
دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

إٌّزسٖ أٚيعّبيعبعف ِسّذ اٌط١ذ ِجرٚنإٌّزسٖ أٚي

إٌّزسح ثبْفئبدِسّذ زّذٜ ِسّذ عٍٝ اٌذ٠ٓإٌّزسح ثبْ

اٌرًِ أٚيعّبيلٕذ٠ً زطٓ ضعذ لٕذ٠ً اٌرًِ أٚي

فئبدأزّذ اٌط١ذ ِسّذ اٌز١ّّٝ

عّبيضع١ذ عجذ اٌؿّذ لغت ض١ٍّبْ

ض١ذٞ خبثرفئبدضب١ِخ زطٓ ِسّذ إٌّرض١ذٞ خبثر

ِسرَ ثهِسرَ ثه

ورِٛزعّبيورِٛز

ثبة غرقفئبد(أثٛ أغرف  )أغرف ِسّذ عجذ اٌس١ّذ خّعخ اثرا١ُ٘ ثبة غرق

اٌعغبر٠ٓعّبي(اٌّفزسدٝ  )أزّذ زط١ٓ أزّذ رزق اٌعغبر٠ٓ

إٌّػ١خفئبد زبِذ ِفزبذ عٍٝ ع١بدإٌّػ١خ

اٌدّرنعّبيعجذ اٌعس٠س عجذ اٌطالَ عجذ ا١ٌٔٛص عّر اٌدّرن

١ِٕب اٌجؿًفئبدأزّذ ِسّذ خبثر ٠بلٛد١ِٕب اٌجؿً

اٌٍجبْعّبياٌط١ذ ِسّذ اٌط١ذ إضّبع١ًاٌٍجبْ

اٌذخ١ٍخفئبدعّبد عس٠س عجذ اٌّط١ر خرخصاٌذخ١ٍخ

اٌعبِر٠خ أٚيعّبي٘ػبَ در٠ٚع ِؿغفٝ ٔٛاراٌعبِر٠خ أٚي

اٌعبِر٠خ ثبْفئبداٌعبِر٠خ ثبْ

ثرج اٌعرةثرج اٌعرة

2

2

فزسٝ فؤاد زطٓ  

اٌذضٛلٝ

عّبي

دائرح األضىٕذر٠خ 

اٌثب١ٔخ

دائرح األضىٕذر٠خ 

األٌٚٝ

دائرح 

األضىٕذر٠خ 

اٌثب١ٔخ

10

دائرح األضىٕذر٠خ 

اٌثبٌثخ

دائرح األضىٕذر٠خ 

اٌراثعخ

األضىٕذر٠خ

دائرح 

األضىٕذر٠خ 

األٌٚٝ

6

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌرًِ ثبْ

2

2

اٌّسبفظخ

اٌرًِ ثبْ

عبِر فىرٜ إضّبع١ً عٍٝ

ر٠ٙبَ عجذ إٌّعُ ِسّذ ِسّٛد



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

إٌّؿٛرح أٚيفئبدزطٓ خبٌذ زّبد / اٌٍٛاءإٌّؿٛرح أٚي

إٌّؿٛرح ثبْفالذفبرٚق عجذ اٌرازق اٌج١ٍٝإٌّؿٛرح ثبْ

ِروس إٌّؿٛرحفئبدإ٠ٙبة اٌسٕفٝ اثٛ اٌع١ِٕٓروس إٌّؿٛرح

ِروس ثٍمبشعّبي(زطٓ زىبَ)زطٓ عجذ اٌفزبذ ِسّذ زطٓ ِروس ثٍمبش

ِروس عٍخبفئبد(ربِر اٌجٍمبضٝ)ربِر ِسّذ اٌط١ذ أزّذ اٌجٍمبضٟ ِروس عٍخب

فالذزطٓ عٍٝ عٍٝ اٌػ١خ

عّبياٌط١ذ ؾجسٝ اٌطع١ذ أزّذ

خّؿخفئبد(غ١ّبء فر٠ذ)غ١ّبء عغ١خ فر٠ذ خّؿخ

ِروس دورٔصعّبيغٛلٟ عجذاٌع١ٍُ عجذاٌس١ّذِروس دورٔص

