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 تقديم
 

ججيإل  جلئ جها  يئ جها ل إيإلئ جهعلىإنئ جهاإلظإم ج إلإ  جي يإل جقإسقه جقل  جأ   جها ل إيإليإلأل جهاي لط جهس هضئ جهاز إط جإلهإ  
جي مج ج  يإ جها إنمة جهام ايإل ج هايعإيي  جهس ن ج لو جهاإلظإم ج  ه جخ هقم جع  إ  جىعيم جيل جألث  جقل  جها ل إيإلئ ا لىإ 

ج.هاللسيإزإيجها ل إيإليإل
ج

لىننإنئجها ل ننإيإلئجها  ننيئ جهاسننطمجهاز ننإطج لنن جيننإجيىننم جيننلجس ىننيإيجم ايننإلجلييننإجيسعلننوج س ليننمجهانن خمجهعجسنن لي  قلنن جىننعيمج
أ مجهاس ىيإيجلئجيزإ جهعلىإ  جج لمى أهلإا إج سعس  جهاسىإلي إيجهعلىإنيإلج لإلإلجأإل هق إج.ججهاي إ يمج هايعإيي جهعلىإنيإل

ج.كجهاس ىيإيج  يإجيسر مجيبج ى ىيإلجهالخسىإمجها ل إيإلئا هجالج مجيلجهاسعإي جيبجلإلإلجهاسىإلي إيج لوجيإجإلىيجقليهجسل
ج

خنإمجهاز نإطجهاي لننط جا لىنإ جها ل ننإيإلئج م ه نإلجيعيقننإلجالسىنإلي إيجهام ايننإلج يلإ انإلج يزننإمجسىنإإليةج لىننإنيإلجلل نإيإليإلجي إليننإلج
ج.قل جأ نجيسيإلإلج  لوجألمثجهعىمه هيجاأليمجهايسلمةجلئج  هجهايزإ 

ج
هاز إطج إ قإج هان  جأمىجم   جلنئجي للنإلجي ينإلجينلججإأىم  جهاسئألمجأ مجهاسىإإليةجج8421 إيإليإلجماي جهاسزيعإيجها لاقمجلإلج

سلننكجهاسز  ننإلج يننإجيننسر مجيننبجاج يثإ ننإلجسإنن ي خيإلننإج إإلزننإطج نن هجهاسىننإليةجايلنن لججانن هسننإ ياجهعلىننإ جها ل ننإيإلئجقلنن جألينن ج زننه ج
ج.  يإجي ممجهايىللإلجهاعإيإلهاسئجإ أيججهاي سزمهي

ج
 ننر جهاسعننمهمجهاعننإمجال ننلإلج هاي ننإللج هايإلهننآيجج8421ماي جهاي زننبجهس إ ننئجلننئجسىننإليةجهاسزيعننإيجها ل ننإيإليإلجيهننل ج نن هجهانن

ج. ج يعس  ج هلمًهجيلجأ مجأماإلجهاسىإليةج هاسئج س س ممجلأماإلجيعيإ يإلجلئجهاسعمهم4002
ج
ج
ج

ج ههللج ائجهاي لو
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 مقدمــة

 
همج ل نننلإلجينننلجهسمانننإلجها إىنننإلج نننإاس ييطجال نننس مهي إجلنننئجي سلنننةجهسإلهنننإإلجيقننن مجهاز نننإطجهاي لنننط جا لىنننإ جها ل نننإيإلئج إقنننم

هعلىننإنيإلجهاسننئجيقنن مج  ننإج ىنن  ةجي ننسي ةج  إىننإلجهاسعننمهمجهاعننإمجال ننلإلج هاي ننإللج هايإلهننآيج يننأسئج نن هجهاننماي جه ننسليإالجالننماي ج
  غنن جج8421 هزننمجهاسزيعننإيجقننإمجها ننإمج إاسزيعننإيجها ننلإإليإلجلننئجهس هضننئجها ل ننإيإليإلج خننمجسننمجهقسيننإمج نن هجهاسىننإليةج لننوجس

