
اسم املؤلفعنوان الكتاب

 

اجلامعةعدد النسخالسنةالتصنيف

اجلاععةمادللؿـصرؼة119854ب1سؾلمخؾقؾمابراػقؿجرميةمادلقزػماظعامماخلاضعةمظؾؿأدؼبميفماظؼاغقنماظعراضل

اجلاععةمادللؿـصرؼة1198714ب2سؾدماظردقلماجلصاغل.دصؿاوىمجمؾسمذقرىماظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119761ب3صالحماظدؼـماظـاػل.د1اػؿماظؼراراتمواالجؿفاداتماظؼضائقةمج

اجلاععةمادللؿـصرؼة119751ب4وزارةمادلاظقةضقاغنيمواغظؿةموتعؾقؿاتمادلكصصات

اجلاععةمادللؿـصرؼة120011ب5شازيمصقصؾمعفدي1991ظلـة14ذرحماحؽاممضاغقنماالغضؾاطمعقزػلماظدوظةمواظؼطاعماالذرتاطلمرضؿم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119992ب6سصاممسؾدماظقػابماظربزنل.د/عاػرمصاحلمسالوي.دتقزؼعماالخؿصاصمبنيماظؼضاءماظعاديمواالداريموحلؿماذؽاالتماظؿـازعمبقـفؿا

اجلاععةمادللؿـصرؼة119732ب7طاعؾماظلاعرائلضقاغنيماخلدعةموادلالكميفمادلؤدلاتموادلصاحلموادلصارفمواظشرطاتماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة18دـد1198819ب8صاروقمامحدممخاس.داظرضابةمسؾكماسؿالماالدارة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119866ب9سؾدماحمللـماظلاملاظعقارضماظقجقبقةمواظؿؼدؼرؼةمظؾؿلؤوظقةماظؿأدؼؾقةمظؾؿقزػماظعام

اجلاععةمادللؿـصرؼةتؾػمباالعر11ب10عصطػكمطاعؾاظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة11ب199111عاػرمصاحلمسالويمطاظؼرارماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة16دـد11989/200715ب12عاػرمصاحلمسالويماظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة119641ب13رعؿةماجلرف.داظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119791ب14عـريمحمؿقدماظقتري.داظعؼقدماالدارؼةموامنارفاماظؿؼرؼقؾقة

اجلاععةمادللؿـصرؼةتؾػمباالعر1و119832ب15دعدمداودمجقػر/ؼقدػمسؾدماظؼادرجمؿقسةمضقاغنيماخلدعةمادلالكمواالغضؾاط

اجلاععةمادللؿـصرؼة119631ب16طاعؾماظلاعرائلاظؼضاءماالداريميفماظعراق

اجلاععةمادللؿـصرؼة119803ب17ذابمتقعامعـصقراظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة119821ب18ساعرمحمؿدمسؾلدؾطةماالدارةميفمتـػقذمادلشارؼعماظؽربى

اجلاععةمادللؿـصرؼة119621ب19ػاديمرذقدماجلاوذؾلعؾادئماالدارةماظعاعةميفماجلؿفقرؼةماظعراضقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب20دؾقؿمجقادمدوعـقؽمبقبقاظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة119761ب21رؼاضمسؾدمسقلكعظاػرمدؾطةماالدارةميفمتـػقذمعؼاوالتماالذغالماظعاعة



اجلاععةمادللؿـصرؼة119731ب22حمؿدمسؾلمالمؼادني.دادلؾادئماظعاعة/اظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة2دـد119894ب23سؾلمحمؿدمابراػقؿماظؽربادلذرحمضاغقنماخلدعةمادلدغقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة1دـد120012ب24خقظةممسقلكمصاحلم.داظرضابةماالدارؼةموادلاظقةميفماظدوظةماظعربقةمواالدالعقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119811ب25ذعقبمامحدمدؾقؿانماظؿقؽقؿميفمعـازساتمتـػقذماخلطةماالضصادؼةماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119621ب26االنمصامرتلقؼدنادلدخؾماىلماظـظامماظؼضائلميفماظقالؼاتمادلؿقدةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119931ب27سصاممسؾدماظقػاب.د/سؾلمحمؿدمبدؼر.دعؾادئمواحؽامماظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120096ب28حاعدماظشرؼػ.دجمؿقسةمادلؾادئماظؼضائقةماظيتمذفدتفاماحملؽؿةماالدارؼةماظعؾقا

اجلاععةمادللؿـصرؼة12ب29سؾدماظػؿاحمعراد.دذرحماحلفزماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة11ب30سؾدماظغينمبلققغلدرادةمتطؾقؼقةمآلدلؿؾادئمضاغقنماالداريميفمعصر/اظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120055ب31داعلممجالماظدؼـماجراءمادلـازساتماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب32سدغانمسؿروضضاءماالظغاء/اظؼضاءماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب33ابراػقؿمسؾدماظعزؼزمذققةاصقلماالدارةماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120054ب34داعلممجالماظدؼـمعـازساتماظقزقػةماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب35داعلممجالماظدؼـماظقدقطميفمدسقىماظغاءماظؼرارات