ِروس ِسٍخ دِٕخفئبدزطٓ اٌجٕب ِسّذ اٌّرضِٟروس ِسٍخ دِٕخ

ِروس غرث١ٓعّبيعثّبْ اٌسط١ٕٟ عجذاٌس١ٍُِروس غرث١ٓ

ِروس إٌّسٌخفئبد١ٌٍٟ ِب٘ر ٠ٛضف اثرا١ُِ٘روس إٌّسٌخ

ِروس اٌّغر٠خعّبيخّبي اٌط١ذ ِسّذ اٌعغبرِروس اٌّغر٠خ

ِروس اٌدّب١ٌخفئبدِسّذ اٌط١ذ ضبٌُ ضع١ذِروس اٌدّب١ٌخ

ِروس ١ِذ ضٍط١ًفالذٚائً ِسّٛد رٛف١ك عجذِٖروس ١ِذ ضٍط١ً

ِروس ١ِٕخ إٌؿرعّبيِسّٛد عجذاٌعبعٟ ازّذ زبِذِروس ١ِٕخ إٌؿر

اٌىردٞاٌىردٞ

ِروس ١ِذ غّرفئبدِسّذ عجذاٌّعغٟ عٍٟ اٌط١ذِروس ١ِذ غّر

١ِذ غّرعّبيوبًِ عغ١خ اٌط١ذ ازّذ١ِذ غّر

ِروس أخبعّبئبخٟ اثرا١ُ٘ ض١ذ االًِ٘روس أخب

ِروس اٌطٕجال٠ٚٓعّبي(ض١ّر زر٠رٖ)ض١ّر ع١ذ ِسّذ زج١ت ِروس اٌطٕجال٠ٚٓ

ِروس رّٝ االِذ٠ذعّبي(ازالي إٌدٌٛٝ)ازالَ اٌسٕفٟ خبة اهلل إٌدٌٟٛ 

ِروس ثٕٟ عج١ذفئبد(خبٌذ اٌجرٜ)خبٌذ اٌذضٛلٟ ِسّذ ِؿغفٟ

عّبي(أزّذ اٌراعٝ)ازّذ عجذاٌٙبدٞ اٌراعٟ ِسّذ ِروس ثٕٟ عج١ذ

فئبد(أ٠ّٓ عجذٖ)ا٠ّٓ عجذاٌفزبذ عجذاهلل  

2

اٌذل١ٍٙخ

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌثبٌثخ
8

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌثبٌثخ
2

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌراثعخ
2

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌخبِطخ
2

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌطبدضخ

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

األٌٚٝ
8

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

األٌٚٝ
2

ِروس ٔجرٖٚ

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌثب١ٔخ
2

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌثب١ٔخ
8

ِروس ٔجرٖٚ

ِروس رّٝ االِذ٠ذ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

وفر اٌػ١خ أٚيوفر اٌػ١خ أٚي

وفر اٌػ١خ ثبْعّبيعٍٝ أزّذ عٍٝ أزّذوفر اٌػ١خ ثبْ

ِروس وفر اٌػ١خفئبدِظٙر ِسّذ اٌر٠ذِٜروس وفر اٌػ١خ