ج.هاإلظ جقلجس هزم جأ جسغيي جه مجهاسزيبجلإايإًج
ج

 يطهج إإليإجيس ل ًرجسىإقميًإجيسل لجينلجج21 خمجسمجهقسيإمج ي طجهاسزيعإي ج ليثجسمج قإإ جل جسزيبج لإإلئجلئجيإلإإوجقإمج
س  نننبجهس اننن جقنننلجهايينننيلجقنننلجهاننن خمج إإلنننإيجل ننن جي خنننبجهاسزينننبجقلننن جهننن لإلجهعلنننمهثيإيجهايللينننإل ج لينننثجسع ننن جها إإلنننإيجهج1

 لينثجييلنلجج8421هايس ل  جالسزيبجها نلإإلئج ها نإإلسيلجها إي نإلج ها إم نإلجقنلج ينطج نإمجالسزيعنإيجها ل نإيإليإلجلنئجيإلنإإوج
ج.جسيييط إجقلج إخئجسزيعإيجهاض إلجهاغ  يإلج خإإعجغطة

ج
ج.  جس سي ج ي طجهاسزيعإي ا   اإلجه س مهمجهاماي جسمجس سي جهاسزيعإيجل  جهاس سي جها زإنئ ج اينجل

ج
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 حرف األلف  

 ه ثإل 801980 1

 ه إل 801040 2

 ه  جهاقيح 800010 3

 أ  جهال ه يي 803305 4

 أ  جها ض  802286 5

 ط يوأ  ج 801420 6

 أ  ج إلإل 800605 7

 (ها يلإل)ججه  جه هه 802435 8

 (لي إج)ججأ  جه هه 801460 9

 ه  جإإلإ   801882 10

 ه  جغ ش 802525 11

 أ    ث 803325 12

 هزطم 801380 13

 هميث 800205 14

 ه إل إل 802716 15

 ه م م 802675 16

 أه ليإلجز  هل 801870 17

 هه ع 802595 18

 هخ ث 800245 19

 هل إ  801290 20

 هسه ليه 801890 21

 ها  ا 802375 22

 ها     800755 23

 ها  يج 802730 24

25 801650 

جها  يلإل
 

 ها  يه 802390 26

 ها ىإل 800240 27



 80 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ها إييإي 801660 28

 ها عإله 800710 29

 ها عيإله 800925 30

 ها قعه 800550 31

 ها قيعإل 800551 32

 ا  زإله 800625 33

 ها  يطيه 800110 34

 ها ي   801495 35

 هاس  800435 36

 هاسليإله 802705 37

 هاس هليو 801185 38

 هازإق إله 800560 39

 هاز ه 802935 40

 هازميم  800720 41

 هازش 800355 42

 هازليإل 801971 43

 هازليإل 802055 44

 هاز ه يش 802345 45

 (هاقمنج)جهاز   ج 802670 46

 (غطةج)جهاز   ج 802870 47

 هال ي إي 803140 48

 هالث  ة 803256 49

 هالميثه 802265 50

 هال م 802095 51

 هال يإليإل 800330 52

 هالقإ  800715 53

 هاليإم  803315 54

 هالي ه 800120 55

 هاليه 801275 56



 88 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 هالييميإل 801715 57

 هاليييه 800440 58

 ها إاىإل 800065 59

 ها ىإم 800035 60

 ها لىه 803285 61

 ها ي يه 802205 62

 ها ييإل 802650 63

 ها يه 803335 64

 هامه جها يضإ 800895 65

 (لي إج)ججهامهي ل 801125 66

 (قلإج)ججهامهي ل 800805 67

 هاملئ 801445 68

 هام  إهيإل 800185 69

 هام ا 803375 70

 هام مه   800295 71

 ههاما يي 801340 72

 هام هييه 803075 73

 ها  وجهاسلسإإلئ 800050 74

 ها  وجها  خإإلئ 800015 75

 ها أنجهسلي  800335 76

 ها هيإل 800670 77

 ها يله 802340 78

 ها  ين 800815 79

 (ى مج)ججها يلإإليإل 800305 80

