
بنكي جامع باجي مختار عناب د نقد  ستر إقتص ل م السن أ
و االقتصادي والتسيير  ي الع : تاريخ المداوالك

و االقتصادي جنقس الع : ..................رئيس ال
ج  2018-2017الدورة االولىمحضر مداوال السداسي األول1ال

سيــ حـــــــــــــــــدة أس جي                         حــــــدة من فيـ                حـــــدة استكش معدلحدة أفقي      
د بنكيالرق يلإقتص ليالتم ا الم داألس التيإقتص ن النقدمق ن السداسيلغ ق

ليمعمق ليالد سيالمعدلالد المعدلأجنبيالمعدلالقرضالمعدلقي
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع

372625718252449222211111430
 37,50732,00621,00512,931835,00520,00413,75932,75216,38213,17113,17113,6730 أمينب1

سي2 رسبد  0,00021,00621,0056,00110,0000,0000,00020,50210,2520,0000,0004,4613ف

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نسرينبراهمي3

ىبرج4  33,00721,00620,00510,571811,00020,0047,75425,25212,6321,0001,0009,3824مر

 26,25013,25016,0007,93013,00015,5007,13026,00213,0028,5008,5008,462 فلايربرينيس5

لي6 مبز  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000اس

 30,75718,50019,0009,75724,00526,75412,69921,25210,6327,1707,17010,5330 كريمبشير7

نبن صغير8  36,00710,25022,0059,751212,50011,2505,94018,2509,1306,7506,7508,3612 نريم

ة9 ميبن ع  33,75716,25024,00510,571824,50521,00411,38929,00214,5029,6709,67011,3030 س

ل10 الصص يلب  30,75726,00620,00510,961830,50523,50413,50928,75214,3829,6709,67012,0830 خ

طبزة11 سب  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ان

غرارة12 طم الزهراءب  34,50718,75020,00510,461827,50524,00412,88926,00213,0026,0006,00011,2030 ف

قرة13  22,50013,25015,0007,25012,00014,7506,69015,5007,7504,3304,3306,950 ايمنب

لتريكي14  33,75721,50619,00010,611828,00527,50413,88923,25211,63212,25112,25111,8030 أم

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نسمجزير15

ةجغ16  33,00714,50020,0059,641217,00021,7549,69422,00211,0025,6705,6709,5718 نج

ددريد17  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 خ

ع18  0,0000,0009,0001,2900,0007,0001,7500,0000,0001,3301,3301,240 نجالءرب

ش19  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000الميزي

بي20  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000سيف الدينش

يف 21  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000عالء الدينط

 27,75011,75026,0059,36521,00520,75410,44926,50213,25210,00110,00110,2730 أميرةعبد المجيد22

ر23  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000ردةعش

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 صبرينعمبرجي24

ر25 مق  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 اس

اسي26 طملم  26,25012,50020,0058,39532,00512,00011,00918,7509,3807,8307,8309,2414 ف

 26,25011,00018,0007,89027,00513,75010,19914,0007,0007,3307,3308,389 نسرينمكي27

تي 28 غرط أنيسسم  27,00014,50014,0007,93012,00013,5006,38017,7508,8807,5807,5807,600 ي

ر29  25,50016,50021,0059,00522,00520,00410,50922,50211,2529,1709,1709,7616 نسرينمنص

ة30 ضر ءب ميس  28,50023,00621,00510,361827,50514,00010,38922,00211,0024,1704,17010,0130 ر

 24,75020,00615,0008,54628,00510,2509,56514,0007,0004,3304,3308,3111 منبن ضيف31

 33,75722,50621,00511,041824,00520,50411,13922,75211,3825,0005,00010,6830منتقلسميعمرا32

د33  30,00722,50621,00510,501815,50023,0049,63415,5007,7502,5002,5009,2922منتقلكريمعيد

 26,25026,25620,00510,361820,50518,2509,69522,00211,0027,0007,00010,0230منتقلمشيرةلبيض34