اجلاععةمادللؿـصرؼة120055ب36عاجدمراشبماحلؾق.داالدارةماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120044ب37سؾدماظغينمبلققغلاظؿـظقؿماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120044ب38عاجدمراشبماحلؾق.ددساوىماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب39اذرفمابراػقؿمعصطػكمدؾقؿان.داظؿقرؼاتمطأداسمالصدارمضراراتماظضؾطماالداريمواظرضابةماظؼضائقةمسؾقفا

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب40سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةم.داالدسماظعاعةمظؾعؼقدماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب41سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةم.ددسقىماظغاءماظؼرارماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب42ابراػقؿمدقدمامحداظؿؿاسماسادةماظـظر

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب43سؾدماظرؤوفمسؾدمادلؿقظلاخؿصاصماحملاطؿماظؿأدؼؾقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب44داعلممجالماظدؼـ.داصقالظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120054ب45سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةذروطمضؾقلماظطعـمبأظغاءماظؼرار



اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب46حمؿدمعاجدمؼاضقتذرحماالجرأءاتماظؿأدؼؾقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة3دـد120044ب47سدغانمسؿرو.دعؾادئماظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة4دـد120045ب48سدغانمسؿرو.دعؾدأادلشروسقة/اظؼضاءماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب49سدغانمسؿرو.دغشاطماالدارةموودائؾفا/عؾادئماظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة12004/19855ب50عاجدمراشبماحلؾق.دعؾادئمادلشروسقةم/اظؼضاءماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب51صارؿةماظلقؼلل.دادلـازساتماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120054ب52امحدمحمؿقد2003عـازساتماظؿعقؼضميفمجمالماظؼاغقنماظعاممععماحدثماالحؽاممحؿكم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120051ب53اغسمجعػرم.ااظؼراراتماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼةتؾػمباالعر11ب54سؾدماجملقدطؿقغةم/حلنيماظرحالماالدارةمادلرطزؼةمواالدارةماحملؾقةميفماظعراق

اجلاععةمادللؿـصرؼة120112ب55محديماظؼؾقالتاظقجقزميفماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة119891ب56صاحلمامحدماظعؾل.ددراداتميفماالدارةميفماظعفقدماالدالعقةماالوىل

اجلاععةمادللؿـصرؼة119651ب57سؾدماظرمحـمغقرجانماالؼقبل.داظؼضاءماالداريميفماظعراقمحاضرهموعلؿؼؾؾف

اجلاععةمادللؿـصرؼة119591ب58ثروتمبدوي.داظدوظةماظؼاغقغقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119561ب59سـؿانمخؾقؾ.دجمؾسماظدوظةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119682ب60دعدماظعؾقش.دغظرؼةمادلؤدلةماظعاعةموتطؾقؼاتفاميفماظؿشرؼعماظعراضل

اجلاععةمادللؿـصرؼة119281ب61ذاطرماحلـؾؾلعقجزميفماحؽامماالراضلمواالعقالمشريمادلـؼقظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119591ب62سؾدماظرمحـمغقرجان1958ظلـةم30ذرحمضاغقنماالصالحماظزراسلمرضؿم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119681ب63ذاطرمغاصرمحقدرذرحمضاغقنماالصالحماظزراسلم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119681ب64ذاطرمغاصرمحقدراالثارماظؼاغقغقةمظؾؿأعقؿميفماظؼاغقنماظعراضل

اجلاععةمادللؿـصرؼة119835ب65سادلمسزتاظلـفؾؼل.دسؼقدماالذؿـؿاراتماهلـددقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة11ب66صاحلمرذدياظعالضاتماظزراسقةميفمضاغقنماالصالحماظزراسل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب67عاجدمراشبمحؾقاظعؼقدماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼةتؾػمباالعر12ب68طاعؾماظلاعرائلضقاغنيماخلدعةموادلالكميفمادلؤدلاتموادلصاحلموادلصارفمواظشرطاتماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119851ب69وزارةماحلؽؿماحملؾلاظؿشرؼعاتمذاتماظعالضةمبقزارةماحلؽؿماحملؾل



اجلاععةمادللؿـصرؼة119841ب70ؼقدػماظقاس.دادلرجعماظعؿؾلميفمذرحمضقاغنيماخلدعةمادلدغقةمواالغضؾاطماظؿؼاسدمادلدغل

اجلاععةمادللؿـصرؼة119841ب71ساعرمحمؿدمسؾل.دضضاءمادلقزػنيم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119981ب72محديمؼادنياظعؼقدماالدارؼةميفماظؿطؾقؼماظعؿؾل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120051ب73عفـدمخمؿارمغقح.داالرمابمواظؼؾقلميفماظعؼدماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120002ب74اغطقانماظـاذػاظؿكصقص/ادلكصصةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120072ب75داعلمػقؾةعقدقسةماعالكماظدوظةماخلاصةميفمضقءماظـؼضمواالدارؼةماظعؾقام