 (ى م)ها يلإإليإلجهاهيإايإلج 801750 81

 (لي إج)جها يلإإليهجهازإل  يإلج 801450 82

 ها يإله 801150 83

 هاطه يإل 800115 84

 هاطي  800315 85



 84 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ها إل يإل 802245 86

 ها إخيإل 802215 87

 ها إي يإل 801922 88

 ها يإليه 800790 89

 ها يي يه 800555 90

 ها إل  يإل 800030 91

 ها إلميإإله 801655 92

 ها  هلي جهاه خئ 802815 93

 ها  هلي جهاهيإائ 802800 94

 ها  هلي جهاغ  ئ 802820 95

 ها  إ يه 802300 96

 هاهز   801085 97

 هاه لإلجهاسلسإ 800025 98

 هاه إله 800750 99

 هاهياج م  802590 100

 هاهياج  يك 801195 101

 هاهياجمه  م 800480 102

 هاهياجي إلن 802140 103

 هاىإاليإل 800100 104

 هاى لإلم 801370 105

 اسلسإهاضإ  يإلجه 800590 106

 هاإإ غإل 800810 107

 هاإإخإل 801470 108

 هاإإلإ    801485 109

 ( ي إلج)ججهاإي إل 802050 110

 (إ ال م)جهاإي هج 801500 111

 ( ي إلج)جهاإي  ج 801360 112

 (إ ال مج)جهاإي  ج 802070 113

 هاظإ  يإلجها  خإ 800650 114



 81 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 هاعإ إليه 800145 115

 ( مجى)جهاع إ يإلج 800070 116

 (يإلإج)جهاع إ يإلج 802210 117

 هاع يميه 801265 118

 هاعطيط 800955 119

 هاع  اإل 801480 120

 هاعليإإليإل 800250 121

 هاعيإ   803150 122

 هاع هميل 801475 123

 هاغإ  يه 800465 124

 هاغ ه 802710 125

 هاغ يهجهاسلسإ 801490 126

 هاغ يهجها  خإ 801530 127

 ها إس   801970 128

 ها إا زه 802945 129

 ها  هضيه 800695 130

 ها  يمن 801550 131

 ها  اه 801560 132

 هاق إ  802430 133

 هاق   802156 134

 (ها يلإلج)جهاق ي إلج 802380 135

 (ها لي ج)هاق ي إلج 803020 136

 هاقمي يإل 800806 137

 هاقطهطة 802651 138

 هاق إ  802575 139

 هاقإليإ   803060 140

 هالإ    800395 141

 هال إ ي  800940 142

 هال  يل 801615 143



 82 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 هالإلي ه 802385 144

 هالز ل 801600 145

 هالم 802285 146

 هالإ  ل 802475 147

 هالقيه 803145 148

 هايإالإل 802680 149

 هايإاليإل 800150 150

 (لي إج)جهايزم ج 800990 151

 (غطة)يزم جها 802865 152

 هايل خه 803095 153

 هايلي ميإل 802133 154

 هاي يطل 802515 155

 هاي  802131 156

 هاي هح 801815 157

 هاي س عه 801710 158

 هاي ىم 801630 159

 ( ي إل)جهايطه ج 801770 160

 (لي إج)جهايطه ج 801295 161

 هايط قإل 800515 162

 هايطي قإل 802185 163

 هاي ع ميإل 802165 164

 هاي ييهجهاىغي   802685 165

 هاي ييهجهال ي   802665 166

 هايه م 801105 167

 هايهي خه 801695 168

 هايى    803295 169

 هايض يه 803320 170

 هايإ هم  803355 171

 (ججها يلإل)جهايغإ ج 802470 172



 82 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 (قلإج)جهايغإ ج 800775 173

