
      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

٢٠٢٢/٠1/٠٢ ئضراء أدًذ يذًذ ؾه1ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اثبَٕة رضب ثطبدِ الالدٕٚش٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢اثبَٕة ؾٕض ضؿذ انهخ لهذش3
٢٠٢٢/٠1/٠٢اثراْٛى صالح انذٍٚ اثراْٛى4
٢٠٢٢/٠1/٠٢اثراْٛى ؾفٛفٗ ؾجذ انذًٛذ ؾجذ انذًٛذ5
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ اثراْٛى ضؿذ زغهٕل يذًذ6
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ اضبيخ دطٍ ؾجذ انًجٛذ7
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ ثالل ؾجذانًُؿى يذًذ8
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ ثٕٛيٙ ؾجذانُج9ٙ

٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ دطٍ كبيم ؾجذ انذًٛذ1٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ دًذٖ يذًذ11
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ خهف أدًذ ؾجذ انُج1٢ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ رجت ادًذ خضر13
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ ضؿٛذ يذًذ ٚذٛٙ ؾبير14
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ ضًٛر ضؿذ ؾجذ انؿسٚس15
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ غؿجبٌ انطٛذ يذًذ16
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ غؿجبٌ ؾجذ انُجٙ ؾركس17
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ ؾجذانًُؿى انطٛذ يذًذ انطٛذ18
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ فبٚس ٕٚضف ؾجذ انذكٛى19
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ يبْر ؾجذانذًٛذ ؾجذانرد٢٠ًٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ يذًذ صبثر ؾطٛخ٢1
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ يذًذ يزٕنٗ يُصٕر٢٢

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ يذًذ يذًذ يذًذ٢3
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ يذًذ يصطفٗ ؾجبد٢4ِ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ يذًٕد ادًذ اَٛص٢5
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ يذًٕد ادًذ صبنخ٢6
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ يصطفٗ كبيم ؾجذانرد٢7ًٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ادًذ ْػبو يزٕنٙ يذًذ٢8
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضراء ادًذ ضؿٛذ دبيذ٢9
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضراء ادًذ يذًذ انطٛذ انػبفؿ3٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضراء اغرف ضؿٛذ يذًذ31
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضراء ؾبٚذ ؾجذانذًٛذ يذًذ3٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضراء ؾهٗ يذًٕد يذًذ33
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضراء ٚذٛٙ ؾجذ انذبفع ؾجذ انرضٕل34
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضالو يذًذ ئثراْٛى دضٕل35ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضالو يذًٕد اضًبؾٛم دط36ٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضالو ٔنٛذ يصطفٗ يذًذ37
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضًبء ادًذ انطٛذ يذًذ38
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضًبء ؾبدل ؾجذ انزٕاة ادًذ39
٢٠٢٢/٠1/٠٢اضًبء َصطفٗ ؾٕض اهلل دجبز4٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢االء ادًذ يذًذ ؾجذ انذًٛذ41
٢٠٢٢/٠1/٠٢االء ؾصبو يذًذ ادًذ4٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢االء يجذ٘ يذًٕد43
٢٠٢٢/٠1/٠٢االء يذطٕة ئضًبؾٛم ضهًٛب44ٌ



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢االء يذًٕد ادًذ يذرو45
٢٠٢٢/٠1/٠٢االء يذًٕد ؾجذ انرؤٔف ؾجذ انزٕاة46
٢٠٢٢/٠1/٠٢االء يصطفٗ ؾجذ انؿػٛى ؾثًب47ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢االء يصهٛذٙ ؾجذ انردًٍ ؾجذ انٕادذ48
٢٠٢٢/٠1/٠٢االء َصر انذٍٚ لطت ضٛذ49
٢٠٢٢/٠1/٠٢انذطُٛٙ يذًذ ؾهٙ رٓبي5٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢انفرٚذ ايٛر ثرضٕو رٕفٛك51
٢٠٢٢/٠1/٠٢انٓبو اضالو رغذ٘ ؾجذانطالو5٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢انٓبو صجر٘ دطٍ يذًٕد53
٢٠٢٢/٠1/٠٢ايبَٙ جبثر يذًذ صبنخ54
٢٠٢٢/٠1/٠٢ايم ادًذ ريضبٌ يذًٕد55
٢٠٢٢/٠1/٠٢ايٛرح اٚٓبة ادًذ ؾه56ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ايٛرح غًص انذٍٚ اثراْٛى ؾه57ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ايٛرح يذًذ يذًٕد يذًذ58
٢٠٢٢/٠1/٠٢ايُٛخ ؾجذ انذًٛذ كبيم ؾجذ انذًٛذ59
٢٠٢٢/٠1/٠٢اَجٗ طبرق غفٛك يذًذ6٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢اَجٙ يصطفٙ فزخ اهلل ادًذ ؾجذ61ِ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اٚخ غرٚف انطٛذ انصفز6٢ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اٚخ ؾبدل انطٛذ يذًذ انجٕٛي63ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اًٚبٌ رغذٖ ؾجذ انطالو64
٢٠٢٢/٠1/٠٢اًٚبٌ رضب دجٙ يذًذ65
٢٠٢٢/٠1/٠٢اًٚبٌ ضؿٛذ انطٛذ ادًذ66



