
دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

إٌّزسٖ أٚيإٌّزسٖ أٚي

إٌّزسح ثبْإٌّزسح ثبْ

اٌرًِ أٚياٌرًِ أٚي

ض١ذٞ خبثرعّبيِسّٛد عجذ اٌمبدر رخت عطىر  ض١ذٞ خبثر

ِسرَ ثهفئبدأزّذ عجذ اٌفزبذ أزّذ غسبرخ ِسرَ ثه

ورِٛزعّبيضعبد ؾبٌر عجذ اٌّٛخٛد ثىرورِٛز

ثبة غرقفئبد١ٔف١ٓ و١ًّ ٔد١ت عغب اهلل ثبة غرق

اٌعغبر٠ٓاٌعغبر٠ٓ

إٌّػ١خإٌّػ١خ

اٌدّرناٌدّرن

١ِٕب اٌجؿ١ًِٕب اٌجؿً

اٌٍجبْاٌٍجبْ

اٌذخ١ٍخاٌذخ١ٍخ

اٌعبِر٠خ أٚياٌعبِر٠خ أٚي

اٌعبِر٠خ ثبْاٌعبِر٠خ ثبْ

ثرج اٌعرةثرج اٌعرة

2

2

2

2

دائرح األضىٕذر٠خ 

األٌٚٝ ِٚمر٘ب 

د٠ٛاْ عبَ 

اٌّسبفظخ

4

الفردى للنظام الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌرًِ ثبْاٌرًِ ثبْ

اٌّسبفظخ

األضىٕذر٠خ

دائرح 

األضىٕذر٠خ 

األٌٚٝ ِٚمر٘ب 

د٠ٛاْ عبَ 

اٌّسبفظخ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌّسبفظخ

إٌّؿٛرح أٚيإٌّؿٛرح أٚي

إٌّؿٛرح ثبْإٌّؿٛرح ثبْ

ِروس إٌّؿٛرحِروس إٌّؿٛرح

عّبيزطٓ اٌجٕب إضّبع١ً عجذ اٌّد١ذِروس ِسٍخ دِٕخعّبيزطٓ اٌّزٌٟٛ زطٓ ز٠بدحِروس ِسٍخ دِٕخ

فئبدفردٚش عجذ اٌفزبذ رِضبْ ّٚ٘بِْروس اٌطٕجال٠ٚٓفئبدِسّذ ازّذ عجذاٌرزِّٓروس اٌطٕجال٠ٚٓ