 هاي س    800105 174

 هايقي له 801645 175

 هايل  800685 176

 هايإلإ   801080 177

 هايإل ئ 801565 178

 (ى مج)جهايإلهيإلج 800040 179

 (ججلي إ)جهايإلهيهج 801220 180

 (قلإج)جهايإلهيهج 800705 181

 (ى مج)جهايإلى  ةج 800055 182

 (ها يلإلججج)هايإلى   ج 802465 183

 (إ  يإج)جهايإلى   ج 800770 184

 (قلإج)جهايإلى    800265 185

 هاإلإى   801190 186

 هاإلإقيإل 800085 187

 هاإلإق    801455 188

 (ها يلإلج)جهاإل ئج   يلج 802305 189

 (قلإج)جهاإل ئج   يلج 800230 190

 هاإل ئجي هب 800135 191

 هاإل ئجي إلن 802507 192

 هاإلغإلغيإل 801520 193

 هاإلقي  800946 194

 هاإل   800445 195

 هاإل هخي  800170 196

 ها  يج 801065 197

 ها  يإإلئ 801390 198

 ها ق  جها  مه 800855 199

 ها ازه 802720 200

 همجها  ا 802931 201



 81 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 همجهام ا 801330 202

 همجهامل ة 801575 203

 (هاإلق ج)جهمجها ه شج 802955 204

 همجهاطيإلإي 801365 205

 همجها لإائ 800960 206

 أمجهاه ة 801690 207

 أمجهاعلو 801700 208

 همجهاعيم 801130 209

 همجهاغإلم 801321 210

 أمجها لم 801800 211

 أمجها  ا 800475 212

 همجهاقإة 801900 213

 أمجزيإ  801580 214

 همجز إلئ 801210 215

 أمج إام 802005 216

 همجقز   801905 217

 أمجقلقه 802075 218

 همجلل إل 802506 219

 هإلم   801395 220

 ل ةجها إ   

  ن جها  ب 803236 221

  إخإلجهاغ  يه 801935 222

223 802940       

   إعإلجهاغ  يإل 801886 224

   ليليإ 802360 225

   خه 802610 226

   خ  يإ 802846 227

   لإلجها لي  803096 228

   لإلج يضإل 802051 229



 82 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

   ي  803030 230

  يإلجإ ع ل  801110 231

  هيي 802495 232

  إإإلئجهاه خئ 802690 233

  إإإلئجهاغ  ئ 802660 234

  عليل 802841 235

  لمجهاهيا 801045 236

  ل ي ل 800155 237

  يإ جقمن 802115 238

  يإ هيجها  يج 802745 239

  يإضه 801665 240

  ييجث   802505 241

  ييجز  يل 802975 242

 ييجز زإ  802985 243

  ييجزيإ  802775 244

  ييجزل 800580 245

  ييجزيط  802785 246

  ييجمه هن 802770 247

  ييجمزل 802240 248

  ييج   يل 802510 249

  ييجهإله 802405 250

  ييجإيلإ 802950 251

  ييجقإإ  802750 252

  ييجق إ 802885 253

  ييجالم 801120 254

  ييجيل ي  802550 255

  ييجإل إال 802255 256

  ييجإلسية 802830 257

  ييجإلق  إ 802520 258



 81 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

  ي جهايل    801015 259

  ي ج إام 802325 260

  ي جق له 803290 261

  ي هيعيل 802395 262

  ي يإ 800505 263

  ي يل 803350 264

  ي إل 801850 265

 ل ةجهاسإ   

 س ى  802102 266

 س هيلإ 800420 267

 س جهاس ين 802765 268

 (س جأ ي ج)جس جها  يبج 802176 269

 س جها  ب 803230 270

 س جهاه ك 801880 271

 س جهاىإلئ 802810 272

 س جها   801735 273

 س جهايلح 803255 274

 س جم ي  803045 275

 سلي إلم 802061 276

 سلي  800280 277

 س إيه 803300 278

 ل ةجهاثإ   

 ثيله 803345 279

 ل ةجهازيم  

 زإل اإل 800130 280

 ز جي  ة 800740 281

 ز ب 801350 282

 ز  جإإ    801310 283

 ز    801883 284



 84 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 (إ ال مج)جزيج 801960 285

