
                        

	م ا��را��         �� ���� ���م ٢٠٠٣-٢٠٠٢ا��	ء ا����� ا������

	ة�          ا�
 

ا�"! �   
 

 ت ا
�� ا����� ��� ا����ل ر�� و��ر�� ا
�	 ا������

��� ا�$�	ت   ٥/١٠/٢٠٠٢ �  ٥٣٦٣  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ١ ,+� ��*ون ا)	اه&� 

٥/١٠/٢٠٠٢ �  ٥٣٦٣  م+*ا() '�ر&% ���  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢ و/ء .-� ���د 
٥/١٠/٢٠٠٢ �  ٥٣٦٣ 2�ان   ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٣ ��	ر ا��2 ���	ن 

٥/١٠/٢٠٠٢ �  ٣٦٣ .�	ت  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٤ 4�	ء 2	'� ��� ا3  
٥/١٠/٢٠٠٢ �  ٥٣٦٣ 2�ان  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ ٥ �8	ء ا7*اه� ���ان  

٥/١٠/٢٠٠٢ �  ٥٣٦٣ ا2	ء ;-:*&�   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ �	ء '�� ���  ;���ا�  ٦ 
٥/١٠/٢٠٠٢ �  ٥٣٦٣ ا2	ء ;-:*&�   ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٧ ��و&� ?	8< ��	س 
٥/١٠/٢٠٠ �  ٥٣٦٣ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ��2 � ٨ ��	س &	�

٢٠٠٣- ٢٠٠٢   ٥/١٠/٢٠٠٢?�  ٤٢٩٨ ��� ا�$�	ت  %�E �F	٩ ا&�ب آ 
�ان�٥/١٠/٢٠٠٢?�  ٥٣٦٣   ��� ا�  ٢٠٠٣-٢٠٠٢   >�E ��� �-. ء	١٠ �$ 

ا�$�	ت ���  ٥/١٠/٢٠٠٢?�  ٥٣٦٣  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  * ١١ ;:	 ��� ��� ا/;
�ان�٥/١٠/٢٠٠٢?�  ٥٣٦٣ ��� ا�  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ١٢ 'IJ �&*K	ء ا��&� ا��2 

٥/١٠/٢٠٠٢?�  ٥٣٦٣ ا2	ء ;-:*&�   ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  �L	. دل	١٣ �$�س � 
٥/١٠/٢٠٠٢?�  ٥٣٦٣ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  N+ *;	� رة	١٤ '� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	م ا��را�� ا�� �٢٠٠٤ -��٢٠٠٣	ء ا����� ا������  
 
 

ا�"! �   ت ا
�� ا����� ��� ا����ل ر�� و��ر�� ا
�	 ا������ 
١٥/١٢/٢٠٠٣?�  ١٦٨١ .�	ت  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  ١ QJح ��	س ز&�ان  

١٥/١٠/٢٠٠٣?�  ١٦٨١ 2�ان  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  ٢ ��� ا��"	ر ;$ �ر ��� 
١٥/١٢/٢٠٠٣?�  ١٦٨١ 2�ان  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  >�L ن ��2ان	�R ٣ 

١٥/١٢/٢٠٠٣?�  ١٦٨١ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  ٤ �J	 L	�� �Lاد 
�ان�١٥/١٢/٢٠٠٣?�  ١٦٨١ ا�  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  ��� ��	L ل	٥ ا7": 

١٥/١٢/٢٠٠٣?�  ١٦٨١ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  �� ٦ 7*وج ;��� رزو
٦/١٠/٢٠٠٣?�  ٢٤٤٨ 2�ان  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  ��2 �
�L د	2 ٧ 

١٥/١٢/٢٠٠٣?�  ١٦٨١ .�	ت  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  ��2 ��� � ٨ ر7	ب ;-
١٥/١٢/٢٠٠٣?�  ١٦٨١ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  ��� *I
L ��� ٩ 

 

	م ا��را�� ا��	                �� �   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ء ا����� ا������

 
 ت ا
�� ا����� ��� ا����ل ر�� و��ر�� ا
�	 ا������ ا�"! �

٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ١ أ?	ق ر4� ���	ن 
٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ ا2	ء ;-:*&�   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ �2� ;:�ي  W$&٢ ز 

٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ ا�$�	ت  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٣ د&	ر �XJ	ن ���ان  
٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ 2�ان  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  � ٤ ذآ*ى ��	 ا7*اه
٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ 2�ان   ٢٠٠٥-٢٠٠٤  2 �L	. ف/����  ٥ 

٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ .�	ت  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٦ ا�< آ	�F ه	دي  
٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ 2�ان  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٧ ا;*ة ?	8< ا��2  

٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ��� ٨ .-	ة ا��2 ;
٣٠/٨/٢٠٠٤?�  ٤٢٥٩ .�	ت  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  *\E ان���2� � 	�J ٩ 

 
 
 
 