ِروس ل١ٍٓعّبي٠بضر زفٕٝ اٌػسبدِروس ل١ٍٓ

ِروس ض١ذٞ ضبٌُفئبدِب٘ر عبثذ ؾبٌرِروس ض١ذٞ ضبٌُ

ِروس اٌسبِٛيعّبيفّٙٝ ضع١ذ غٍجِٝروس اٌسبِٛي

ِروس اٌجرٌصفئبدإثرا١ُ٘ عجذ اٌجبرٜ عالَِروس اٌجرٌص

ث١العّبيِسّذ ٠ٛٔص اثٛ ز٠ذث١ال

ِروس ث١الفئبدإوراَ عجذ اٌطزبر زلسٚقِروس ث١ال

ِروس اٌر٠بـِروس اٌر٠بـ

دضٛقدضٛق

ِروس دضٛقِروس دضٛق

ِروس فٛحِروس فٛح

ِروس ِغٛثصِروس ِغٛثص

عّبي

فئبد

اٌط١ذ اثٛ ا١ٌس٠ذ غّص 

اٌذ٠ٓ

وفر اٌػ١خ

دائرح وفر 

اٌػ١خ األٌٚٝ
8

دائرح وفر اٌػ١خ 

اٌثبٌثخ
2

دائرح وفر اٌػ١خ 

األٌٚٝ

دائرح وفر اٌػ١خ 

اٌثب١ٔخ

دائرح وفر 

اٌػ١خ اٌثب١ٔخ
4

2

2

إضّبع١ً ِؿغفٝ ثىر/ د



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

دِٕٙٛرفالذأزّذ إثرا١ُ٘ عٍٝدِٕٙٛر

ِروس دِٕٙٛرعّبيفٛزٜ أزّذ اٌّغبزِٜروس دِٕٙٛر

فئبدعّرٚ عٍٝ اٌسلَٛ

فالذِٕٝ عجذ اٌعس٠س اٌجغراٜٚ

ِروس وفر اٌذٚارعّبيِبخذح أزّذ زطِٓروس وفر اٌذٚار

وفر اٌذٚارفئبدٚائً ِسّذ عٍٝ غعجبْوفر اٌذٚار

عّبيِسّذ عج١ذ ز١ّذ ضبٌُ

فئبدٍٔٙٗ عجذ اٌعس٠س عجذ اٌس٠ٓ اٌمبضُ

ِروس إدوٛفالذعٍٝ عجذ اٌعس٠س اٌذضٛلِٝروس إدوٛ

ِروس أثٛ اٌّغب١ِرفالذأغرف اٌط١ذ عطىرِروس أثٛ اٌّغب١ِر

ِروس زٛظ ع١طٝفالذِسّذ أ١ِٓ إثرا١ُ٘ خٛ٘رِروس زٛظ ع١طٝ

ِروس أثٛ زّؽعّبيِؿغفٝ إثرا١ُ٘ اٌسٕبِٜٚروس أثٛ زّؽ

ِروس اٌذٌٕدبدفئبدأزّذ ض١ٍّبْ أزّذ عجذ اهلل/ اٌٍٛاءِروس اٌذٌٕدبد

ِروس وَٛ زّبدٖفالذِسّذ غٛلٝ خ١ًٍ ثذرِروس وَٛ زّبدٖ

ِروس ثذرعّبيضعذ ِسّذ ضعذ اٌس١ِٛٞروس ثذر

ِروس ٚادٜ إٌغرْٚفئبدعجذ اٌّد١ذ ض١ذ ِػبٌِٝروس ٚادٜ إٌغرْٚ

غرة إٌٛثبر٠خعّبيعجذ اهلل ِسّٛد عجذ اهلل اٌػر٠فغرة إٌٛثبر٠خ

ِروس إ٠زبٜ اٌجبرٚدفئبدضسر ِؿغفٝ إثرا١ُ٘ اٌمبضِٝروس إ٠زبٜ اٌجبرٚد

ِروس غجراخ١ذفالذخبٌذ ١ِٕر إضّبع١ً ع١طِٝروس غجراخ١ذ

ِروس اٌرزّب١ٔخفئبدِسّذ عؿبَ ِسّٛد ض١ٍُِروس اٌرزّب١ٔخ

ِروس اٌّسّٛد٠خ

ِروس رغ١ذ

اٌجس١رح

دائرح اٌجس١رح 

األٌٚٝ
12