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢اًٚبٌ نطفٙ ؾهٙ انطٛذ67
٢٠٢٢/٠1/٠٢اًٚبٌ يذًذ انػرلب68ٖٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اًٚبٌ يذًذ غؿجبٌ ثؿٛص69
٢٠٢٢/٠1/٠٢اًٚبٌ ْػبو ؾجذ انًطهت يذًذ7٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢اُٚبش دبرى فبرٔق ؾجذ انجبل71ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اّٚ اضبيّ ؾجذانغُٙ يذًذ7٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢اّٚ أدًذ ؾجذ انصًذ ؾجذ انٓبد73ٖ
٢٠٢٢/٠1/٠٢اّٚ غؿجبٌ رٕفٛك فٓٛى74
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئثراْٛى ثالل يذًذ صجرٖ دفٛػخ75
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئضراء انطٛذ ؾجذانفزبح انجٕٛي76ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئضراء دطُٙ يذًذ ؾسٚس ؾجذ انفزبح77
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئضراء صجر٘ يذًذ ؾجذانًؿط78ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئضراء صالح يذًذ ؾه79ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئضراء ؾبدل رٕفٛك يذًٕد8٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئضراء ؾبطف ٕٚضف ط81ّ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئضراء ؾصبو ؾجذانغفبر ؾه8٢ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئضراء يذًذ انطٛذ ئثراْٛى83
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئًٚبٌ ضبيخ فبرٔق غبز84٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئًٚبٌ غكر٘ دطٍ فرج85
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئًٚبٌ ؾالء انذٍٚ ؾس انذٍٚ دط86ٍُٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ئًٚبٌ يذًذ دطٍٛ داْع87
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ انطٛذ فبٚذ88



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ رفؿذ يذًذ يذًذ انػبفؿ89ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ ضؿٛذ يذًٕد ؾجذانكرٚى9٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ ضؿٛذ يؿٕض يذًذ ؾٛذ91
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ صبثر خهف ؾجذ انجبل9٢ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ صجر٘ صبدق يذًذ93
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ طبرق يزٕنٙ يذًذ انذبرش94
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ طّ ؾجذاهلل ئضًبؾٛم95
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ ؾجذ انفزبح يذًٕد ضٛذ96
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ ؾجذانمبدر غؿجبٌ ؾجذانردٛى97
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ ؾذَبٌ ٕٚضف ؾجذانرد98ًٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ كًبل ضبنى يذًذ99

٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ يذًذ ؾجذ انذًٛذ يذًٕد1٠٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ يذًذ ؾجذ انًُؿى يذًذ1٠1
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ يذًذ ؾجذانًمصٕد ضجبؾ1٠٢ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ يذًذ يذًذ خضٛر1٠3٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ يذًذ يصطفٗ انطٛذ ؾجبدح1٠4
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ يصطفٗ صذٚك ؾجذ انًؿط1٠5ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أدًذ ْػبو أدًذ ؾهٙ يذ1٠6ٍٚ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضبيخ ئثراْٛى يذًذ يٓرا1٠7ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضبيخ ؾجذانجهٛم يذًذ ؾجذانجهٛم1٠8
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضًبء ضؿٛذ يذًذ خهٛف1٠9ّ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضًبء ضًٛر انػذبد يذًذ11٠



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢أضًبء ؾجذانردًٍ ؾجذانمٕ٘ انؿرق111
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضًبء يذرٔش ثبز11٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضًبء يذًذ انطٛذ ئضًبؾٛم113
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضًبء يذًذ ؾٛذ ؾجذانزٕاة114
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضًبء يذًذ يصطفٙ دط115ٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أضًبء يذًٕد اثراْٛى فردبد116
٢٠٢٢/٠1/٠٢أغرلذ غرٚف درٔٚع انهجب117ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أالء يذًذ انطٛذ ؾجذ انغ118ُٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أالء َجٛم ؾجذ انطًٛؽ يذًذ راغذ119
٢٠٢٢/٠1/٠٢أيبَٗ غفٛك دطبٍَٛ ؾه1٢٠ِٕٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أيم يذرٔش َجٛت فرج1٢1
٢٠٢٢/٠1/٠٢أيُٛخ أدًذ ؾطٛخ انُج1٢٢ٕ٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢أيُٛخ دطٍٛ ؾجذ انجهٛم دط1٢3ٍٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢أيُٛخ يذًذ ؾجذ انرازق1٢4
٢٠٢٢/٠1/٠٢أيُّٛ جًبل يذًذ غالة1٢5
٢٠٢٢/٠1/٠٢أيٛرح خبنذ دطٍ ُضٕٚهى1٢6
٢٠٢٢/٠1/٠٢أيٛرح يذًٕد أدًذ يذًذ1٢7
٢٠٢٢/٠1/٠٢أَذرٔ َبجخ غجرٚبل غطبش1٢8
٢٠٢٢/٠1/٠٢أَص يذطٍ أدًذ يذًذ1٢9
٢٠٢٢/٠1/٠٢أٔجُٛب ئيٛم صبثر غبكر13٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢أٚخ يذًذ جبثر ؾه131ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢آالء جًبل انذٍٚ يذًذ ؾجذ انفزبح13٢