اجلاععةمادللؿـصرؼة120061ب76داعلممجالماظدؼـماالدارةماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب77حمؿدمابراػقؿم.ددورماظؼضاءماالداريمواظددؿقريميفمارداءمعؤدلاتماجملؿؿعمادلدغل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120031ب78رارقماجملذوب.داالدارةماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب79سؾدماظرؤوفمجابر.داظدراداتماظؼاغقغقةمعؼارغةميفمضقاغنيمػقـؽاتماظرضابةماظعؾقا

اجلاععةمادللؿـصرؼة120051ب80حمؿدمرصعتمسؾدماظقػاب.دعؾادئمواحؽامماظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة119942ب81ابراػقؿمادلشاػدياظلؾطاتماظؼضائقةمادلكقظةمظالدارؼني

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب82سؾاسمدعدماالددي.دععنيمادلقزػماحلؼقضل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب83سؾلمدعدمسؿرانماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة2دـد120014ب84بقارمدظػقظػقة/جقرجمصقدؼرماظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب85عقرؼسمذمؾةاظقدقطميفمذرحمضاغقنمادلقزػني

اجلاععةمادللؿـصرؼة120087ب86حلـمحمؿدمػـداظؿقؽقؿميفمادلـازساتماالدارؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120052ب87دعقدماظلقدمسؾلاجلزءماالولماظعؾؿقةماالدارؼة/اظقجقزميفمادلؾادئمواصقلمسؾؿماالدارةماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120082ب88صربيمحمؿدماظلـقدلمحمؿداظـظامماظؿأدؼيبمالسضاءمػقؽةماظؿدرؼلنيمباجلاععات

اجلاععةمادللؿـصرؼة120052ب89سارػمدعديمحمؿدمسؾلسؼدماظؿقرؼدماالداريمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼ

اجلاععةمادللؿـصرؼة2دـد120075ب90سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازياصقلماظؿقؼقؼماالبؿدائلماعامماظـقابةماالدارؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120042ب91رصعتمسقدمدقدحرؼةمادلؾؾسميفمعرصؼماظؿعؾقؿم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119992ب92حمؿقدمسارػماظؾـااظقدقطميفماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120052ب93دقدمابقماظقزؼدادلرذدماظؼاغقغلميفماظطعـمسؾكمضراراتماالزاظةماعامماظؼضاءاالداري



اجلاععةمادللؿـصرؼة120062ب94اداعةمامحدمذؿات1978ظلـة47ضاغقنمرضؿم/عقدقسةماظعاعؾنيمادلدغقنيماظدوظةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120042ب95ابراػقؿمسؾدماظعزؼزمذققةاصقلماالدارةماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب96حمؿقدمداعلممجالماظدؼـ.داظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة2دـد120073ب97حمؿقدمسؾدماظعزؼزمحمؿداظؼرارماالداريميفمػقؽةماظشررة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120022ب98ذقؿاءمسؾدماظغينمحمؿدعدىماسؿالمضقاسدمادللؤظقةماجلـائقةميفمجمالمادللؤظقةماظؿأدؼؾة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120022ب99سؾلمخطاراالدارةماحملؾقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة2دـد120093ب100بشريمسؾلمبازدورماحلؽقعةماالظؽرتوغقةميفمصـاسةماظؼرارماالداريمواظؿصقؼتماالظؽرتوغل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120052ب101رصعتمرذقاناظرضابةماظؼاضلماجلـائلمدلشروسقةماظؼرارماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120062ب102امحدمادلفدي2000ظلـة7اظؼاغقنمرضؿم/اظؿعؾقؼمسؾكمضاغقنمجلانمصضمادلـازساتم

اجلاععةمادللؿـصرؼة2سدد/طؿابماالول12007ب103حمؿدمعاػرمابقماظعقـني1998/2007/اظعاعؾقنمادلدغققنمباظدوظةمواظؽادراتماخلاصةميفمضضاءمواصؿاءمحمؾسماظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة1سدد/طؿابماظـاغل12007ب103حمؿدمعاػرمابقماظعقـني1998/2007/اظعاعؾقنمادلدغققنمباظدوظةمواظؽادراتماخلاصةميفمضضاءمواصؿاءمحمؾسماظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة2سدد/طؿابماظـاظث12007ب103حمؿدمعاػرمابقماظعقـني1998/2007/اظعاعؾقنمادلدغققنمباظدوظةمواظؽادراتماخلاصةميفمضضاءمواصؿاءمحمؾسماظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة3سدد/اظؽؿابماظرابع12007ب103حمؿدمعاػرمابقماظعقـني1998/2007/اظعاعؾقنمادلدغققنمباظدوظةمواظؽادراتماخلاصةميفمضضاءمواصؿاءمحمؾسماظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119973ب104اغقرمامحدمردالنم.دودقطماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة119721ب105امحدمرذقد.د/حمؿدمؼلريمضـصقرةاظؿـظقؿماالداريموهؾقؾماظـظؿم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119711ب106عصطػكماجلـديادلرجعميفماالدارةماحملؾقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119651ب107حمؿدمطؿالمالذنيماظؿـظقؿمواالدارةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119721ب108دقدماهلقاري.داظؿـظقؿ