دائرح اٌجس١رح 

اٌثب١ٔخ
8

دائرح اٌجس١رح 

األٌٚٝ
2

2

دائرح اٌجس١رح 

اٌثب١ٔخ

2
دائرح اٌجس١رح 

اٌراثعخ

دائرح اٌجس١رح 

اٌخبِطخ

دائرح اٌجس١رح 

اٌثبٌثخ
2

2

ِروس اٌّسّٛد٠خ

ِروس رغ١ذ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

ِروس ضٕٛرشِروس ضٕٛرش

ِروس ٠ٛضف اٌؿذ٠كِروس ٠ٛضف اٌؿذ٠ك

ثٕٟ ض٠ٛفثٕٟ ض٠ٛف

ِروس ثٕٟ ض٠ٛفِروس ثٕٟ ض٠ٛف

ثٕٟ ض٠ٛف اٌدذ٠ذحثٕٟ ض٠ٛف اٌدذ٠ذح

ِروس إٔ٘بض١بِروس إٔ٘بض١ب

عّبي٘ػبَ اٌس١ٍِّٝروس اٌٛاضغِٟروس اٌٛاضغٟ

اثٛ اٌخ١ر عجذ اٌط١ّع/ دِروس ٔبؾرِروس ٔبؾر

ِروس ثجبِروس ثجب

ِروس ضّطغبِروس ضّطغب

اٌف١َٛ

أزّذ ع٠ٛص أزّذ زبفظِروس أعطب

فئبد

عّبي

عؿبَ خالف

ِروس اٌفػٓ

اٌف١َٛ

دائرح اٌف١َٛ 

األٌٚٝ
8

ِروس اٌف١َٛ

ِروس عب١ِخ

دائرح اٌف١َٛ 

اٌثب١ٔخ
ِروس أثػٛا4ٞ

اٌف١َٛ

ِروس أعطب

دائرح اٌف١َٛ 

اٌثبٌثخ

2
دائرح ثٕٟ ض٠ٛف 

األٌٚٝ

2

2

2

2

2

ِروس اٌف١َٛ

ِروس عب١ِخ

ِروس أثػٛاٞ

ٔبؾر اثٛ اٌّدذ

عبرق ِسّذ عجذ اٌد١ًٍ 

عٍٝ

دائرح ثٕٟ ض٠ٛف 

اٌثب١ٔخ

دائرح ثٕٟ ض٠ٛف 

اٌثبٌثخ

دائرح اٌف١َٛ 

األٌٚٝ

دائرح اٌف١َٛ 

اٌثب١ٔخ

ثٕٟ ض٠ٛف

دائرح ثٕٟ 

ض٠ٛف األٌٚٝ
8

دائرح ثٕٟ 

ض٠ٛف اٌثب١ٔخ
ِروس اٌفػ4ٓ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

أض١ٛط أٚيفالذِؿغفٝ أزّذ لرغٟ أزّذ أض١ٛط أٚي

عّبيضراج اٌذ٠ٓ عجذ اٌرزّٓ خ١ٍفخ اثٛ ض١ف

فئبدفر٠ذ فزسٝ خٛرج عجذ اٌٍّه

ِروس أض١ٛطعّبيع١ٍٗ زطٓ ِسّذ اثٛ غذ٠رِروس أض١ٛط

عّبيِسطٓ ثذر اثٛ ز١ّذ

عّبي(األ١ِر ضٍغبْ)ِسّذ ٠ٛٔص ِسّذ فرغٍٝ 

ِروس اٌمٛؾ١خفئبداثٛ اٌمبضُ ِسّذ عجذ إٌبؾرِروس اٌمٛؾ١خ

ِروس ِٕفٍٛطعّبيٌٍَّٛ ِسّذ زبِذ رضٛاِْروس ِٕفٍٛط

ِروس اٌفزرِروس اٌفزر

ِروس أثٕٛةِروس أثٕٛة

ِروس ضبزً ض١ٍُِروس ضبزً ض١ٍُ

ِروس اٌجذارِٞروس اٌجذارٞ

أثٛ ر١حأثٛ ر١ح

ِروس أثٛ ر١حِروس أثٛ ر١ح

ِروس ؾذفبِروس ؾذفب

ِروس اٌغٕب٠ُِروس اٌغٕب٠ُ

2

دائرح أض١ٛط 