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢آالء رضب ئثراْٛى ضٛذ133
٢٠٢٢/٠1/٠٢آالء يذًذ يأيٌٕ يذًذ134٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢آالء يُصٕر ؾجذ انؿسٚس انؿػر135٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢آٚخ يذًٕد ؾجذ انمبدر انذفُب136٘ٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢آّٚ ادًذ ادًذ انذطب137ٍَٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢آّٚ انطٛذ رزق ؾه138ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢آّٚ جًبل يذًذ ثٕٛيٙ ججر139
٢٠٢٢/٠1/٠٢آّٚ دطٍ يذًذ دط14٠ٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢آّٚ دًذٖ انطٛذ دًٕد141ِ
٢٠٢٢/٠1/٠٢آّٚ دُفٙ يذًٕد يذًٕد14٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢آّٚ ؾالء يذًذ انًذثٕن143ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثطُذ اثٕانٕفب دطٍ اثٕانٕفب144
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثطُذ أدًذ ؾهٗ كُذ145
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثطُذ ؾصبو فرج جٛرِ اهلل146
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثطُذ ٚبضر ضٛذ ؾه147ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثٕال ضؿذ فإاد فرح148
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثٕال صفٕد ٕٚضف ثخٛذ149
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثٛػٕ٘ أغرف ثررٙ يطؿذ15٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢رطُٛى ؾبدل ؾجذانزٕاة ؾجذانجبل151ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢رغرٚذ ضؿٛذ ادًذ ؾجذ انًجٛذ15٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢رمٗ يجذ٘ ؾجذ انمبدر رضٕا153ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢رمٗ ْػبو اثراْٛى دراز154



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢رٛطٛر ادًذ خٛرد ؾجذ انرد155ًٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثرٚب انطٛذ ئثراْٛى دط156ُٙٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ثرٚب انطٛذ يذًذ ئضًبؾٛم157
٢٠٢٢/٠1/٠٢جبكهٍٛ َجٛم نجٛت اضذك158
٢٠٢٢/٠1/٠٢جريٍٛ ْبَٗ يذًذ انصؿٛذ159ٖ
٢٠٢٢/٠1/٠٢جٓبد ضؿٛذ صبدق ضٛذ16٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢جٕرج َبجٗ يؿٕض ْٔج161ّ
٢٠٢٢/٠1/٠٢جٕزٚف يذدذ يذرٔش خساو16٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢دبزو يذًذ ضٛذ يذًذ163
٢٠٢٢/٠1/٠٢دطبو انذٍٚ كًبل يذًذ يٕض164ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢دطٍٛ ؾالء ؾجذ انًجٛذ كبيم165
٢٠٢٢/٠1/٠٢خبنذ انػرثُٛٙ ؾجذانًمصٕد يذًذ166
٢٠٢٢/٠1/٠٢خبنذ يذًذ غرٚف ؾجذ انرازق انطٛذ 167
٢٠٢٢/٠1/٠٢خهٕد أضبيّ ادًذ َبصر168
٢٠٢٢/٠1/٠٢خهٕد خبنذ دطٍ يصطفٙ َصر169
٢٠٢٢/٠1/٠٢خهٕد زكرٚب دهًٙ انًزٕن17٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢خهٕد يذًٕد ادًذ دًذ171٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢دانٛب يذًٕد اثراْٛى انطٛذ17٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢دانٛب ْػبو ؾجذانردًٍ يذًذ ؾبير173
٢٠٢٢/٠1/٠٢دانٛب ٔنٛذ صبنخ ضبنى174
٢٠٢٢/٠1/٠٢درٚى يذًذ يذًذ جًبل انذ175ٍٚ
٢٠٢٢/٠1/٠٢دؾبء أغرف يذًٕد ؾجذانؿسٚس176



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢دؾبء خهٛفخ ؾهٗ دط177ٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢دؾبء َجبح دطٍ ؾجذانردٛى178
٢٠٢٢/٠1/٠٢دٔرٚص ضؿذ غجرٚبل رزق179
٢٠٢٢/٠1/٠٢دُٚب ادًذ انطٛذ دذٚذح18٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢دُٚب ؾجذ انردٛى انطٛذ يذًذ ؾًر181
٢٠٢٢/٠1/٠٢دُٚب ؾجذ انهطٛف ادًذ ؾجذ انغبن18٢ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢دُٚب يذًذ يذطٍ جًبل انذٍٚ اضًبؾٛم183
٢٠٢٢/٠1/٠٢دُٚب ْػبو ؾجذانردًٍ يذًذ ؾبير184
٢٠٢٢/٠1/٠٢ُرثب يذدذ اثراْٛى دًبد185
٢٠٢٢/٠1/٠٢راَب ؾًبد فٕزٖ ؾجذانفزبح186
٢٠٢٢/٠1/٠٢راَٛب جًبل ادًذ َٕٚص187
٢٠٢٢/٠1/٠٢راَٛب يذًذ اثراْٛى انذضٕلٙ صٛبو188
٢٠٢٢/٠1/٠٢ردبة يطؿذ يذًذ ؾجذ انفزبح يذًذ189
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضٕح رٕفٛك يصطفٗ اثٕطبنت19٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضِٕ ؾسد يذًذ كبيم يذًٕد191
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضٕٖ أغرف ادًذ يرض19٢ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضٕٖ يذطٍ صبدق خهٛف193ّ
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضٕٖ يذًذ رٕفٛك ؾجذانًؿجٕد194
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضٕٖ يذًٕد يذًذ َجب195
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضٕ٘ ئٚٓبة انؿال يذًذ196
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضٕ٘ رضٕاٌ لؿٕد ؾجذ انؿسٚس197
٢٠٢٢/٠1/٠٢رضٕ٘ يجذ٘ يذًذ ادًذ ؾثًب198ٌ



