٛص فاحل عً ٞاـضابؾ١

املٗٓزؼ ؾالح عبزاهلل ايعُٛـ
ٚطٜض
ايعٌُ

ْناٍ ؾٝقٌ ايبطا١ٜٓ

ٚطٜض
ايجكاؾٚٚ ١طٜض ايتُٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝبايٛناي١

ايزنتٛص "ق ٞايز "ٜٔؽعبإ تٛم

ٚطٜض
االراص ٠احملً١ٝ

ٚطٜض
األؽػاٍ ايعاَٚ ١اإلعهإ

املٗٓزؼ إبضاٖ ِٝفبش ٞايؾشاسزٙ

ايزنتٛص ععز ؾاٜظ دابض

ٚطٜض
ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

املٗٓزؼ صا٥ز َعؿض أب ٛايغعٛر

ٚطٜض
ايقٓاعٚ ١ايتذاصٚ ٠ايتُٜٔٛ

ٚطٜض
ايقش١

ايزنتٛص عُض ايضطاط

ٚطٜض
املٝاٚ ٙايضٟ

ايزنتٛص تٝغري َٓٝظٍ ايٓعُٞٝ
ٚطٜض
ايغٝاسٚ ١اآلثاص

صٝ٥ػ ايٛطصا٤
ٚٚطٜض ايزؾاع

ٚطٜض
االقتقار ايضقُٚ ٞايضٜار٠

املٗٓزؼ َجٓ ٢محزإ غضاٜب١
ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚص٥اع ١ايٛطصا٤

عاَ ٞناٌَ ايزاٚٚر

ٚطٜض
األٚقاف ٚايؾؤٚ ٕٚاملكزعات اإلعالَ١ٝ

ايزنتٛص قُز أمحز اـال١ًٜ
ٚطٜض
ايتدطٝط ٚايتعا ٕٚايزٚيٞ

ايزنتٛص ٚعاّ عزْإ ايضبنٞ

ٚطٜض
ايؾؤ ٕٚايغٝاعٚ ١ٝايربملاْ١ٝ

املٗٓزؼ َٛع ٢سابػ املعاٜط١
ٚطٜض
رٚي ١يتطٜٛض األرا ٤املؤعغٞ

ٜاعض ٙعافِ غٛؽ١
ٚطٜض
ايطاقٚ ١ايجض ٠ٚاملعزْ١ٝ

املٗٓزعٖ ١اي ١عارٍ طٚاتٞ
ٚطٜض
املاي١ٝ

ايزنتٛص قُز ايعغعػ
ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚاالعالّ

أفز عٛر ٠ايعنا١ًٜ
ٚطٜض
ايؾباب

ايزنتٛص ؾاصؼ عبز اؿاؾغ ايربٜظات