 (قلإج)جزيج 800565 286

 ز هش 802760 287

 ز ميه 800160 288

 ز يهه 802150 289

 زطهي جها إلمها 800290 290

 ز  جهالإ ثيه 801140 291

 ز  جهاط خإ 801755 292

 ز  جهايزإيب 801440 293

 ز  ج إلإيجيعق   800131 294

 ز ي  802890 295

 زعإ   801535 296

 زلز ايإ 802120 297

 زلميه 802835 298

 زليه 801145 299

 زلي جهاهيإايإل 802105 300

 زلي جهاق ليإل 802110 301

 زيإ يل 802155 302

 زيإيه 803085 303

 زيط  802320 304

 زإلزإ  801325 305

 زإلمهن 802260 306

 ز  ةجها ى  803190 307

 (قلإج)جز انج 800640 308

 (غطةج)جز انج 802845 309

 زيمه 801200 310

 زيليإ 802625 311

 ل ةجهالإ   

 لإإل سإ 800190 312



 40 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ل    801610 313

 لسإ 802895 314

 هاطيإلإيجلزي هيجهم 801345 315

 لمثإ 801280 316

 ل ليش 800390 317

 لإيل 800910 318

 للي إي 802990 319

 ليإيه 802825 320

 ل  جىق  801855 321

 لي إ 800905 322

 ل ةجها إ   

  إلجهام ي  800020 323

   يط  801670 324

    إلجأ  جل ط  802035 325

    إلجأ  ج خيو 803195 326

 إلجه  جطيإله    800760 327

    إلجأ  ج يإ   803120 328

 (ها يلإلج)ج   إلجها  اج 802015 329

 (لي إج)ج   إلجها  اج 801820 330

    إلجها  هإئ 801780 331

    إلجها  ي يه 802410 332

    إلجها يإ  801805 333

    إلجهاسإل   802795 334

    إلجهاز له 801875 335

    إلجهالطه  801545 336

    إلجهال م 800180 337

    إلجها ىإم 802900 338

    إلجهاطه يإل 801525 339

    إلجهاط إ م  802020 340
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

    إلجها  لن 801915 341

    إلجها يإل 800090 342

    إلجها ي ه 800385 343

    إلجها إلإ    802965 344

    إلجها  له 801895 345

    إلجها  هي  801435 346

 هاه إلهج   إل 801760 347

    إلجهاى ىإة 801830 348

    إلجهاى هإله 800255 349

    إلجهاى لئ 803205 350

    إلجهاإ ي  801315 351

    إلجهاظ ي يإل 802295 352

    إلجهاع هيش 801795 353

    إلجهاعي   803005 354

    إلجهاعي   802555 355

    إلجهاعي  يه 803070 356

    إلجها إ  803220 357

    إلجهال ط 802635 358

    إلجهايزم  801945 359

    إلجهاي هقئ 803010 360

    إلجهاي يزإي 800360 361

    إلجهايط قإل 802065 362

    إلجهايهإ خإل 803055 363

    إلجهايإلإل 800005 364

    إلجهايقلط 803115 365

    إلجهايرلإل 801240 366

    إلجهايإلإ  جهاىغي ة 801055 367

    إلجهايإلهيه 801505 368

 (ها يلإلج)ج   إلجهايإلهيهجهازإل  يإلج 801965 369
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 (ها يلإلج)ج   إلجهايإلهيهجهاهيإايإلج 801910 370