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢رَب اثراْٛى يذًذ ؾرف199ّ
٢٠٢٢/٠1/٠٢رَب أًٍٚ ؾجذ انؿسٚس يذًذ٢٠٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢رَب ؾجذ انًُؿى يذًذ ؾجذ انردٛى٢٠1
٢٠٢٢/٠1/٠٢رَب ؾالء انذٍٚ ادًذ انفبر٢٠٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢رَٗ ؾبطف ؾجذ انًٕجٕد اثٕ انٕفب٢٠3
٢٠٢٢/٠1/٠٢رٔاٌ ضٛذ غبٍْٛ يذًذ٢٠4
٢٠٢٢/٠1/٠٢رٔاٌ طّ انطؿٛذ غرٚف٢٠5
٢٠٢٢/٠1/٠٢رٔاٌ يذًذ ادًذ ؾٛط٢٠6ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢رٔٚذا زكرٚب ؾجذ انؿهٛى انذغٕلٙ انغرٚت٢٠7
٢٠٢٢/٠1/٠٢رؤٚب ؾبدل يذًذ يذًذ ريضب٢٠8ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢رٚى أدًذ أدًذ خطبل٢٠9
٢٠٢٢/٠1/٠٢رٚٓبو رضب ؾٕٚص ؾجذانهطٛف٢1٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢رٚٓبو ؾبدل يذًذ غكر٢11
٢٠٢٢/٠1/٠٢زٚبد ادًذ فًٓٙ يذًٕد٢1٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢زُٚت دطٍ ٚبلٕد يذًٕد٢13
٢٠٢٢/٠1/٠٢زُٚت ضؿٛذ ؾهٙ َؿٛى ؾٛط٢14ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢زُٚت يذًذ ؾجذ انؿسٚس ؾجذ انخبنك ٢15
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرح دطٍ رجت ؾجذانجبل٢16ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرح ؾبدل اثراْٛى ؾط٢17ّٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرح يذًذ اثراْٛى فزذٙ اثراْٛى ضبنى٢18
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرح يذًذ انطٛذ الغ٢19ٍٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرح يذًذ ضؿذ يٛزكٛص٢٢٠



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرِ انمًص ٚططص ٕٚضف انمًص ٢٢1
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرِ أدًذ صالح انذٍٚ أدًذ٢٢٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرِ إَٔر دطٍ يذًذ٢٢3
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرِ ضبيٙ ثذر٘ نجٛت٢٢4
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبرِ ْػبو يرزٔق ادًذ٢٢5
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبنٙ يذًذ يذًٕد جالل٢٢6
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبيخ صالح جًؿّ يُصٕر٢٢7
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضبيٛخ راغذ ؾهٙ يذًٕد٢٢8
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضذر صبنخ ادًذ ؾجذ٢٢9ِ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهطجٛم جًبل يذًذ ؾجذانفزبح٢3٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهًٗ ؾهٙ دطٍ يٕض٢31ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهًٗ يذًذ دطٍٛ ؾجذانؿسٚس٢3٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهًٗ يذًذ ؾجذ انذًٛذ ؾجذ انؿبل٢33
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهًٙ دطُٙ اثٕضرٚؽ ؾجذانجٕاد انخٕن٢34ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهًٙ ؾجذ انذًٛذ يذًٕد٢35
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهًٙ ؾًرٔ ؾجذ انًجٛذ يذًٕد٢36
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهًٙ يذًٕد انطٛذ خطبة٢37
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضهٕٖ ؾجذانؿسٚس فزذٙ ؾجذانؿسٚس٢38
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًب ضٛذ دُفٙ يذًٕد٢39
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًبء ئثراْٛى انطٛذ يذًذ ؾٛط٢4٠ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًبء رفؿذ يذًذ ؾه٢41ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًبء ٔائم جًبل جالل٢4٢



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًبح يذًذ دطٍ فراج٢43
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًبح ْػبو يذًذ انرفبؾ٢44ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًر ادًذ دطٍ يذًذ٢45
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًر دًذ٘ ؾجذ انذًٛذ ؾجذ اهلل٢46
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًر ؾهٙ يجبْذ ؾجذ انُج٢47ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًٛخ ادًذ ؾهٗ ادًذ٢48
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًٛخ رثٛؽ ؾجذانذكى لطت٢49
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًٛذّ يذًذ يصطفٙ يذًذ٢5٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًٛرح يذًذ يذًٕد يذًذ٢51
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضًّٛ ؾجذ انُبصر جالل ؾجذ انؿػٛى٢5٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضُذش يذًذ ؾجذ انؿبل غب٢53ٍْٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضٓر جالل ؾجذانؿبطٙ ؾجذانغفبر٢54
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضٓٛهّ يصطفٙ ضٛذ ادًذ يصطف٢55ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢غرٔق غرٚف يذًذ ضبيٙ ف٢56ًٙٓ
٢٠٢٢/٠1/٠٢غرٚف ادًذ ثٓجذ ؾجذاهلل٢57
٢٠٢٢/٠1/٠٢غرٚف ادًذ فبٚس ادًذ٢58
٢٠٢٢/٠1/٠٢غٓبة انذٍٚ يطؿٕد أدًذ يطؿٕد٢59
٢٠٢٢/٠1/٠٢غٛرٍٚ انطٛذ اضًبؾٛم ادًذ٢6٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢غٛرٍٚ يذًٕد فزذٙ كبيم فبٚذ٢61
٢٠٢٢/٠1/٠٢غًٛبء دًذ٘ ؾٕاد يذًٕد٢6٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢غًٛبء ضبيٗ فزذٗ ؾجذانجبل٢63ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ضذٗ يذًذ ؾجذ انردٛى أدًذ٢64