اجلاععةمادللؿـصرؼة120045ب109امحدمسـؿانادلقدقسةماظؼضائقةميفماعالكماظدوظةماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة1دـد120092ب110حمؿدمعاػرمابقماظعقـني.دضضاءماظؿأدؼبميفماظقزقػةماظعاعةمواظدصقعماظؿأدؼؾقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119932ب111دعادماظطـؾقظل/بـؽاحمجقؿاواتاالظؿزامموادرتاتقفقةماختاذماظؼراراتماالدارؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120051ب112ادلؤدلةماالضؿصادؼةضقاسدماخلدعةميفمادلقدقسةماالضؿصادؼةموادلـشأتماظؿابعةمهلا

اجلاععةمادللؿـصرؼة6/2011دـد120101ب113حمؿدمرصعتمسؾدماظقػاباظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب114داعلممجالماظدؼـ.داصقلماظؼاغقنماالداريم



اجلاععةمادللؿـصرؼة1دـد120032ب115سؾدماظلالممابقمضقػادادقاتمادارةماالسؿال

اجلاععةمادللؿـصرؼة120031ب116سؾدماحلؽؿمصقدة.داخلصقعةماالدارؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120011ب117سؾدماظغينمبلققغلعؾدأادللاواةماعامماظؼضاءموطػاظةمحؼماظؿعارل

اجلاععةمادللؿـصرؼة119561ب118حمؿقدمدعدماظدؼـماظشرؼػاصقلماظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة2ج1ج1ب119عقرؼسمذمؾةذرحمضاغقنمادلقزػنيم

اجلاععةمادللؿـصرؼةجزءمدورتني11999/20046ب120ؼقدػمدعدماهللجمؿقسةماظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة2ج1ج2دـدم119984ب121حمؿدمعاػرمابقماظعقـني.ددسقىماالشاءماعامماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب122صقزيمحؾقشاالدارةماظعاعةمواظؿـظقؿماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120052ب123جلـةماالعؿمادلؿقدةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمظغربلمادقاتطقؼرماالداريموتطؾقؼاتماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120092ب124جاللمامحدماالدشؿاظؿأدؼبميفمضقءمحمؽؿيتماظطعـمواظـؼضماالدارؼةماظعؾقا

اجلاععةمادللؿـصرؼة120092ب125سؾلمخطاراظؼاغقنماالداريماالردغل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120031ب126محدمسؿرممحداظلؾطةماظؿؼدؼرؼةمظالدارةمعدىمرضابةماظؼضاءمسؾقفا

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب127سصاممغعؿةمامساسقؾم.داظطؾقعةماظؼاغقغقةمظؾؼرارماداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب128سؾدماظغينمبلققغل.داظؿـظقؿماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120002ب129مسريمؼقدػماظؾفلمدصقعموسقارضماظدسقىماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة1دـد119993ب130سؾدماظغينمبلققغل.داظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة1دـد119972ب131حلـمحمؿدمسقاضةم.دعؾادئماالدادقةمظؾؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب132جفادمصػاماحباثميفماظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة1دـد119932ب133حؾقبمصارسممنقراالخطاءموادلكاررميفماظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة119971ب134خاظدمخؾقؾماظظاػر.داظؼاغقنماالداريماظؽؿابماظـاغل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120092ب135وظقدمحقدرمجابر.داظؿػقؼضميفمادارةماالدؿـؿارمادلراصؼماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120082ب136صقزيمحؾقشاظقزقػةماظعاعةموادارةمذؤونمادلقزػني

اجلاععةمادللؿـصرؼة119911ب137ػـريمرؼاضحصادماحؽاممضؾؾماظؿؼاسد

اجلاععةمادللؿـصرؼة120072ب138حمؿدمحمؿدمسؾدماعام.داظؼاغقنماالداريمومحاؼةماظصقةماظعاعة



اجلاععةمادللؿـصرؼة120072ب139سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةم.ددسقىماظؿعقؼضماالداريميفماظػؼفموضضاءمجمؾسماظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120062ب140سؿرمحمؿدماظشقبؽل.مداظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب141اداعةمسـؿانعقدقسةماظؼضائقةميفماعالكماظدوظةماخلاصةميفمضقءماظؼضاءواظػؼف

اجلاععةمادللؿـصرؼة1دـد120082ب142حمؿدمدقدمامحدمحمؿداظؿـادبمبنيماجلرميةمواظعؼقبةماظؿأدؼؾقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120072ب143محدمحمؿدممحدماظشؾؿاغلضؿاغاتماظؿأدؼؾػلماظقزقػةماظعاعةميفماظؼاغقنماظؾقيبمواظؼارن

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب144سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةاظؼراراتاالدارؼةميفماظػؼفموضضاءمجمؾسماظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120092ب145رارقماجلقارادلالئؿةماالعـقةموعشروسقةمضراراتماظضؾطماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120072ب146سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةاظدصقعماالدارؼةميفمدسقىماالظغاءمواظدساوىماظؿأدؼؾقةمادللؿعفؾة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب147مسريمسـؿانماظققدػغظرؼةماظظروفماظطارئة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119971ب148محديمؼادنيمسؽاذةاالحؽامماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120042ب149جابرمجادمغصار.داظعؼقدماالدارؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119804ب150سؾدماظؽرؼؿمدروؼش.داصقلماالدارةماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120103ب151سـؿانمدؾؿانماظعؾقديذرحماحؽاممضاغقنماالغضؾاطمعقزػلماظدوظةمواظؼطاعماظعام