اٌثبٌثخ
2

2

ِسّذ عجذ اٌّسطٓ أزّذ 

ؾبٌر

ِسّذ رفعذ عجذ اٌس١ّذ 

أزّذ

أض١ٛط ثبْ

ِروس د٠رٚط ِروس د٠رٚط

أض١ٛط

دائرح أض١ٛط 

األٌٚٝ
8

دائرح أض١ٛط 

اٌثب١ٔخ
8

2

فئبد

فالذ

أض١ٛط ثبْ

دائرح أض١ٛط 

اٌثب١ٔخ

دائرح أض١ٛط 

اٌراثعخ

دائرح أض١ٛط 

األٌٚٝ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

ضٛ٘بج أٚيضٛ٘بج أٚي

ضٛ٘بج ثبْضٛ٘بج ثبْ

ِروس ضٛ٘بجِروس ضٛ٘بج

ِروس أخ١ُِّروس أخ١ُّ

اٌىٛثراٌىٛثر

ِروس اٌّراغخِروس اٌّراغخ

ِروس خ١ٕٙخِروس خ١ٕٙخ

ِروس عٙغبِروس عٙغب

عٙغبعٙغب

ِروس عّبِروس عّب

ِروس خرخبفئبدخ١ٍفخ رضٛاْ خٍف رضٛاِْروس خرخب

فالذعبعف عثّبْ ض١ٍّبْ زط١ٓ

فئبدعٍعذ زرة ِرضٝ ِؿغفٝ

عّبيؾ١ٍت اٌمص اٌمّص ِمبر

فئبدؾفٛد ِسّذ ؾبثر

ِروس اٌعط١رادفالذأزّذ عجذ اٌرزّٓ عجذ اٌمبدرِروس اٌعط١راد

ِروس اٌج١ٍٕبفالذأغرف ِسّذ٠ٓ خبد اٌرةِروس اٌج١ٍٕب

ِروس دار اٌطالَفئبد٠ٛ٘ذا زط١ٓ ثغ١خ زط١ِٓروس دار اٌطالَ

2

2

2

2

ِروس ضبلٍزخ

ضٛ٘بج

دائرح ضٛ٘بج 

األٌٚٝ
12

ِروس إٌّػأح

خرخب

ِروس ضبلٍزخ

دائرح ضٛ٘بج 

اٌثب١ٔخ
8

دائرح ضٛ٘بج 

اٌخبِطخ

2

خرخب

ِروس إٌّػأح

دائرح ضٛ٘بج 

اٌثب١ٔخ

دائرح ضٛ٘بج 

اٌثبٌثخ

دائرح ضٛ٘بج 

اٌراثعخ

دائرح ضٛ٘بج 

األٌٚٝ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

لٕبعجذ اهلل اثٛ اٌعاللٕب

ِروس لٕبعفذ ِسّذ ؾبدقِروس لٕب

ِروس لفظِسّذ زطٓ ضٍغبِْروس لفظ

ِروس لٛؼضسر اثٛ اٌسّذ عثّبِْروس لٛؼ

ِروس ٔمبدحِروس ٔمبدح

فالذزط١ٓ فب٠س اثٛ اٌٛفب

عّبيزطٓ ِسّٛد ضجبق

فئبدزطبَ أ١ِٓ ع١طٝ/ د

عّبيعجذٖ اٌّسرزٜ

فئبدِسّذ ؾجسٝ/ َ

فالذضعذ اٌذ٠ٓ 

ِروس دغٕبفئبدخّٙٛر٠خِروس دغٕب

ِروس اٌٛلففالذِّذٚذ زّذِٜروس اٌٛلف

ِروس فرغٛط

2

2

ِروس ٔدع زّبدٞ

ِروس أثٛ رػذ

دائرح لٕب اٌثب١ٔخ

اٌػّب١ٌخ
8

4

دائرح لٕب األٌٚٝ

دائرح لٕب اٌثب١ٔخ

2

لٕب

دائرح لٕب األٌٚٝ

اٌدٕٛث١خ

ِروس ٔدع زّبدٞ