    إلجهايإلى    801300 371

    إلجهايإلإإ  800530 372

    إلجهايإل هي 800310 373

    إلجهاي مه   802010 374

    إلجها إل 803215 375

 ها  لإلج   إلجهم 801930 376

    إلجهمجهايين 802605 377

    إلجهمج  ا 802925 378

    إلجأمجىإ  إله 801590 379

    إلج   يل 802030 380

    إلج ييجمزل 801175 381

    إلج ييجلإ  802530 382

    إلج ييجايم 802025 383

    إلج ي جها له 801990 384

    إلجزم   800880 385

 ط خإ   إلجز  جها 801705 386

    إلجز ئ 800665 387

    إلجزعس ل 800415 388

    إلجزلي  800285 389

    إلجزي ن 802080 390

    إلجل لجهاعسيه 803240 391

    إلج إإئ 800700 392

    إلج  يش 802125 393

    إلجم هزإي 803165 394

    إلجميمم 802790 395

    إلجمي جق  إل 802060 396

 ي جقي     إلجم 802600 397

    إلج هلإ  802000 398



 41 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

    إلج هييه 800985 399

    إلج يط  801810 400

    إلجط عه 801685 401

    إلجط طي  801115 402

    إلجطل يإ 802330 403

    إلجطا ه 801950 404

    إلج  ز إله 801050 405

    إلج  ه يقإل 803040 406

    إلج  يز   800325 407

 إ  إإله   إلج 801430 408

    إلجقزرل 803035 409

    إلجقط ل 802090 410

    إلجق ليه 800630 411

    إلجققإ إ 800690 412

    إلجلسإسإ 802995 413

    إلجخي إطة 801425 414

    إلجللله 803185 415

    إلجل ط  800745 416

    إلجل ي ه 803225 417

    إلجإلإإة 802460 418

    إلج يإم 800610 419

    إلجيإلإ 801285 420

    إلجييإ 801975 421

    إلقإإههلل 803000 422

     ه 802355 423

  ضي ة 801921 424

  لم  802500 425

  إلي ين 801335 426

  يإمجها ايم 800125 427



 42 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ل ةجهامه   

 مه جلإل ل 801845 428

 مهايإلجها  لإل 801510 429

 مهايإلجهال ي  801230 430

 مهإليإ  802315 431

 م   يه 801245 432

 مالسه 800365 433

 مي   803050 434

 مإلإ 801465 435

 مإل ل 800490 436

 م ه   800095 437

 مي جأ  ج ريه 802290 438

 مي جهس م 800675 439

 مي جهام إل 802855 440

 مي جهاهيا 802700 441

 مي جهاقإ ئ 800340 442

 مي جها  ى 802695 443

 مي جهي   802480 444

 مي ج إل 802715 445

 مي جلإلإ 800830 446

 مي ج هلإي 802620 447

 مي ج إليم 803015 448

 مي جإ ية 802250 449

 مي جيلي ل 802485 450

 مي جإل إن 802960 451

 مي جيإ يل 802570 452

 مي هل 802370 453

 ميه م 800220 454

 ل ةجها ه   
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 قيإ  هنجه  ج 802725 455

  هنجهاعيل 802146 456

  هنجطلي ة 803251 457

  هنجقلئ 800995 458

  قإلإ 802875 459

  يإإله 800980 460

  إلسيه 802195 461

   إ 803110 462

    ج إإ  803310 463

   ينجها مل 803280 464

 ل ةجهاطيل  

 ط قيل 801635 465

 ط إل خإل 802400 466

 طل يإ 802805 467

 طل يل 802880 468

 طا ه 801675 469

 طيإ يل 801620 470

 طإلغ يه 800635 471

 طيسإ 802920 472

   

جل ةجها يل  

  إز   800655 473

  إ  إله 802175 474

  إ ين 802540 475

  إام 801725 476

   رل 800405 477

  زم 802580 478

  ليإيه 800450 479

   إليل 800825 480
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

    ح 800195 481

 (لي إج)ج ع بج 801025 482

 (ى مج)ج ع بج 800350 483

   ل  802740 484

  ل يي 802420 485

  ليه 802190 486

  يا 801205 487

  ي ه 801155 488

  ي م 803025 489

  ي قئ 800600 490

  ي إله 801180 491

    يل 801355 492

    جها  ى 803370 493

   ام 801515 494

  يإ يم 803235 495

  يمإلإجقلئ 802101 496

 ل ةجهاهيل  

 هليه 802490 497

 هإه 801680 498

 هعإ ة 801117 499

 هع  800780 500

 ه إجقي   800930 501

 هقيإ 801585 502

 هلسإ 802350 503

 هإلي  802275 504

 ل ةجهاىإم  

 ىإاله 800235 505

 ى إ يل 801605 506

 يج هنجهاعيلى يلإ 801070 507
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ى قه 802615 508

 ى لإلمجها  ه  802310 509

 ى لإلمجهاعيإ  802280 510

 ىإإة 802630 511

 ى م 800585 512

 ى ىإة 800410 513

 ى   يإل 801090 514

 ىيي  802860 515

 ىإلماه 801790 516

 ى  إ 802565 517

 ىيم ل 802455 518

 ل ةجهاإإ   

 إ  يإ 800975 519

 إ  ي إ 800215 520

 إ قإل 801000 521

 (هاإلإى ةج)جإي  ج 801405 522

 (قلإج)جإي  ج 800845 523

 إ  إ 800575 524

 (لي إج)إي  ج 801036 525

 إي  جهال ي  801035 526

 إي  جمإلمل 802235 527

 إيإ إل 800371 528

 ل ةجهاظإ   

 ظييم  800875 529

 ل ةجهاعيل  

 قإ   801825 530

 قإخ  802440 531

 ق من 802850 532

 ق م  803340 533



 41 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ق ليل 800885 534

 قسليي 801235 535

 قسي  803125 536

 قز   802840 537

 ق ه ه 800840 538

 ق هوجهاه إ  801785 539

 ق هوجهايإلهيه 802970 540

 ق هوج  يمهل 802905 541

 ق  جأ  ج  يعه 803250 542

 يلإلق  جأ  ج  ج 803200 543

 ق  جه  جىل  803257 544

 ق  جه  جظإ   803126 545

 ق  جه  جقي ة 803253 546

 ق  جه  جخ يإلإي 803276 547

 ق  جه  جلهك 802126 548

 ق  جه  جيميل 803121 549

 ق  جهال م 803130 550

 ق  جهسإ ش 803210 551

 ق  جها هإس ة 801506 552

 ق  جهاسإي إل 803262 553

 ق  جهاسيإ إل 803097 554

 ق  جهاز إ هي 803076 555

 ق  جهاز هيإلإل 803237 556

 ق  جهاز  ن 803141 557

 ق  جهازإلإم  801030 558

 ق  جهالزي هي 800890 559

 ق  جهاللة 801111 560

 ق  جهاليم ل 800251 561

 ق  جهالي ه 801932 562
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ق  جهالإلإز ة 803111 563