اجلاععةمادللؿـصرؼة11ب152داملمادلقدقيدورماظؼاغقنمواظؼضاءميفمعؽاصقةماظػلاد

اجلاععةمادللؿـصرؼة120012ب153سؾلمسؾاساظرضابةماالدارؼةمسؾكمادلالمواالسؿال

اجلاععةمادللؿـصرؼة120043ب154حمؿدمعاػرمابقماظعقـنيجدؼدماحؽامموصؿاوىمجمؾسماظقظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب155محقدمظطقػماظدظقؿلادارةمادلـاضصاتمواظؼضاءميفماظعؼقدموادلؼاوالت

اجلاععةمادللؿـصرؼة120104ب156غقافمطـعانماظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120092ب157حمؿدمضدرياظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب158عشعؾمبـمسؾدماهللمعلؤوظقةماظؿأدؼؾقةمظؾؿقاعني

اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب159داودمسؾدماظرزاقماالظؽرتوغقةمواثرػامسؾكماظـظامماظؼاغقغل(احلؽقعة)االدارةماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب160اذرفمحمؿدمخؾقؾاظؿقؽقؿميفمادلـازساتماالدارؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119982ب161محديمدؾقؿاناظرضابةماالدارؼةموادلاظقةميفماظدوظةماظعربقةمواالدالعقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120082ب162سؾدماحلؿقدماحلؽقعةماالظؽرتوغقةم



اجلاععةمادللؿـصرؼة120061ب163وصاءمادلربؼؽجلـةماظؿأظقػمواظؿعرؼبمواظـشر

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب164سادلماظلعقدمحمؿداظؾقظقسماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب165وظقدمحمؿدماظشـاوياظدورماظؿـظقؿلمظالدارةميفماجملالماالضؿصادي

اجلاععةمادللؿـصرؼة120031ب166داعلممجالماظدؼـماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب167غقصانماظعؼقؾماظعفاعةدؾطةمتأدؼبمادلقزػماظعام

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب168ادرؼسمسزامعشؽالتمادارةماظؿـؿقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120092ب169خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿداظشاعؾميفماظعؼقدماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120082ب170سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةضضاءماالعقرماالدارؼةمادللؿعفؾةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب171حمؿدمحاصظمحفازيادارةمادلقاردماظؾشرؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب172طرؼؿممخقسمخصؾاكادلظاػرماظؼاغقغقةماظػلادماالداريموادرتاجقةمعؽاصقؿف

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب173مسريمطاعؾماخلطقبادارةماجلقدةماظشاعؾةماالؼزو

اجلاععةمادللؿـصرؼة120072ب174حمؿدمسؾدماحلؿقداذؽاظقاتمرضابةماظؼضاءمسؾكمعشروسةمضراراتماظضؾطماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب175جقرجلمذػقؼمداريادلؾادئماظعاعةمظؾؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120031ب176داعلممجالماظدؼـماظدساوىماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120061ب177دؾقؿانماظطؿاوياظـظرؼةماظعاعةمظؾؼراراتماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة11ب178دؾقؿانماظطؿاوياظؼضاءماالداريمضضاءماالظغاء

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب179دؾقؿانماظطؿاوياالدسماظعاعةمظؾعؼقدماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120051ب180حلـمحمؿدمػـدوتعدؼالتف47/1978ادلقدقسةماظؼضائقةميفمذرحماحؽاممضاغقنمغظامماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةمرضؿم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120061ب181حمؿدمحلـمسؾلادلقدقسةماظعؿؾقةميفمغظامماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةمررقمذغؾماظقزقػةماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120031ب182مسريمؼقدػماظؾفلمذرحمضاغقنمغظامماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب183عدحتمحمؿدمابقمغصريادارةماجلقدةماظشاعؾةميفمجمالماخلدعات

اجلاععةمادللؿـصرؼة120061ب184ظطػلمصفؿلممحزاويغظؿماجلقدةماحلدؼـةميفمجمالماظؿصـقعماظغذائل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120082ب185خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿددسقىماالظغاءميفمضقءماحؽامماحملؽؿةماالدارؼةماظعؾقا

اجلاععةمادللؿـصرؼة120072ب186حمؿدمجابرمسؾدماظعؾقؿمعػقضماظدوظةميفماظؼضاءماالداريم



اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب187حمؿدمسؾدماهللماظظاػراظضروراتماظيتمتػرضفامدقادةماخلصكصةميفمجمالمسالضاتماظعؿؾ

اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب188حمؿدمحمؿدمسؾدماظؾطقػمضاغقنماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة11995/20033ب189دؾقؿانماظطؿاويضضاءماالظغاء-ضضاءماظؿأدؼبم-ضضاءماظؿعقؼضم)اظؼضاءماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب190زطرؼامادلصريادسماالدارةماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب191حمؿدمرضاماظـؿرعلؤوظقةماظدوظةمسـماخطاءماظؼضاء