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢طبرق يذًذ اثراْٛى يذًٕد٢65
٢٠٢٢/٠1/٠٢طبرق يذًذ كًبل انذٍٚ زك٢66ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذ انردًٍ أغرف يُصٕر اثراْٛى ؾٛذ٢67
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانذكٛى يجذ٘ ؾجذانفزبح ؾزًب٢68ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ ادًذ انكزبي٢69ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ ئضًبؾٛم ؾهٗ ئضًبؾٛم٢7٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ دطٍٛ ضؿٛذ اثٕنٛهخ٢71
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ دًٛذِ ؾجذانؿسٚس يذًذ ٢7٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ ضًٛر ضٛذ ؾجذانؿسٚس٢73
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ ؾبطف أثٕانؿال ي٢74ُٙٓ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ ؾهٙ يذًذ انذٚت٢75
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ يذًذ ؾجذاهلل يذى٢76
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانردًٍ يصطفٙ ؾجذانغُٙ اثٕ انًجذ٢77
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانؿسٚس يذًذ غبز٘ يطهى٢78
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذاهلل دبرش ادًذ دٚبة٢79
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذاهلل دبيذ دًذاهلل يك٢8٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذاهلل ؾًرٔ ؾسد ئثراْٛى٢81
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذاهلل يذًذ ؾجذانؿبل زاٚذ٢8٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾجذانًذطٍ يذًذ يذًٕد يذًذ ٢83
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾصبو ادًذ يذًذ انصب٢84ٖٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾصبو ؾبدل انطٛذ يذًذ ؾه٢85ِٕٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾصبو ؾجذانرازق ؾٕٚص ؾجذانرازق٢86



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾال خبنذ ؾجذ انذهٛى يذًذ٢87
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾال ؾالء ؾجذانؿسٚس يذًذ٢88
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾهٗ اثراْٛى ؾهٗ انذان٢89ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾهٗ اثراْٛى فزخ اهلل يذًذ٢9٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾهٙ انطٛذ ؾهٕاٌ ؾًر٢91ٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾهٙ ضؿٛذ انػبفؿٙ ؾجذانرد٢9٢ًٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾهٙ يذًٕد ؾهٙ غب٢93ٍْٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾهٛبء أدًذ َصر آدو٢94
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾهٛبء ؾجذ انُبصر يذًذ ؾثًب٢95ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًبر َبصر يذًذ يذًذ٢96
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًر دطٍ صبدق رضٕا٢97ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًر ؾجذ انًُؿى يذًذ يصطفٙ دجبج٢98
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًر ؾجذانجٕاد ؾًر ؾجذانجٕاد٢99
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًر ؾجذانؿسٚس ئضًبؾٛم ؾجذانؿسٚس 3٠٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًر يذًٕد صبدق يذًذ انػٕادف3٠1ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًرٔ ادًذ اثٕانفزٕح ؾه3٠٢ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًرٔ جًؿّ ؾهٗ ادًذ3٠3
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًرٔ ؾصبو صجذٗ ادًذ ؾٛط3٠4ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ؾًرٔ يذًذ ادًذ ثكٛر3٠5
٢٠٢٢/٠1/٠٢غبدح ئثراْٛى يذًٕد يذًذ3٠6
٢٠٢٢/٠1/٠٢غبدح أدًذ يذًذ ؾٕض3٠7
٢٠٢٢/٠1/٠٢غبدِ رجت دجبج دط3٠8ٍ



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢غبدِ يذًذ رضب يذًذ يذًذ3٠9
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبد٘ ؾصبو ؾسيٙ يػرل31٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًخ جًبل انذٍٚ يذًذ ادرٚص311
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًخ دطٍ ؾجذ انؿسٚس ضبنى يذًٕد31٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًخ خبنذ يذًٕد ادًذ313
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًخ ؾذٔ٘ ادًذ ضٛذ314
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًخ يذًٕد يذًذ أثٕ ن315ًٌٕٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًّ دطٍ ادًذ اثراْٛى316
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًّ ضًٛر دبيذ اضًبؾٛم317
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًّ ؾهٙ اثراْٛى يذًٕد318
٢٠٢٢/٠1/٠٢فبطًّ ٚذٙ دضٕلٙ ادًذ319
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرضزُٛب كًبل يذفٕظ ضهًٛب3٢٠ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرٚى أدًذ فإاد يذًٕد أدًذ فإاد3٢1
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرٚى طبرق ؾهٙ ؾجذانٓبد3٢٢٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرٚى ؾبدل يذًذ ؾه3٢3ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرٚى ؾجذاهلل اثرْٛى ز3٢4ْٕ
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرٚى ؾصًذ أدًذ ؾجذ انًجٛذ3٢5
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرٚى ؾهٙ يذًذ ضؿٛذ ؾه3٢6ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرٚى يذًذ انطٛذ يذًذ3٢7
٢٠٢٢/٠1/٠٢كرٚى يذًذ فًٓٙ لبضى3٢8
٢٠٢٢/٠1/٠٢كٛرنص غكرٖ ٕٚالٛى رمب3٢9ٖٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢كٛرنص يُٛب كرٚى غٛذ33٠