ني35 ي دم  30,00722,50620,00510,361814,00018,0008,00023,00211,5027,0007,0009,6120منتقلم

قي36  30,00717,25015,0008,89715,50017,0008,13019,2509,6307,8307,8308,707 عبد الرزامرز

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميقرعيشي37

د38 ءمرغ  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 هن

لحي ع يسيبن معزلكحلحمدا ص الدع اقريخ رئيس القسش
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ب ر عن جي مخت مع ب بنكيج د نقد  ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ني محضر مداوال السداسي األول1ال رة الث 2017/2018الد

سيــ حـــــــــــــــــدة أس جي                         حــــــدة من فيـ                حـــــدة استكش معدلحدة أفقي      
د بنكي يلإقتص ليالتم ا الم داألس التيإقتص ن النقدمق ن السداسيلغ ق

ليمعمق ليالد سيالمعدلالد المعدلأجنبيالمعدلالقرضالمعدلقي
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
372625718252449222211111430

سي2 رسبد  0,00021,00621,0056,00110,0000,0000,00020,50210,2520,0000,0004,4613ف

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نسرينبراهمي3

ىبرج4  33,00721,00620,00510,571811,00020,0047,75425,25212,6322,5002,5009,4824مر

 36,75719,00021,00510,961814,50024,7549,81426,00213,00210,00110,00110,8630 فلايربرينيس5

لي6 مبز  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000اس

نبن صغير8  36,00718,00022,00510,861814,00024,0049,50429,75214,8826,7506,75010,7530 نريم

طبزة11 سب  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ان

قرة13 د39,00722,00619,00011,431812,50023,2548,94415,5007,7508,7308,73010,0030 ايمنب إنق
 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نسمجزير15

ةجغ16  33,00728,50620,00511,641826,50521,75412,06922,00211,0025,6705,67011,2430 نج

ددريد17  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 خ

ع18  0,0000,0009,0001,2900,0007,0001,7500,0000,0001,3301,3301,240 نجالءرب

ش19  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000الميزي

يف 21  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000عالء الدينط

ر23  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000ردةعش

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 صبرينعمبرجي24

ر25 مق  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 اس

اسي26 طملم  39,00721,50620,00511,501832,00520,75413,19931,50215,75210,33110,33112,5130 ف

 39,00719,00019,00011,001827,00522,50412,38930,50215,2529,8309,83011,9230 نسرينمكي27

تي 28 غرط أنيسسم  34,50722,00615,00010,211812,00013,5006,38022,75211,3827,5807,5809,1020 ي

ر29  39,00722,00621,00511,711822,00520,00410,50922,50211,2529,1709,17011,1230 نسرينمنص

 39,75720,00619,00011,251828,00519,25011,81922,00211,0027,8307,83011,1330 منبن ضيف31

د33 د30,00722,50621,00510,501815,50023,0049,63424,00212,0024,0004,00010,0030منتقلكريمعيد إنق
ني35 ي دم د30,00722,50620,00510,361814,00019,0008,25023,00211,50211,50111,50110,0030منتقلم إنق
قي36  30,00726,00615,00010,141815,50024,50410,00924,75212,3829,8309,83010,4030 عبد الرزامرز

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميقرعيشي37

د38 ءمرغ  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 هن

لحي ع  يسيبن معزلكحلحمدا ص الدع اقريخ رئيس القسش
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ب ر عن جي مخت مع ب بنكيج د نقد  ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ل محضر مداوال السداسي الثاني1ال رة األ 2017/2018الد

ـسيــ حـــــــــــــــــدا أس جي                          حــــــدا من فيـ                حـــــدا استكش حدة اإلفقي  معدلال
ندس  ليال ي البنكيالتقيي الم ل صيرفالعم ناإلتص ن السداسيلغق

لي ريعالم مش سسل يل الم مينالمعدلتم دالمعدلالتحرير اإلدارالت س رب ال المعدلأجنبيالمعدلمح
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع

372625718252449222211111430

 46,50727,75630,00514,891824,00528,00413,00932,00216,00210,25110,25114,1830 أمينب1

سي2 رسبد  0,0000,0000,0000,0000,00026,0046,5040,0000,0000,0000,0001,864ف

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نسرينبراهمي3

ىبرج4  25,50021,00613,5008,57618,00024,00410,50924,00212,0022,0002,0009,1417مر

 34,50716,50021,00510,291825,00530,00413,75928,50214,2526,6306,63011,5830 فلايربرينيس5

لي6 مبز  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000اس

 34,50724,25623,00511,681825,00529,00413,50926,00213,0028,2508,25012,1430 كريمبشير7

نبن صغير8  19,50015,75020,5057,96528,00528,00414,00919,5009,7504,7504,7509,7114 نريم

ة9 ميبن ع  30,00722,50625,00511,071824,00528,00413,00926,50213,2528,6308,63011,7630 س

ل10 الصص يلب  34,50722,50618,50010,791823,00528,00412,75929,50214,7528,0008,00011,7130 خ

طبزة11 سب  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ان

غرارة12 طم الزهراءب  31,50725,75627,50512,111819,00027,00411,50930,50215,2522,5002,50011,7030 ف

قرة13  22,50016,50013,0007,43018,00027,00411,25921,50210,7523,5003,5008,7111 ايمنب

لتريكي14  36,00728,75620,00512,111824,00529,00413,25924,50212,25210,25110,25112,3230 أم

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نسمجزير15

ةجغ16  34,50718,00013,5009,43714,00025,0049,7540,0000,0001,7501,7507,6311 نج

ددريد17  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 خ

ع18  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نجالءرب

ش19  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000الميزي

بي20  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000سيف الدينش

يف 21  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000عالء الدينط

 37,50726,50621,50512,211829,00531,00415,00931,00215,50211,13111,13113,4030 أميرةعبد المجيد22

ر23  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000ردةعش

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 صبرينعمبرجي24

ر25 مق  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 اس

اسي26 طملم  27,00021,50619,5009,71625,00529,00413,50920,00210,0027,5007,50010,6830 ف

 21,00021,50618,5008,71628,00528,00414,00920,50210,2527,5007,50010,3630 نسرينمكي27

تي 28 غرط أنيسسم  15,0007,25010,0004,61016,00014,0007,50020,00210,0027,5007,5006,412 ي

ر29 د16,50017,50021,0057,86527,00529,00414,00921,50210,7527,5007,50010,0030 نسرينمنص إنق
ة30 ضر ءب ميس  31,50722,50617,50010,211822,00516,0009,50529,50214,7525,7505,75010,3430 ر

 25,50014,00022,5058,86528,00531,00414,75925,50212,7527,1307,13010,9730 منبن ضيف31

د30,00723,25618,50010,251820,00522,00410,50923,50211,7526,2506,25010,2530منتقلسميعمرا32 إنق
د33 25,50019,00022,0059,50521,00522,00410,75928,00214,0025,0005,00010,18302017منتقلكريمعيد

 33,00724,25620,00511,041817,00026,00410,75920,50210,2527,5007,50010,5930منتقلمشيرةلبيض34

ني35 ي دم 19,50022,00618,0008,50622,50524,00411,63928,50214,2529,0009,00010,25302017منتقلم

قي36 د22,50021,25619,0008,96623,25521,00411,06928,00214,0025,0005,00010,0030 عبد الرزامرز إنق
 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميقرعيشي37

د38 ءمرغ  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 هن

لحي عاليحمدالكحل لميص يس اقريبالي رئيس القسش
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ب ر عن جي مخت مع ب بنكيج د نقد  ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ني محضر مداوال السداسي الثاني1ال رة الث 2018/2017الد