فالذ خٛا٘ر ضعذ اٌػرث١ٕٟ فضً

فئبد٠طٓ اٌط١ذ ثذر ِسّذ فٛدٖ

ِروس أخبِروس أخب

ِروس ١ِذ غّرِروس ١ِذ غّر

لطُ ١ِذ غّرلطُ ١ِذ غّر

ِروس عٍخبِروس عٍخب

ِروس ثٍمبشِروس ثٍمبش

ِروس غرث١ِٓروس غرث١ٓ

ِروس ٔجرٖٚفئبدإثرا١ُ٘ اٌطع١ذ اٌّزٌٛٝ اٌٙٛارٜ / دِروس ٔجرٖٚ

لطُ خّؿخعّبيغبور ِسّذ األِبَ اٌسط١ٕٟلطُ خّؿخ

ِروس دورٔصفئبدفبرٚق ر٠بـ ِؿجبذ ض١ذ أزّذ ١ّٔرِروس دورٔص

ِروس ١ِٕخ إٌؿرفالذِسّذ اٌّزٌٛٝ اٌّزٌٛٝ إثرا١ُِ٘روس ١ِٕخ إٌؿر

لطُ اٌىردٜلطُ اٌىردٜ

ِروس ثٕٟ عج١ذِروس ثٕٟ عج١ذ

ِروس ١ِذ ضٍط١ًِروس ١ِذ ضٍط١ً

ِروس اٌدّب١ٌخِروس اٌدّب١ٌخ

ِروس إٌّسٌخِروس إٌّسٌخ

ِروس اٌّغر٠خِروس اٌّغر٠خ

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

األٌٚٝ
4

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌثب١ٔخ
4

ِروس رّٝ االِذ٠ذ

اٌذل١ٍٙخ

ِروس رّٝ االِذ٠ذ

دائرح اٌذل١ٍٙخ 

األٌٚٝ
2

2
دائرح اٌذل١ٍٙخ 

اٌثب١ٔخ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌّسبفظخ

وفر اٌػ١خ أٚيوفر اٌػ١خ أٚي

وفر اٌػ١خ ثبْوفر اٌػ١خ ثبْ

ِروس وفر اٌػ١خِروس وفر اٌػ١خ

ِروس ل١ٍِٓروس ل١ٍٓ

ِروس ض١ذٞ ضبٌُِروس ض١ذٞ ضبٌُ

ِروس اٌسبِٛيفالذزدبزٜ زط١ٓ زط١ٓ عجبدِٜروس اٌسبِٛي

فئبدِؿغفٝ راضٝ زبِذ/  ع١ّذِروس اٌجرٌصفئبدِدذٜ عجذ اٌعس٠س غع١ػعِروس اٌجرٌص

عّبيزطٓ ِؿغفٝ ِسّذ زّبدث١العّبيِب٠طخ عجذ اٌدٛاد ِسّذث١ال

ِروس ث١الفئبدزبرُ ِسّذ ِسّذ ضالِخِروس ث١ال

ِروس اٌر٠بـِروس اٌر٠بـ

دضٛقدضٛق

ِروس دضٛقِروس دضٛق

ِروس فٛحِروس فٛح

ِروس ِغٛثصِروس ِغٛثص

وفر اٌػ١خ
دائرح وفر 

اٌػ١خ األٌٚٝ
4

دائرح وفر اٌػ١خ 

األٌٚٝ
2



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌّسبفظخ

دِٕٙٛردِٕٙٛر

ِروس دِٕٙٛرِروس دِٕٙٛر

ِروس وفر اٌذٚارِروس وفر اٌذٚار

وفر اٌذٚاروفر اٌذٚار

(زطٓ خجر٠ً)ِسّذ عجذ اٌّغٍت عثّبْ خجر٠ً 

فضً ِسّذ ِسّذ االعؿر

ِروس إدوٛعبرق أزّذ ضبٌُ لر٠غبَِروس إدوٛ

ِروس أثٛ اٌّغب١ِر٠ٛ٘ذا رأفذ إضّبع١ًِروس أثٛ اٌّغب١ِر

ِروس زٛظ ع١طِٝروس زٛظ ع١طٝ

ِروس أثٛ زّؽِروس أثٛ زّؽ

ِروس اٌذٌٕدبدِروس اٌذٌٕدبد

ِروس وَٛ زّبدِٖروس وَٛ زّبدٖ

ِروس ثذرِروس ثذر

ِروس ٚادٜ إٌغرِْٚروس ٚادٜ إٌغرْٚ

غرة إٌٛثبر٠خغرة إٌٛثبر٠خ

ِروس إ٠زبٜ اٌجبرٚدِروس إ٠زبٜ اٌجبرٚد

ِروس غجراخ١ذِروس غجراخ١ذ

ِروس اٌرزّب١ٔخِروس اٌرزّب١ٔخ

ِروس اٌّسّٛد٠خِروس اٌّسّٛد٠خ

ِروس رغ١ذ ِروس رغ١ذ

اٌجس١رح
دائرح اٌجس١رح 

األٌٚٝ
4

دائرح اٌجس١رح 

األٌٚٝ
2



