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 انفهظفخ 
 

رلى  
شز  انزصٍُف شز  يكبٌ اُن  اطى انًؤنف ػُىاٌ انكزبة دار اُن

خ و انثمبفخ و   1,41 خ نهززٍث  انجهٍذي يحًذ انحظًُ  انًمىالد انؼشز  انًُظًخ انؼزٍث

 انىردي ػجذ انزحًبٌ اندذٌذ فً انًُغك  دار انكزبة انذار انجٍضبء 1,4

 عزاثهض  1,42

يُشىراد انشزكخ انؼبيخ نهُشز و انزىسٌغ 
 خشٍى  ػهً فهًً  دفبع صجزاره واالػالٌ

          

زود 1,4  يُشىراد ثحز انًزىطظ  ٍث

براد انفكز انفهظفً يٍ انمزٌ انىطغى حزً انؼصز  ٍر
 كزٌظىٌ اَذرٌه انحذٌث

شز و1978اندشائز  1,8 ٌ دار اُن  لُىارً خىرج شحبره يؤنفبد اٍث رشذ ثذو

خ  و1979انمبهزح  1,11  يذكىر اثزاهٍى انًؼدى انفبطفً  يدًغ نهغخ انؼزٍث

شز انًحًذٌخ  1,33 ٌ دار اُن  انؼهىي خًبل انذٌٍ  انًزٍ انزشذي  ثذو

شز انزثبط 1,28 ٌ دار اُن ؼجذانهه ػجذ انؼشٌش اٍث رشذ رائذ انفكز انؼهًً انًؼبصز  ثذو  ُث

 خًؼٍخ ثززاص انفكز فالطفخ االطالو فً انًغزة انؼزثً دار كزًٌبدٌض نهغجبػخ  و1961رغىاٌ  1,22

فظً انًجظظ خشء انثبًَ هٍئخ انًصزٌخ انؼبيخ نهكزبة يصز 1,23  ثبثث ػجذ انزؤوف انغت اُن
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زود 1,24 ًٌُ  دار االفبق اندذٌذح  ٍث فض انذ زد ػهى اُن  طٍزٌم ٍث

زود 1,25 شز  ٍث  ٌبطٍٍ خؼفز ال  فٍهظىف رائذ انكُذي و انفبرثً  دار االَذنض  نهغجبػخ و اُن

 انحجبثً يحًذ ػشٌش يٍ انكبٍئ انى انشخص  دار انًؼبرف و1979انمبهزح  1,26

 يحًذ يصغفى انظز االػظى  دار انًؼبرف يصز 1,34

 انحذاد يصغفى انهغخ و انفكز و انفهظفخ انذهٍ يُشىراد خًؼٍخ االػًبل االج رغىاٌ 1,37

1,36 

يزاكش 
 ػدٍجخ رمٍٍذاٌ فً وحذح انىخىد  دار انمجخ انشرلبءنهُشز و1998

شز انمبهزح 1,29 ٌ دار اُن  انًظٍزي ػجبص انؼمم انًزحزر ثذو

   يصغهحبد انفهظفخ فً انزؼهٍى انؼبو دار انكزبة انزثبط 1,1

زود 1,9  انظٍىعً خالل انذٌٍ  صىد انًُغك انكالو ػٍ فً انًُغك و انكالو دار انكزت انؼهًٍخ  ٍث

شز و1987يصز  1,6 ٌ دار اُن ظىٌ يمذيخ فً انًُغك انزيشي ثذو  ٍث

شز و1985يصز  1,5 ٌ دار اُن    خًهىرٌخ افالعىٌ ثذو

شز و1986يصز  1,3 ٌ دار اُن ٍٍَ نالفالعىٌ ثذو  ا انمىا

خ انزثبط 1,2    فهظفخ انزشزٌغ االطاليً  يغجىػبد اكبدًٌٍخ انًًهكخ انًؼزٍث

زود 1,1 شىء و االررمبد دار يبروٌ ػجىد ٍث  انشًٍم شجٍهى فهظفخ اُن

زود 1,12 ؼجذانهه ػجذ انؼشٌش انفهظفخ و االخالق ػُذ اٍث انخغٍت دار انغزة االطاليً ٍث  ُث

زود 1,13 ظىػً ونههى كىرش شزذ انفبرثً نكزبة ارطغىعههٍض فً انؼجبرح  دار انًشزق ٍث  اٍن

زود 1,4 ٍَخ  يُشىراد ػىٌذاد ٍث  خبنذ غظبٌ افالعٍٍ رائذ انىحذا

1,14         

زود 1,18  فهزطً يبخذ انفكز االخاللً انؼزثً  االههٍخ نهُشز و انزىسٌغ ٍث
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شز   1,16 ٌ دار اُن  انخىَدً افضم انذٌٍ  رطبنزبٌ فً انًُغك انحًذ  ثذو

 انحجبثً يحًذ ػشٌش يٍ انكبٍئ انى انشخص  دار انكزبة و1963انمبهزح  1,17

زود  1,19 خ و1974ٍث زود انؼزٍث  سٌذاٌ يحًىد  يُبهح انزحث انفهظفً  خبيؼخ ٍث

خ    1,2 هضخ انؼزٍث مٍٍ دار اُن  يحًىد يصغفى رحهزً  يٍ انشك انى اٍن

شز   1,5 ٌ دار اُن  يحًىد يصغفى  حىار يغ صذٌمً انًهحذ ثذو

شز   1,21 ٌ دار اُن ظزٌخ  ثذو  انهىاري ػجذ انظزبر االرض الرذور ُث

1,32 

انكىٌذ 
شز و1975 ٌ دار اُن ٌزً و يشكالره ثذو فظً و االخزًبػً نهشجبة انكى  ػهً يحًىد ػجذ انمبدر يحًذ انزىافك اُن

شز و1976يصز  1,3 ٌ دار اُن  يحًذ يصغفى راٌذ انهه ثذو

زود 1,31  انزاشذ يحًذ انحًىيىٌ درص رحهٍهً السيه اندٍم انؼزثً    ٍث

 