ـسيــ حـــــــــــــــــدا أس جي                          حــــــدا من فيـ                حـــــدا استكش حدة اإلفقي  معدلال
ندس  ليال ي البنكيالتقيي الم ل صيرفالعم ناإلتص ن السداسيلغق

لي ريعالم مش سسل يل الم مينالمعدلتم دالمعدلالتحرير اإلدارالت س رب ال المعدلأجنبيالمعدلمح
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
372625718252449222211111430

سي2 رسبد  0,0000,0000,0000,0000,00026,0046,5040,0000,0000,0000,0001,864ف

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نسرينبراهمي3

ىبرج4  25,50021,00620,0059,501118,00024,00410,50924,00212,0022,0002,0009,6122مر

لي6 مبز  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000اس

نبن صغير8  24,00021,50620,5059,431128,00528,00414,00919,5009,7506,2506,25010,5530 نريم

طبزة11 سب  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 ان

قرة13  22,50025,50613,0008,71618,00027,00411,25921,50210,7524,0004,0009,3917 ايمنب

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نسمجزير15

ةجغ16  34,50727,75619,50011,681823,00525,00412,00913,5006,7503,2503,25010,4630 نج

ددريد17  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 خ

ع18  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 نجالءرب

ش19  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000الميزي

بي20  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000سيف الدينش

يف 21  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000عالء الدينط

ر23  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000ردةعش

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 صبرينعمبرجي24

ر25 مق  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 اس

تي 28 غرط أنيسسم  19,50019,25012,0007,25023,00527,00412,50920,00210,0028,5008,5009,2311 ي

 0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 سميقرعيشي37

د38 ءمرغ  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 هن

لحي عاليحمدالكحل لميص يس اقريبالي رئيس القسش
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ب ر عن جي مخت مع ب بنكيج د نقد  ستر إقتص ل م السن أ
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ستر1ال ل م ال السن أ لمحضر مدا رة اال 2018/2017الد

الرصيدرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدل
جح12,931813,75916,38213,17113,673014,891813,00916,00210,25114,183060 أمينب1 ن
سي2 رسبد جل6,00110,00010,2520,0004,46130,0006,5040,0000,0001,86417ف م
جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 نسرينبراهمي3 م
ىبرج4 جل10,57187,75412,6321,0009,38248,57610,50912,0022,0009,141741مر م
جل7,9307,13013,0028,5008,46210,291813,75914,2526,63011,583032 فلايربرينيس5 م
لي6 مبز جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000اس م
جح9,75712,69910,6327,17010,533011,681813,50913,0028,25012,143060 كريمبشير7 ن
نبن صغير8 جل9,75125,9409,1306,7508,36127,96514,0099,7504,7509,711426 نريم م
ة9 ميبن ع جح10,571811,38914,5029,67011,303011,071813,00913,2528,63011,763060 س ن
ل10 الصص يلب جح10,961813,50914,3829,67012,083010,791812,75914,7528,00011,713060 خ ن
طبزة11 سب جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 ان م
غرارة12 طم الزهراءب جح10,461812,88913,0026,00011,203012,111811,50915,2522,50011,703060 ف ن
قرة13 جل7,2506,6907,7504,3306,9507,43011,25910,7523,5008,711111 ايمنب م
لتريكي14 جح10,611813,88911,63212,25111,803012,111813,25912,25210,25112,323060 أم ن
جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 نسمجزير15 م
ةجغ16 جل9,64129,69411,0025,6709,57189,4379,7540,0001,7507,631129 نج م
ددريد17 جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 خ م
ع18 جل1,2901,7500,0001,3301,2400,0000,0000,0000,0000,0000 نجالءرب م
ش19 جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000الميزي م
بي20 جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000سيف الدينش م
يف 21 جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000عالء الدينط م
جح9,36510,44913,25210,00110,273012,211815,00915,50211,13113,403060 أميرةعبد المجيد22 ن
ر23 جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000ردةعش م
جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 صبرينعمبرجي24 م
ر25 مق جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 اس م
اسي26 طملم جل8,39511,0099,3807,8309,24149,71613,50910,0027,50010,683044 ف م
جل7,89010,1997,0007,3308,3898,71614,00910,2527,50010,363039 نسرينمكي27 م
تي 28 غرط أنيسسم جل7,9306,3808,8807,5807,6004,6107,50010,0027,5006,4122 ي م
ر29 جل9,00510,50911,2529,1709,76167,86514,00910,7527,50010,003046 نسرينمنص م
ة30 ضر ءب ميس جح10,361810,38911,0024,17010,013010,21189,50514,7525,75010,343060 ر ن
جل8,5469,5657,0004,3308,31118,86514,75912,7527,13010,973041 منبن ضيف31 م
جح11,041811,13911,3825,00010,683010,251810,50911,7526,25010,253060منتقلسميعمرا32 ن
د33 جل10,50189,6347,7502,5009,29229,50510,75914,0025,00010,183052منتقلكريمعيد م
جح10,36189,69511,0027,00010,023011,041810,75910,2527,50010,593060منتقلمشيرةلبيض34 ن
ني35 ي دم جل10,36188,00011,5027,0009,61208,50611,63914,2529,00010,253050منتقلم م
قي36 جل8,8978,1309,6307,8308,7078,96611,06914,0025,00010,003037 عبد الرزامرز م
جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 سميقرعيشي37 م
د38 ءمرغ جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 هن م
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الرصيدرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدل
سي2 رسبد (ة)راس6,00110,0000,0004,46134,46130,0006,5046,5040,0041,86417ف
ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 نسرينبراهمي3 متخ
ىبرج4 (ة)منتقل10,57187,7547,7549,48249,48249,501110,50910,5092,00229,612246مر
جح10,96189,8149,81410,863010,863010,291813,75913,7596,633011,583060 فلايربرينيس5 (ة)ن
لي6 مبز ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000اس متخ
نبن صغير8 جح10,86189,5049,50410,753010,75309,431114,00914,0096,253010,553060 نريم (ة)ن
طبزة11 سب ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 ان متخ
قرة13 (ة)منتقل11,43188,9448,94410,003010,00308,71611,25911,2594,00179,391747 ايمنب
ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 نسمجزير15 متخ
ةجغ16 جح11,641812,06912,06911,243011,243011,681812,00912,0093,253010,463060 نج (ة)ن
ددريد17 ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 خ متخ
ع18 ي1,2901,7501,7501,2401,2400,0000,0000,0000,0000,0000 نجالءرب متخ
ش19 ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000الميزي متخ
بي20 ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000سيف الدينش متخ
يف 21 ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000عالء الدينط متخ
ر23 ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000ردةعش متخ
ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 صبرينعمبرجي24 متخ
ر25 مق ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 اس متخ
اسي26 طملم جح11,501813,19913,19912,513012,51309,71613,50913,5097,503010,683060 ف (ة)ن
جح11,001812,38912,38911,923011,92308,71614,00914,0097,503010,363060 نسرينمكي27 (ة)ن
تي 28 غرط أنيسسم (ة)راس10,21186,3806,3809,10209,10207,25012,50912,5098,50119,231131 ي
ر29 جح11,711810,50910,50911,123011,12307,86514,00914,0097,503010,003060 نسرينمنص (ة)ن
جح11,251811,81911,81911,133011,13308,86514,75914,7597,133010,973060 منبن ضيف31 (ة)ن
د33 جح10,50189,6349,63410,003010,00309,50510,75910,7595,003010,183060منتقلكريمعيد (ة)ن
ني35 ي دم جح10,36188,2508,25010,003010,00308,50611,63911,6399,003010,253060منتقلم (ة)ن
قي36 جح10,141810,00910,00910,403010,40308,96611,06911,0695,003010,003060 عبد الرزامرز (ة)ن
ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 سميقرعيشي37 متخ
د38 ءمرغ ي0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000 هن متخ
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