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢نًٛبء رضٕاٌ رضٕاٌ يذًذ331
٢٠٢٢/٠1/٠٢نًٛبء يذًذ ؾهٗ رٕفٛك دط33٢ٍُٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢نًٛص رافذ انفٗ ؾٕض333
٢٠٢٢/٠1/٠٢نًٛص ٔائم ؾجذ انًُؿى انطٛذ غرٚت334
٢٠٢٢/٠1/٠٢نإ٘ يذًذ َجٛت يذًذ ادًذ335
٢٠٢٢/٠1/٠٢نٛهٗ فٕزٖ يٓذٖ اضًبؾٛم336
٢٠٢٢/٠1/٠٢نٛهٛبٌ فرٚذ جرجص صبنخ337
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبررُٛب جرجص إَر ٚط338ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبررُٛب رٔيبَٗ َصراهلل ؾجذ انًالن339
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبر٘ يرلص يٛخبئٛم ٕٚضف34٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبرُٚب أغرف يراد فرح341
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبرُٚب يبجذ صبثر يبض34٢ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبزٌ يذًذ يذًٕد ؾرثٕد343
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبزٌ ٚبضر يذًذؾجذانًُؿى دط344ٍٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبْر ادًذ دبيذ انًغبز345٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبُْٕٛر أغرف دطٍ اثٕانؿال346
٢٠٢٢/٠1/٠٢يبٚب ْبَٗ فبٚس خهٛم347
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ انطٛذ دبزو ضٛذ يذًذ348
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ انطٛذ يذًذ غجبغ349ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ اٚٓبة ادًذ فإاد35٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ اٚٓبة يذًذ اثراْٛى351
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ئضًبؾٛم أدًذ دط35٢ٍٛ



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ أضبيخ صالح فرغه353ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ثبثذ يذًذ ؾجذ انؿسٚس354
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ جًبل ثخبطرح ضبنى ؾه355ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ جًٛم يذًذ ادًذ356
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ضؿٛذ دطٍ يذًذ357
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ضًٛخ ضؿٛذ يذًٕد زغهٕل358
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ غرٚف ضٛذ أدًذ359
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ؾبدل ؾجذ انذكٛى أدًذ36٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ؾبدل فراج ؾجذاهلل361
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ؾبطف انطٛذ ؾجذانفزبح36٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ؾجذانذهٛى دٚبة انذجبن363
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ؾجذانؿبل يذًذ ؾجذانؿبل ؾفٛف364ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ؾجذانهطٛف يذًذانذطُٛٙ دجبز365٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ ؾجذاهلل يٕضٙ ؾٛط366ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ فٛصم اثراْٛى ؾجذ انجبؾث انفم367ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ يجذٖ ضٛذ ؾجذانًجٛذ368
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ يجذ٘ ئثراْٛى يذًذ ؾه369ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ يذًٕد ؾجذاهلل صذل37٠ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ يذًٕد يذًذ درٔٚع371
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ يصطفٗ رغبد دط37٢ٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ يصطفٗ كبيم يذًذ ضاليّ انذٚت373
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ يُزصر يذًذ374



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًذ َبصر انػرثُٛٗ انطٛذ ؾه375ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًٕد ادًذ يذًذ فك376ّ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًٕد أدًذ ثطَٕٛٙ يزٕن377ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًٕد أدًذ َبغذ أدًذ378
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًٕد رضب ضؿذ ؾجذانطالو379
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًٕد ؾبطف يذًذ اثراْٛى ُْذا38٠٘ٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًٕد َصر دطٍُٛ ؾجذانرد381ًٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يذًٕد ٚذٙ ؾُزر ؾط38٢ّٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يراو صفٕد ؾجذ انٓبد٘ ؾجذ اهلل383
٢٠٢٢/٠1/٠٢يردخ يذًذ دطٍٛ دط384ٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٔاٌ ادًذ دطٍ ؾثًب385ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٔح ضٛذ ؾثًبٌ غبكر386
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٔح صالح ئثراْٛى يذًذ387
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٔح ؾجذانفزبح ؾجذانًًٍٓٛ يذًٕد 388
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٔح يذًذ ؾجذ انزٕاة ؾجذ انصبدق ؾه389ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٚى ادًذ يذًذ ضٛذ39٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٚى جًبل دطٍ ؾه391ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٚى ضبيٙ ادًذ اثراْٛى39٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٚى يذًذ رجت ؾه393ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يرٚى يذًذ ٔجذ٘ ؾجذ انًُؿى ؾجذ اهلل394
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٗ ادًذ فرغهٙ ادًذ395
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٗ رضب ضؿٛذ ؾجذ انهطٛف396



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٗ ضؿٛذ دطت انُجٙ يذًذ397
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٗ ضهًٛبٌ يذًذ يذًذ صٛبح398
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٗ يذًذ يذًذ ؾجذانردٛى399
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٗ َجبح ؾطّٛ ؾه4٠٠ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٗ ٚطر٘ ؾجذانًجٛذ خطبة4٠1
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٙ اضبيّ دٚبة يؿبرن4٠٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٙ يذًذ صبنخ ؾجذ انرد4٠3ًٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٙ يذًذ يذًٕد يذًذ انطٛذ4٠4
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٙ يذًٕد ادًذ ؾجذانزٕاة4٠5
٢٠٢٢/٠1/٠٢يصطفٙ يذًٕد دًٛذ يذًٕد4٠6
٢٠٢٢/٠1/٠٢يؿبٔٚخ ؾصبو يذًذ األخرش4٠7
٢٠٢٢/٠1/٠٢يؿزصى يذًذ يذًذ أدًذ دط4٠8ٍُٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يكرُٚب ؾبزر يُمرٕٚش يرلص4٠9
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُبر ادًذ ادًذ انطه41٠ًٗٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُبر ضبيٗ يذًذ يذًذ411
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُبر يذًذ جًبل ايٍٛ انػبفؿ41٢ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُبل يٓذٖ يذًذ زغهٕل413
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُخ انردًٍ يذًٕد َصر ط414ّ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُخ اهلل اثراْٛى ضؿذ يذًذ انطؿذ415َٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُخ اهلل اضبيخ ايبو جًؿخ416
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُخ اهلل يذًذ طبرق ؾجذ انفزبح ثذ417ٖٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُخ اهلل يطؿذ ؾصًٙ ؾه418ٙ