ِروس فرغٛط

ِروس أثٛ رػذ

دائرح لٕب اٌثبٌثخ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

ِروس أضٛاِْروس أضٛاْ

ِروس إدفِٛروس إدفٛ

ِروس وَٛ أِجٛفئبد(اٌعّذح ٔبدر)ٔبدر ؾالذ اٌذ٠ٓ اثٛ اٌّدذِروس وَٛ أِجٛ

ِروس ٔؿر إٌٛثخفالذِٛضٝ ضعذ اٌذ٠ٓ ِسّٛد عٛض١ِٓروس ٔؿر إٌٛثخ

ِروس دراٚعّبي(ِسّٛد أثٛ ور٠ػخ)ِسّٛد عٍٝ ِسّذ أزّذ ِروس دراٚ

ِروس أثٛ ضّجًفئبدفب٠سٖ ِسّٛد أزّذ عٍِٝروس أثٛ ضّجً

أضٛاْ ثبْأضٛاْ ثبْ

أضٛاْ أٚيأضٛاْ أٚي

ِغرٚذِغرٚذ

اٌسّبَاٌسّبَ

اٌطٍَٛ

فئبد(رزق اثٛ ٚافٝ)رزق ِسّذ رزِٛٗ 

اٌطٍَٛ

اٌضجعخ

عّبي(زط١ٓ اٌدبرذ)زط١ٓ أدَ خبرذ 

اٌضجعخ

ض١ذٞ ثرأٟ

فئبدخٍف ؾبدق أزّذ ِسّذ

ض١ذٞ ثرأٟ

ض١ٛحعّبي٘ذٜ أٛر أزّذ ِطبعذض١ٛح

ِبر٠ٕب اٌع١ٍّٓ اٌط١بز١خِبر٠ٕب اٌع١ٍّٓ اٌط١بز١خ

اٌع١ٍّٓاٌع١ٍّٓ

إٌد١ٍخإٌد١ٍخ

أزّذ عجذ اٌعبي ع١ذ 

(زبِذ عرٚٞ)

ثػ١ر ؾبفٝ عّر لبضُ

فالذ

فالذ

ِؿغفٟ اثٛاٌسطٓ ض١ٍّبْ

دائرح أضٛا4ْدائرح أضٛاْأضٛاْ

2ِغرٚذ دائرح ِغرٚذ4دائرح ِغرٚذ

فئبد

فالذ

ِؿغفٟ عٍٟ ِؿغفٟ

2



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشعب هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشعب هقاعد 

اٌّسبفظخ

اٌعر٠ع أٚياٌعر٠ع أٚي

اٌعر٠ع ثبْاٌعر٠ع ثبْ

اٌعر٠ع ثبٌثاٌعر٠ع ثبٌث

ثئر اٌعجذفئبدٔع١ُ خجر ض١ٍُ عز١كثئر اٌعجذ

اٌسطٕخفالذإثرا١ُ٘ ض١ٍّبْ غبُٔ ع١ذ عدٛحاٌسطٕخ

ٔخًعّبيخ١ًٍ عٍٟ زط١ٓ وٍٛةٔخً

اٌػ١خ ز٠ٚذعّبيعجٍخ زط١ٓ ع١بدٖ زرعٝاٌػ١خ ز٠ٚذ

رفررفر

اٌعر٠ع راثعاٌعر٠ع راثع

رِبٔخرِبٔخ

اٌمط١ّخاٌمط١ّخ

اٌغٛراٌغٛر

رأش ضذررأش ضذر

أثٛ رد٠صفئبد٠بضر عٍٝ اٌذِرداظأثٛ رد٠ص

ضبٔذ وبرر٠ٓعّبيرسر٠ر عجذ اٌع١ٍُ عجبدضبٔذ وبرر٠ٓ

غرَ اٌػ١خفئبدٔبؾر ِسّذ ر٠بـغرَ اٌػ١خ

د٘تعّبيعبعف أزّذ ِسّٛد ض١ٍُد٘ت

٠ٛٔجع٠ٛٔجع

عبثبعبثب

غّبي ض١ٕبء
دائرح غّبي 

ض١ٕبء
دائرح غّبي ض١ٕبء4

خٕٛة ض١ٕبء
دائرح خٕٛة 

ض١ٕبء
2دائرح خٕٛة ض١ٕبء4

2