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب192ضادؿمترطلمسقاداظـظامماظؼاغقغلمظؾؿعؾقؿماظعاظلميفماظعراقماحلؽقعلمواالػؾل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120072ب193سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازي(جزئني)اظـظامماظؼاغقغلمظؾقؽقعةماالظؽرتوغقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب194غعقؿمعغؾغباظػرغشاؼزمدرادةميفماظؼاغقنمادلؼارنم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب195داردقمظقغقغاظؼراراتماظؽربىميفماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة119961ب196حمؿدمحمؿدممحقدمذؿاادلقجزماظعؾؿلميفماظدصقعماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة12ب197حمؿقدمحمؿدمسؾلمصربهاسدادموصقاشةماظعؼقدماحلؽقعقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب198ابراػقؿمحمؿدمشـقؿادلرذدميفماظدسقىماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة119951ب199حمؿدموظقدماظعؾادياالدارةماحملؾقةموسالضؿفامباظلؾطةمادلرطزؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120092ب200سؾدماظغػارمابراػقؿمعقدكماظدصقعماالدارةميفمضقءماحؽامماحملؽؿةماالدارؼةماظعؾقا

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب201خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿداظقدقطميفمذرحمضاغقنماالداراتماظؼاغقغقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب202خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿدادلشؽالتماظعؾؿقةمظؾرتاخقصم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120041ب203حمؿقدمسؾدمادلـعؿمصاؼزماظلؤوظقةماظؿأدؼؾقةمظضؾاطماظشررةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب204براصنيمجقبؿامامحدمادلغربلاالبداعماالداريميفماظؼرنماحلاديمواظعشرؼـم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120113ب205صؾامغعؿانمرذقددؾطةمصاحبماظعؿؾماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب206اذرفمسؾدماظػؿاحمتلؾبماظؼراراتماالدارؼةماعاممضاضلماالظغاء

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب207ػاتػمطازؿمجادؿمادلقدقيحدودماظلؾطةماظؿؼدؼرؼةمظالدارةمصقلمادلزاؼداتماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب208سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةاالدمرافمباظلؾطةمتلؾبمالظغاءماظؼرارماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120102ب209حلاممردلدؾطةماالدارةميفمجمالماظضؾطماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب210حمؿدمحلـنيماظعفؿلاالدارةمواظؿكطقطماظرتبقي



اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب211حلينمدروؼشمسؾدماحلؿقدمغفاؼةماظؼرارماالداريمسـمشريمررؼؼماظؼضاء

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب212جاللمامحدماالدشؿعؾادئماظؿأدؼبمادلؿكؾصةمعـماحؽامماالدارؼةماظعؾقا

اجلاععةمادللؿـصرؼة120083ب213سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةادلقدقسةماالدارؼةماظشاعؾةميفماظغاءماظؼرارماالداريموتأدؼبمادلقزػماظعام

اجلاععةمادللؿـصرؼة120073ب214حمؿدمعاػرمابقماظعقـنيضقابطمعشروسقةماظؼراراتماالدارؼةموصؼامظؾؿـفجماظؼضائل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120001ب215سػقػممشسماظدؼـمادلصـػميفماخؿصاصماظؼضاءماظعدظلميفمادللائؾماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120082ب216خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿداحؽاممصرفمخمؿؾػماغقاعماظعالواتمظؾعاعؾنيمباظدوظة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب217عدحتمحمؿدمابقمغصريt588ادادقاتمادارةماجلقدةماظشاعؾةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب218صراغلقسمعاػقغلمسؾدماحلؽؿمامحدماخلزاعلt588ثالثقةمادارةماجلقدةماظشاعؾةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120051ب219دقدمابقماظؾزؼزادلرذدماظؼاغقغلميفماظطعـمسؾكمضراراتماالزاظةماعامماظؼضاءاالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة22020081غقافمطـعانمعؾادئماظؼاغقنماالداريموتطؾقؼاتفميفمدوظةماالعاراتماظعربقةمادلؿقدة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب221سؾلمخطارعلؤوظقةماظعاعةمسـماسؿاهلاماظضارة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب222عقكائقؾمجقغلقنصلادماالدارةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة12011/20143ب223سـؿانمدؾؿانماظعؾقدياخالضقاتماظقزقػةماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب224حلاممعردلاظؿـظقؿماظؼاغقغلمظؾضؾطماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب225حمؿدمبؽرمحلنيماظقدقطميفماظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120092ب226غقافمطـعانماظؼضاءماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب227عاجدمراشبمحؾقاظؼراراتماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120107ب228سؾلماظدؼـمزؼدانمادلقدقسةماظشاعؾةميفمذرحماظؼضاءماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120086ب229امحدمعؾقفلعقدقسةماحلفزماالداريماظؿعؾقؼمسؾكمضاغقنماحلفزماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120063ب230سزتمعـصقرمحمؿداظقدقسةماحلدؼـةميفمذرحمضاغقنمغظامماظعاعؾنيمادلدغقنيمباظدوظةميفمضقءماظؼضاءمواظػؼف