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢يُخ اهلل ٚطر٘ ضؿٛذ رزق419
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُّ اهلل دطٍٛ جًؿّ دطٍٛ اثٕطبنت4٢٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُّ اهلل ؾٛذ ؾجبش يذًذ4٢1
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُٗ أَذٖ انطٛذ كًبن4٢٢ٕ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُٗ ؾهٗ ؾجذ انًؿجٕد ؾه4٢3ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُٗ يذًذ انطٛذ يذًٕد4٢4
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُٗ يذًذ ؾجذانؿسٚس انخٕن4٢5ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُٙ يذًذ دطٍٛ يٕض4٢6ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٓب اثراْٛى دُفٙ ؾجذ انهطٛف4٢7
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٓجخ يصطفٗ ْذاٚب صبنخ4٢8
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٓذ٘ ضؿٛذ ٔاؾر ؾجذ انؿبط4٢9ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٕدح ؾهٙ غٕلٙ ؾهٙ انجط43٠َٕٙٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يَٕٛكب اٚٓبة ٔدٚؽ ٚؿمٕة431
٢٠٢٢/٠1/٠٢يَٕٛكب َصر٘ ؾطّٛ جبد43٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢يإيٍ انطٛذ غبَى يصطفٙ غبَى433
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٙ ادًذ ايٍٛ يذًذ434
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٙ ؾبطف يذًذ ثٓهٕل435
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٙ يجًذ ؾجذ انًطهت يذًذ436
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٙ يذًٕد ؾجذانذهٛى يذًذ437
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٙ يُٛر انطٛذ يذًذ438
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٛبر ؾًرٔ ضاليّ ادًذ439
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٛبر يجذ٘ ْبغى دط44٠ٍٛ



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢يٛبر يذًٕد يصطفٗ دط441ٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٛرا ْٔٛت ثبثذ يهٛك44٢ّ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٛراٌ انطٛذ ادًذ غٕيب443ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٛراٖ يذدذ ؾذنٗ يطؿٕد444
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٛرَب صًٕئٛم خهٛفّ ضٕش445
٢٠٢٢/٠1/٠٢يٛطرح صالح يذًذ ؾجذانذًٛذ446
٢٠٢٢/٠1/٠٢يُٛب أغرف اضذبق زك447ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َبجٗ صفٕد غرٚف ًَر يجهؽ448
٢٠٢٢/٠1/٠٢َبدٚخ يصطفٙ ؾجذ انجهٛم ؾجذ انؿبل449
٢٠٢٢/٠1/٠٢َبدٍٚ اضًبؾٛم طبْر االنف45٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َبدٍٚ دبزو يذًذ انُؿًب451َٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َبدٍٚ ؾبدل انطٛذ أدًذ45٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢َبردٍٚ اثراْٛى اٚهٛب اثراْٛى453
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذا صجر٘ يذًٕد اضًبؾٛم454
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذا فٕزٖ يرؾٗ انجًبل455
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذٖ دبرى يذًذ جًبل صذٚك456
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذٖ ؾهٗ دطٍٛ يذًذ457
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذٖ يذًذ طبرق دطٍ األدٔظ458
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذ٘ جٓبد اثراْٛى اثٕانٛسٚذ459
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذ٘ صبنخ يجرٔن ادًذ46٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذ٘ ؾجذاهلل ؾالو ؾجذاهلل461
٢٠٢٢/٠1/٠٢َذ٘ يذًذ دطٍ اثراْٛى46٢



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢َريٍٛ ؾجذانمبدر َجّٛ يطبٔؼ463
٢٠٢٢/٠1/٠٢َطًخ غرٚت ؾجذانطزبر يذًذ464
٢٠٢٢/٠1/٠٢َطًّ ؾجذانذًٛذ ضؿذ رزق465
٢٠٢٢/٠1/٠٢َطًّ يذًذ ؾجذ انفزبح دبيذ466
٢٠٢٢/٠1/٠٢َغى ادًذ يذًذ ؾجذانرد467ًٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٓبد يذًٕد ئثراْٛى ؾجذ انذًٛذ468
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٓبل ؾجذانطالو صجخ ؾه469ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٓبل ؾطراٌ ضٛذ يذًذ47٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٓٗ أدًذ ضٛذ يذرٔش471
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٓٗ أغرف دطُٙ دط47٢ٍ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٓٙ يبجذ ؾجذ انذًٛذ ادًذ473
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕال انطٛذ اثراْٛى ؾه474ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕر اضًبؾٛم ؾجذ انًجٛذ انخٕاجخ475
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرا فٕزٖ يذًذ انػٛخ476
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرا يذًذ ٚذٛٗ يذًذ انػٓب477٘ٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرانٓذٖ يصطفٗ ؾجذانؿسٚس ؾجذانفزبح 478
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕراٌ دبزو دبيذ يذًذ479
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕراٌ خبنذ يذًٕد ؾجذ انؿػٛى48٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕراٌ يجذٖ انطٛذ انذذٚذ481ٖ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕراٌ يجذٖ يذًذ دط48٢ٍٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕراٌ يذًذ اثراْٛى ادًذ ؾٛط483ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ ادًذ ادًذ خطبة484