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌّسبفظخ

فئبدفىزٛر ١٘ٚت فبَ/ َ

ِروس ضٕٛرشِروس ضٕٛرش

ِروس ٠ٛضف اٌؿذ٠كِروس ٠ٛضف اٌؿذ٠ك

ِروس اٌف١َٛ

ِروس عب١ِخ

ِروس أثػٛاِٞروس أثػٛاٞ

اٌف١َٛ

ِروس أعطب

ِروس اٌف١َٛ

ِروس عب١ِخ

اٌف١َٛ

ِروس أعطب

اٌف١َٛ
دائرح اٌف١َٛ 

األٌٚٝ
42

دائرح اٌف١َٛ 

األٌٚٝ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌّسبفظخ

أض١ٛط أٚيأض١ٛط أٚي

ِروس أض١ٛطِروس أض١ٛط

فئبدعجذ اٌسبفظ ِسّذ عجذ اٌسبفظ

ِروس اٌمٛؾ١خعّبيِسّٛد عسد عجذ اٌس١ّذ ِروس اٌمٛؾ١خ

ِروس ِٕفٍٛطفئبد٘بٔٝ عجذ اٌسف١ظ رّطبذِروس ِٕفٍٛط

ِروس اٌفزرعّبئبر٠ّبْ رّبَ ع١ذِروس 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

ِروس د٠رٚط

أض١ٛط ثبْ

2

2

أض١ٛط ثب2ْ

ِروس د٠رٚط

2

أض١ٛط
دائرح أض١ٛط 

األٌٚٝ
4

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 الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌّسبفظخ

لٕبلٕب

ِروس لٕبِروس لٕب

ِروس لفظِروس لفظ

ِروس لٛؼِروس لٛؼ

ِروس ٔمبدحِروس ٔمبدح

أعبَ غبور ؾبثر ِسّذ 

ِروس دغٕبِروس دغٕب

ِروس اٌٛلفِروس اٌٛلف

دائرح لٕب األٌٚٝ
2دائرح لٕب األ4ٌٝٚ

ِروس ٔدع زّبدٞ

ِروس فرغٛط

ِروس أثٛ رػذ

ِروس ٔدع زّبدٞ

ِروس فرغٛط

ِروس أثٛ رػذ

لٕب



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌّسبفظخ

ِروس أضٛاِْروس أضٛاْ

ِروس إدفِٛروس إدفٛ

ِروس وَٛ أِجٛفئبدخالي أثٛاٌسطٓ زطٓ ِسّذِروس وَٛ أِجٛ

ِروس ٔؿر إٌٛثخعّبيعب٘ر أٔٛر عب٘ر ِؿغفِٟروس ٔؿر إٌٛثخ

فئبدِٕؿٛر ِسّذ ِٕؿٛرِروس دراٚفئبدِّذٚذ غٙذٞ ض١ٍّبِْروس دراٚ

ِروس أثٛ ضّجًفالذض١ٙر عجبش اثرا١ُِ٘روس أثٛ ضّجً

أضٛاْ ثبْأضٛاْ ثبْ

أضٛاْ أٚيأضٛاْ أٚي

2دائرح أضٛا4ْدائرح أضٛاْ أضٛاْ



دائرح اٌمٛائُ
عذد 

األعضبء

/اٌمطُ

اٌّروس
اٌذائرح اٌفرد٠خؾفخ اٌّرغرأضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

عذد 

األعضب

ء

/اٌمطُ

اٌّروس
أضّبء اٌّرغسجٓ األعضبء

ؾفخ 

اٌّرغر

الفردى للنظام الشورى هقاعد الوغلقة النسبية للقوائن الشورى هقاعد 

اٌّسبفظخ

اٌعر٠ع أٚياٌعر٠ع أٚي

اٌعر٠ع ثبْاٌعر٠ع ثبْ

اٌعر٠ع ثبٌثاٌعر٠ع ثبٌث

ثئر اٌعجذعّبيض١ّر أزّذ فبرش ِسّذ ثئر اٌعجذ

اٌسطٕخفئبدِّذٚذ غبور ِع١ٍك غبوراٌسطٕخ

ٔخًعّبيعجذ اٌعظ١ُ اٌرفبعٝ ِسّذ عجذ اٌس١ّذٔخً

اٌػ١خ ز٠ٚذعّبيافبزٗ إثرا١ُ٘ اٌّبٌراٌػ١خ ز٠ٚذ

رفررفر

اٌعر٠ع راثعاٌعر٠ع راثع

رِبٔخرِبٔخ

اٌمط١ّخاٌمط١ّخ

2 دائرح غّبي ض١ٕبء غّبي ض١ٕبء
دائرح غّبي 

ض١ٕبء
4