 هق  جهالإلي ى 803270 564

 ق  جها إ يه 800795 565

 ق  جها إليطي  801946 566

 ق  جها  هام 801075 567

 ق  جهاط ه إ 803263 568

 ق  جهاط هقإل 801931 569

 ق  جهاطيإمإله 803100 570

 ق  جها إ إلإل 801766 571

 ق  جها يإليإل 800266 572

 ق  جها  هايإل 802136 573

 ق  جهاهيإاإلإل 800741 574

 ق  جهاى إ 801923 575

 ق  جهاى لييل 803252 576

 ق  جهاىيإم 800742 577

 ق  جهاضيي   801907 578

 ق  جهاع يمهي 803278 579

 ق  جهاع هيهإل 800225 580

 ق  جهاع هيهإل 800191 581

 ق  جهاع يضه 801925 582

 ق  جهاعطهطيإل 803260 583

 ق  جهاعإإ إله 803180 584

 إلق  جهاعراق 803135 585

 ق  جهاع ه مة 803258 586

 ق  جهاغطه يإل 801881 587

 ق  جها ق ه  801917 588

 ق  جهاقرقئ 803238 589

 ق  جهالع يه 800965 590

 (ها  هقمج)جق  جهاليإإلإلج 800751 591



 10 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ق  جهاي ع ميل 803366 592

 (ق ليل)جق  جهاي ه ئ 800856 593

 ق  جهاي يلح 802132 594

  جهاإل إ   ق ج 803160 595

 ق  جهاإل عإي 803277 596

 ق  جهاإلزيإي 803066 597

 ق  جهاإل عيإي 801933 598

 ق  جهاإل يعيإي 803261 599

 ق  جها طي  803105 600

 ق  جها ي  800970 601

 (هاي همهيج)ججق  جها ي  800496 602

 (ها  إسيهج)ق  جها ي ج 800271 603

 ق  جط يم 800210 604

 ق  جإ ه يلجهاىإإلب 803275 605

 ق  جق م ل 803155 606

 ق  جي ي جهازط  801901 607

 ق  يل 800200 608

 ق إ ة 802636 609

 ق ق   801860 610

 ق  يإ 801165 611

 ق قرل 802981 612

 ق ليل 802560 613

 ققإ   801730 614

 قق   802655 615

 قلإ 800725 616

 قل  ة 800660 617

 قر  802780 618

 قليه 800270 619

 قيإ  جأ  جه م  803360 620
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 قيقه 800545 621