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ أدًذ انطٛذ ؾجذ انذًٛذ أدًذ485
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ دطٍ يذًذ فإاد486
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ دهًٙ دطٍ دبفع ٚبض487ٍٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ صجذٗ طّ يذًذ488
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ ؾبدل يذًذ ادًذ489
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ ؾصبو يذًذ رك49٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ ؾهِٕٛ اثراْٛى ؾه491ِٕٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ يذًذ اثٕ َجبح يذًذ دط49٢ٍٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ يذًذ أدًذ دًذ٘ ؾجذانذًٛذ493
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ ْزهر ؾهٙ ئثراْٛى494
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٕرْبٌ ْػبو يصطفٗ صبنخ495
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٛرح ؾالء ؾهٗ ؾجذ انؿبطٙ ؾه496ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢َٛرِ ئضًبؾٛم يذًذ ئضًبؾٛم497
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْبجر زكرٚب ٕٚضف انجريجبن498ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْبجر ؾجذ انْٕبة يذًٕد ؾجذ انْٕبة499
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْبجر فزذٙ اضًبؾٛم يزٕن5٠٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْبجر يصطفٗ انذيرداظ ؾهٕا5٠1ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْبجر ْػبو ؾجذانطالو اثراْٛى5٠٢
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْبنخ دطٍٛ يذًٕد انطبْر اثٕانُجب5٠3
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْبَى جًبل انطؿٛذ انخطٛت5٠4
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْجخ اهلل يذًذ انطٛذ يؿٕض5٠5
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْجخ ضٛذ ئثراْٛى أدًذ5٠6



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢ْجخ يذًذ ؾهٗ لُذٚم5٠7
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْجّ اهلل يذًذ ؾبطف ؾهٙ ؾه5٠8ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْجّ يذًٕد يذًذ يٕضٙ ثبزٚذ5٠9
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْذٖ زكرٚب ؾجذانًُؿى أدًذ يراد51٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْذٖ ؾجذانطالو انػٕادفٗ يذًذ511
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْذٚر اًٍٚ يذًذ دط51٢ٍٛ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْذٚر أثٕثكر ؾجذ انردًٍ ؾٕض513
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْذٚر دطبو انذٍٚ ادًذ صبنخ514
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْذٚر يذًذ فرج ضٛذ515
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْذٚر ْػبو فرج يذًذ516
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْذٚم َبصر ادًذ ؾه517ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْػبو  ادًذ يذًذ ؾه518ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ْػبو دطبو انذٍٚ دطٍُٛ ضهٛى519
٢٠٢٢/٠1/٠٢ًْذ يصطفٗ ؾجذ انهطٛف5٢٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ُْذ دطٍٛ ؾجذانطًٛؽ يذًذ5٢1
٢٠٢٢/٠1/٠٢ُْذ صالح يذًذ ؾه5٢٢ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ُْذ ؾالء يذًذ خهف5٢3
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٔالء اًٍٚ يذًذ انطٛذ يرزٔق5٢4
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٔالء أثٕانفزٕح رٕفٛك يذًٕد5٢5
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٔنٛذ صالح ادًذ انطٛذ يذًذ5٢6
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٔنٛذ صالح ؾجذانًؿطٙ ْالل5٢7
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٔنٛذ يذًٕد ؾجذانذاٚى ؾجذانطًٛؽ5٢8



      ٔزارح االَزبج انذرثٗ 

انٓٛئخ انمٕيٛخ نالَزبج انذرثٗ

ربرٚخ االخزجبر

  انًمرر ئجراء االخزجبراد نٓى٢٠٢1نطُخ  (1)اضًبء انًزمذيٍٛ ثبالؾالٌ رلى 

( رخصص ؾًبرح )يٍ خرٚجٗ كهٛبد انُٓذضخ 

اضى انًزمذوو

٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚبرا ادًذ يذًذ غٕيب5٢9ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚبرا اضبيخ ادًذ اثٕانفزٕح53٠
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚبضًٍٛ أدًذ ْػبو ؾهٗ زك531ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚبضًٍٛ أًٍٚ انطٛذ ؾجذ انؿسٚس انػبفؿ53٢ٗ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚبضًٍٛ أًٍٚ يذًٕد يصطفٗ اثٕ زٚذ533
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚبضًٍٛ ؾبدل أدًذ انذْػب534ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚبضًٍٛ يذًذ ؾجذانْٕبة ؾجذانطالو535
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚبضًُٛب ٔنٛذ دطٍ ضهًٛب536ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚذٛٗ ؾصبو ؾس انذٍٚ ادًذ537
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٚطرا ؾصبو ؾثًبٌ دطب538ٌ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ًُّٚ طبرق ؾجذانهطٛف يذًذ خطٛت539
٢٠٢٢/٠1/٠٢ًُٚٗ ئثراْٛى ؾجذانردًٍ يصطف54٠ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٕٚضزُٛب ؾًبد اضذك يٕض541ٙ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٕٚضزُٛب يجذ٘ زكٙ لططُذ54٢٘
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٕٚضزُٛب يذدذ خهٛم ثطرش543
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٕٚضف أدًذ ؾجذانؿسٚس دطٍ انؿذ544٘ٔ
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٕٚضف ؾصبو يذًذ545
٢٠٢٢/٠1/٠٢ٕٚضف يذًذ ٕٚضف اثراْٛى ؾثًب546ٌ