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب231حمؿقدماظلقدمسؿرماظؿفاءماجلفاتماالدارؼةمظؾؿقؽقؿماالخؿقاريميفماظعؼقدماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120082ب232خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿدعقدقسةماظطعقنميفماالحؽامماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120112ب233سؾلمسؾدماالعريماثرماظؼاغقنماخلاصمسؾكماظعؼدماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120043ب234حمؿدمعاػرمابقماظعقـني2005ادلػصؾميفمذرحماخؿصاصمجمؾسماظدوظةموصؼامظالحؽاممواظػؿاوىمحؿكمسامم



اجلاععةمادللؿـصرؼة120073ب235جمؾسمذقرىماظدوظة2006/2007/2008ضراراتموصؿاوىمجمؾسمذقرىماظدوظةمظعامم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب236سؾلمسقلكماالمحدادللؤوظقةماظؿأدؼؾقةمظألرؾاءميفماظؼاغقنمادلؼارن

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب237دؾقؿمجدؼديمدؾطةمتأدؼبمادلقزػماظعام

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب238سؾدماظػؿاحمحمؿدماظصقـمادسمادلراجعةمماخلارجقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب239حمؿدماجلقػريدورماظدوظةميفماظرضابةمسؾكمعشروساتماالدؿـؿارم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب240برطاتمطاعؾماالعـماظلقاحلمواظؿشرؼعاتماظلقاحقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120112ب231حاعدماظشرؼػعؾادئماظػؿاوىماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب242دؼػقدمدؽقـجتـظقؿمادلعارضموادلؤمتراتمواالجؿؿاساتمبػاسؾقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب243محديمابقماظـقرماظلقدمسقؼساالدارةماالدؿشارؼةمودورماظؼضاءماالداريميفماظرضابةمسؾقفا

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب244امحدمؼقدػمحمؿدمسؾلاظؿـظقؿماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب245عصدقمسادلمعاظؽماظـظامماظؼاغقغلمظذويماظدرجاتماخلاصة

اجلاععةمادللؿـصرؼة119951ب246سؾدماظعظقؿمسؾدماظلالممسؾدماحلؿقداظؼقادةماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب247خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿداجلاععميفمتأدؼبماظعاعؾنيمباظشرطاتمواهلقؽاتمواظؾـقكمواظـػاؼاتموخرباءماجلدولمبقزارةماظعدل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب248رأصتمصقدةاصقلموصؾلػةمضضاءماالظغاء

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب249محديمابقماظـقرماظلقدمسقؼسعلؤوظقةماالدارةمسـماسؿاهلاماظؼاغقغقةموادلادؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب250خاظدمسؾدماظعظقؿمابقمشاؼةاالغػاقماظعامموعدسادورماظدوظةميفماظرضابةمسؾقف

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب251صؾاحمصادقمجعػرماالغؾاريجمؾسمذقرىماظدوظةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب252خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿدضقاسدماظـؼؾمواظـدبمواظرتصقفمظؾعاعؾنيمباظدوظةمواظؼطاعماظعام

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب253دعادماظشرضاوياظؼـقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب254سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةاظؼرارماالداريميفمضضاءمجمؾسماظدوظةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120081ب255سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةاالدسماظعاعةميفماظعؼقدماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب256سؾدماظعزؼزمسؾدمادلـعؿمخؾقػةاالثؾاتميفماظدساوىماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب257سـؿانمدؾؿانماظعؾقديادلرذدماظعؿؾلميفماحؽامماظشراءمواظؾقعمواالرمارموابرامماظعؼقدمواحلؽقعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب258سـؿانمدؾؿانماظعؾقديواجبمادلقزػماظعاممباحلقادؼةماظلقادقةموتطؾقؼاتفميفمذؤونماظقزقػةماظعاعة



اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب259سـؿانمدؾؿانماظعؾقدياثرماظؿطقرماالظؽرتوغلميفمعؾادئماظقزقػةماظعاعة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120061ب260رارقمحلنيماظؾاضقريدورماظشررةميفممحاؼةمحؼماظـؼؾمععماظؿطؾقؼمسؾكمادلـعمعـماظلػر

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب261خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿداظقجقزميفماحؽاممتؼارؼرماظؽػاؼةموضؿمعددماخلدعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب262حمؿدممجالاظقجقزميفماظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب263صفدمسؾدماظؽرؼؿمابقماظغـؿماظؼضاءماالداريمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب264حمؿقدمحمؿدععابرةاظػلادماالداريموسالجفميفماظشرؼعةماالدالعقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب265حمؿقدمخؾػماجلؾقرياظعؼقدماالدارؼةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120112ب266سؾلمخطارمذطـاويعقدقسةماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب267حمؿدمسؾلماخلالؼؾةماظؼاغقنماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب268سصامماظدبساظؼضاءماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب269حابسمرطادمخؾقػماظشؾقباظؾاغاتماخلطقةمالثؾاتمسدممعشروسةماظؼرارماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120121ب270حـانمحمؿدماظؼقللودائؾماالثؾاتمظدىماظؼاضلماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120123ب271حـانمحمؿدماظؼقللاحملاصظقنميفماظعراقمدرادةمتشرؼعقةمعؼارغة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب272مجالمابراػقؿماحلقدرياظػلادماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120121ب273سـؿانمدؾؿانماظعؾقديعؾادئماظـظامماالداريمواظقزقػلميفمغفجماظؾالشة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120091ب274سؾدماظرمحـمرحقؿمسؾدماهللمجمؿقعمحبقثمضاغقغقة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120122ب275شازيمصقصؾمعفدياظؼضاءماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة11ب276داملمادلقدقيدورماظؼاغقنمواظؼضاءميفمعؽاصقةماظػلاد