 قي هن 802450 622

 قي خه 800430 623

 قإلإ ه 802365 624

 ق ام 801320 625

 قيل  ل 800850 626

 قيل إ 801170 627

 قيلج   ه يم 801740 628

 قيلجه  جها يزإ 801255 629

 قيلجهس م 800645 630

 قيلجهاطيس ل 800510 631

 قيلجها  له 801865 632

 قيلجهاغض إل 803385 633

 قيلجهايإل ئ 801570 634

 قيلجلى  803330 635

 قيلجل   801225 636

 قيلج هله 802556 637

 قيلجغطه  801410 638

 قيلجغضيإل 803175 639

 قيلجلإ م 802640 640

 قيلجيإ   801135 641

 قي لجخإ   802270 642

 ل ةجهاغيل  

 غإ إلجهاإي إلجهازإل  يإل 802086 643

 غإ إلجهاإي إلجهاهيإايإل 802063 644

 غإ إلجهاع إ هإل 802088 645

 غإ إلجزي ن 802062 646

 غإ إلجي له 802087 647

 غ إإيه 800400 648



 14 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 غ ه إل 800132 649

 غ ي جه  جه هه 800835 650

 ل ةجها إ   

 لإ   800260 651

 لزه 802160 652

 ل مي يإ 802045 653

 ل قم 800495 654

 ل  سإل 801906 655

 ل  شج يإإله 801010 656

 ل  إه 800300 657

 ل ةجهاقإة  

 خإق ل 801940 658

 خإخ ل 801995 659

 خإا إليإ 802535 660

 خ إقه 800460 661

 خمن 800140 662

 خميثإ 800455 663

 ( ي جطيسإج)جخطهطةج 801916 664

 خ إيإله 802735 665

 خى جهاز يإلإل 803239 666

 خإ ة 802501 667

 خلعإلجلإين 803170 668

 خلإل  ة 802040 669

 خإلي  801775 670

 خ اه 802200 671

 خ ييه 801625 672

 خي  ج خيي ل 801385 673

 خي إ يه 801840 674

 خيإيإل 800080 675
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 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ل ةجهالإة  

 لإ    800820 676

 ل إ   801640 677

 لمإلإ 802910 678

 ل همجها قإ ة 800380 679

 ل همجهاغإلإيه 800370 680

 ل سيإ 802806 681

 ل إي  800950 682

 ل  ه 800595 683

 ل له 802585 684

 ل ي ه 803245 685

 ل  ج  قم 800320 686

 ل  ج    802130 687

 ل  ج إ إ 802100 688

 ل  ج  ي 801100 689

 ي ل  ج ي 800935 690

 ل  ج ييب 800525 691

 ل  جه لئ 801260 692

 ل  جقإإله 802220 693

 ل  جقإلإل 800730 694

 ل  جخإ م 802135 695

 ل  جخ ع 801835 696

 ل  جليإ 801160 697

 ل  جلإلإ 801095 698

 ل  جيى  801375 699

 ل  جيإلمه 800900 700

 ل  جيإ ية 800615 701

 ل  الم 801400 702

 ل    801555 703



 12 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 ل  يسإ 800920 704

 ل لله 803090 705

 ل ل جهجا يزإ 800860 706

 ل ل جها  ى 801540 707

 ل ل إ 802930 708

 ل يلإي 800570 709

 ل ةجهارم  

 اطهطة 800060 710

 ا سإ 802545 711

 ا  يه 801020 712

 ل ةجهاييم  

 يإ  ن 800345 713

 يإ يإ 803011 714

 يزم  800870 715

 يزم جيإ إ 802170 716

 يزيم  801305 717

 يل  جهال  م 800735 718

 يمهل  800075 719

 ي اجها إلميإإلإل 800321 720

 ي زه 801985 721

 يطه عجهام زإل 800275 722

 ي له 801270 723

 ي له 802085 724

 يىيم 801720 725

 يعإ يإل 801765 726

 يعط  801250 727

 يعل   801215 728

 يعليإ 800375 729

 يغ جها يإ 800485 730



 12 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

 يغلن 802755 731

 يرله 800175 732

 يل ن 802145 733

 يإلى  ةجها يإ 800535 734

 ييإيجق هم 803365 735

 يي  ل 800520 736

 يي    801920 737

 ييعإ  800800 738

 ل ةجهاإل ل  

 إلإى جهاميل 801005 739

 إلزم 803065 740

 إلزي جها    803265 741

 إللة 800680 742

 إلعإإلئ 802415 743

 إلعليإ 802915 744

 إلي يل 800945 745

 إل  ن 801745 746

 إليل 801415 747

 ل ةجها إ   

   ه   800165 748

    يإ 802980 749

   ا 803080 750

   هه 800966 751

   إليل 800045 752

 ل ةجها ه   

 يإم هم جهال 800865 753

 هاهيإائج هازإل  ئ/ هم جهال ه ث 801955 754

  هم جلإليل 802335 755

  هم ج ريه 800765 756



 11 

 

 اسم التجمع الرمز الرقم المتسلسل

  هم جقإ   801885 757

  ق ةجها  ين 800915 758

  ا ليإ 802230 759

  يطيه 800470 760

 ل ةجهايإ   

 يإز   801060 761

 يإط   802225 762

 يإى   802645 763

 إيإل 802180 764

 يإخ و 800785 765

 يإا  802445 766

 يإإل ح 800500 767

 ي  يك 800540 768

 ي ل  801595 769

 ي إله 802425 770

 ي مه 800425 771

 ي لإ 800620 772

     

 