	م ا��را�� ا��	ء ا���                �� �   ٢٠٠٦-��٢٠٠٥ ا������
 

 ت ا
�� ا����� ��� ا����ل ر�� و��ر�� ا
�	 ا������ ا�"! �

١٨/٩/٢٠٠٥س ?�  ٣٨٨ ��� ا�$�	ت  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ *ي ��� ا��ه	ب  E د	
� ١ 
�ان �١٨/٩/٢٠٠٥س ?�  ٣٨٨ ��� ا�  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢ 2	ة آ$
	ن ���  

١٨/٩/٢٠٠٥س ?�  ٣٨٨ ��� ا�$�	ت  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  �L	. ح	�J ٣ .�ر 
١٨/٩/٢٠٠٥س ?�  ٣٨٨ ��� ا�$�	ت  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  ]�E * ز&�ان�	٤ & 

١٨/٩/٢٠٠٥س ?�  ٣٨٨ ا2	ء ;-:*&�   ٢٠٠٦-٢٠٠٥  ٥ ا��	ء �2W ه�&� 
�ان �١٨/٩/٢٠٠٥س ?�  ٣٨٨ ��� ا�  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  �F	7* ��دة آ	L ٦ 

١٨/٩/٢٠٠٥س ?�  ٣٨٨ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ �2� ?*ح ���    ٧ 
 

                

	م ا��را��           �� �   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ا��	ء ا����� ا������
 

 ت ا
�� ا����� ��� ا����ل ر�� و��ر�� ا
�	 ا������ ا�"! �

٢٤/١٢/٢٠٠٦?�  ١٠١٢٥ ��� ا�$�	ت  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  ١ ا�*اء +	ه* � �Iر 
�ان�٢٤/١٢/٢٠٠٦?�  ١٠١٢٥ ��� ا�  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ��� ���ان4�	ء ;   ٢ 

٢٤/١٢/٢٠٠٦?�  ١٠١٢٥ ا/2	ء ا��-:*&�  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ^ ا��2 � ٣ ��� ا��	در&
٢٤/١٢/٢٠٠٦?�  ١٠١٢٥ ا/2	ء ا��-:*&�  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  � ٤ ر?	_ ��ي �2

٢٤/١٢/٢٠٠٦?�  ١٠١٢٥ ��� ا�$�	ت  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  >�L > ٥ ا7"�	م ا��	�
٢٤/١٢/٢٠٠٦?�  ١٠١٢٥ ا/2	ء ا��-:*&�  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٦ Q2 ا��2 داود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




	م ا��را�� �� �٢٠١٠-٢٠٠٩ا��	ء ا����� ا������  
 
 

 ت ا
�� ا����� ��� ا����ل ر�� و��ر�� ا
�	 ا������ ا�"! �

١٨/١٠/٢٠٠٩ �  ١٢٤٠٩٢ ا2	ء ;-:*&�   ٢٠١٠-٢٠٠٩  ١ ا,�4م داود ��01ن 

٢٧/١٠/٢٠٠٩?�  ١٣٧٥ ا2	ء ;-:*&�  ٢٠٠٩ ���; � ٢ ا7":	ل �2

٦/١٢/٢٠٠٩?�  ٤٨٥٢ ��� ا�$�	ت  ٣ Q7ل ?	8< زآ*&	 ٢٠٠٩ 

٦/١٢/٢٠٠٩?�  ١٤٨٥٢ ��� ا�$�	ت  ٢٠٠٩ ���; ��	� ٤ ا7":	ل 

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ��� ا�$�	ت ��� ��2د ٢٠٠٩ ; �$`7 ٥ 

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ��� ا�$�	ت  ٢٠٠٩ ��� ��� ٦ رL	ء ;

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ 2�ان 	 آ	�F ��2نر4 ٢٠٠٩   ٧ 

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ا2	ء ;-:*&� 
�د &
��ب  ٢٠٠٩ � a�	J ٨ 

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ا2	ء ;-:*ي  ٢٠٠٩  ��� ��� � ٩ �:	د &	�

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ا2	ء ;-:*ي  ٢٠٠٩ ��� ١٠ ?	'� ��� ا��2 ;

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ��� ا�$�	ت  ١١ ;:$� وهW ;:�ي ٢٠٠٩ 

ا�$�	ت���   ٧/١/٢٠١٠?�  ٣٠١  ١٢ &	�* ;�?) ;:�ي ٢٠٠٩ 

ا/2	ء 
 ا��-:*&�

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ١٣ �$	 ��� ا/;* ���	ن ٢٠٠٩  

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ا2	ء ;-:*&�  ١٤ .:	د آ	;< 4
Qن ٢٠٠٩ 

�ان�٦/١٢/٢٠٠٩?�  ١٤٨٥٢ ��� ا�  ١٥ ?*اس ��	 �L	ر ٢٠٠٩ 

�ان�٦/١٢/٢٠٠٩?�  ١٤٨٥٢ ��� ا� ١٦ ��	ء �
�د ���د ٢٠٠٩  

١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ١٢٤٠٩٢ ��� ا�$�	ت   ٢٠٠٩ *J	. ي*�J ١٧ .�ر 

�ان�١٨/١٠/٢٠٠٩?�  ٤٠٩٢ ��� ا�  ٢٠٠٩ ��� ١٨ �bي �	�� ��� ا�

     
 