اجلاععةمادللؿـصرؼة120131ب277زؼـبمطرؼؿماظداوديدورماالدارةميفماسدادموتـػقذمادلقازغةماظعاعةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب278حلنيمسـؿانمحمؿدمضاغقنماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120121ب279حمؿدمامحدمامساسقؾمعلاػؿةميفماظـظرؼةماظؼاغقغقةممظؾؿفاساتماحملؾقةماالدارؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب280ذرؼػممؼقدػمخارراظؼرارماالداريم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120111ب281سـؿانمؼادنيمسؾلماجراءاتمماضاعةماظدسقىماالدارؼةميفمدسقتلماالظغاءمواظؿعقؼض

اجلاععةمادللؿـصرؼة120101ب282اظربتمدرحانمؼقدػماجلؿقؾماظؼاغقنماالداريماخلاص



اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب283سـؿانمدؾقؿانمشقالنماظعؾقديعفاراتمادلراجعةماظؼاغقغقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120121ب284امساسقؾمنؿماظدؼـمزغؽـةاظؼاغقنماالداريماظؾقؽلم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120132ب285شازيمصقصؾمعفديتعؾقؼاتمسؾكماحؽامماظؼضاءماالداريميفماظعراقم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120131ب286شازيمصقصؾتعؾقؼاتمسؾكمصؿاوىموضراراتمجمؾسمذقرىماضؾقؿمطرددؿان

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب287حمؿقدمخؾػماجلؾقرياظؼضاءماالداريميفماظعراق

اجلاععةمادللؿـصرؼة11ب288االعؿمادلؿقدةعؤدلاتمعؽاصقةماظػلاد

اجلاععةمادللؿـصرؼة11ب288االعؿمادلؿقدة2جم-م1ج/عؤدلاتمعؽاصقةماظػلاد

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب289إؼػمبرؼـاؼؽمبرمياساظؿػؿقشماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب290شازيمصقصؾمعفديعؼاالتموتعؾقؼاتميفمجمالماظقزقػة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120151ب291نقبمخؾػمعفدياظؼاغقنماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120131ب292حمؿدمسؾلمجقاد/منقبمخؾػماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب293شازيمصقصؾ2014ظلـةمم(9)ذرحماحؽاممضاغقنماظؿؼاسدمادلقحدمرضؿم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120071ب294سؾداظرؤوفمػاذؿأذؽاالتماظؿـػقذميفماحؽامماظؼضاءماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب295سؿارمسؾاسدظقؾمادلقزػمواالدارةماىلماظؿقؼقؼماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120151ب296سـؿانممساناظـظامماالغضؾازلمظؾؼضاةموادلدسنيماظعاعني

اجلاععةمادللؿـصرؼة120121ب297حمؿقدمعفديتقازنماظؼقىميفمعرحؾةمابرامماظعؼدماالداري

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب298حمؿدمبـمبراكعلؤوظقةماظدوظةمسـمأسؿاهلامشلمادلشروسة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120121ب299سؾداظؽؾريماظعؾقياظقجقزميفممتـقؾمأذكاصماظؼاغقنماظعام

اجلاععةمادللؿـصرؼة120121ب300عصطػكمسؾداظغػاراظؿدرؼبماظؼضائل

اجلاععةمادللؿـصرؼة120131ب301سصاممسؾداظػؿاحاحلؽقعةماالظؽؿقرغقةمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120121ب302حمؿدمرصعتمسؾدماظقػاباحملاطؿماالدارؼةماالدؿــائقةميفمصرغلام

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب303حلاممحمؿدمسؾداظعزؼزاحملاطؿماالدارؼةماظدوظقةم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب304عقادةمسؾداظؼادراظؿـظقؿماظؼاغقغلمخلصكصةمادلراصؼماظعاعةمبنيماظقاضعموادلأعقلم

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب305حمؿدمسؾداظؽرؼؿمذرؼػاظؼرارماالداريمادلـعدم



اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب306حمؿدمأمحدمابراػقؿعاػلماظؼراراتماالدارؼة

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب307رؾعتمؼقدػأدؿغاللماظؼضاء

اجلاععةمادللؿـصرؼة120141ب308حمؿدمرضاماظـؿرعلؤوظقةماظدوظةمسـماظؿعقؼضمسـمأخطاءماظؼضاء

اجلاععةمادللؿـصرؼة120131ب309عازنمظقؾقمراضلاظؼاغقنماالداري


