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يذسس ثقضى أصٕل انزشثٍخ انشٌبضٍخ                               دكزٕس فزذً رٕفٍق دفٍُخ 

                  ٔانزشٌٔخ 

  

 ٔصكشربسٌخ انجهضخ:

                               

 ٔاػززس ػٍ انذضٕس:

 أصزبر  ػبدل سيضبٌ ثخٍذ  1

 : ٔقذ غبة ػٍ انًجهش

. 

   :انًصبدقبد 

 

اجزًغ يجهش قضى أصٕل انزشثٍخ  2116/ 11/  4انًٕافق   إَّ فً ٌٕو انثالثبء  1/  1

ٔأيبَخ صش  انشٌبضٍخ ٔانزشٌٔخ انشٌبضً ثشئبصخ األصزبر انذكزٕس / ٔائم انضٍذ قُذٌم 

 أصزبر دكزٕس ٔائم انضٍذ قُذٌم  اصى االجزًبع

  11 سقى االجزًبع
كٕد 

  االجزًبع

ربسٌخ 

 االجزًبع
40/04/6402  

ثذء 

 االجزًبع

انضبػخ 

:11:11 

 صجبدب  

َٓبٌخ 

 االجزًبع

انضبػخ 

: 11/13/2116 

11:57:11 AM 

يكبٌ 

 االجزًبع
 قضى أصٕل انزشثٍخ انشٌبضٍخ ٔانزشٌٔخ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ 



  انذكزٕس/ فزذً رٕفٍق دفٍُخ

 أٔال ـ انزصذٌق ػهى يذضش انجهضخ انضبثق .

 انقشاس: انًٕافقخ. 

ٔقذ قبو انذكزٕس / فزذً رٕفٍق دفٍُخ ثقشاءح  أٔال : انًصبدقخ ػهى يذضش انجهضخ انضبثقخ 

 انجهضخ انضبثقخ ٔقشاسارٓب . 

 .  انقشاس: انًصبدقخ ػهى يب جبء ثقشاساد انجهضخ انضبثقخ

   :جذٔل األػًبل

 

انطهت انًقذو يٍ أ.د / يذًذ ػجذانؼظٍى ثشأٌ اإلػزشاض ػهً خطخ انقضى فً  -ثبٍَب :  1/  2

 انجهش انضبثق .

شبدي يذًذ ػجذ  ثبنثب :_انطهت انًقذو يٍ أ.د / ٔائم انضٍذ قُذٌم نًُخ انجبدث /

 دسجخ انًبجضزٍش فً انزشثٍخ انشٌبضٍخ . انفزبح

ػجذ انؼظٍى ثشأٌ انًذ نهجبدثخ شًٍبء ػهً يذًذ  انطهت انًقذو يٍ أ.د / يذًذ -ساثؼب :

 صبنخ .

 انطهت انًقذو يٍ أ.د / يذًذ ػجذ انؼظٍى ثشأٌ انًذ نهجبدث ػالء ػهً طّ . -خبيضب :

ثخصٕص انًذ نهجبدث / أدًذ  انطهت انًقذو يٍ أ.د / يذًذ اثشاٍْى انجبقٍشي   -صبدصب :

 دًذاٌ أدًذ خهٍفخ.

ػبدل سيضبٌ ثخٍذ نالَزذاة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ  نطهت انًقذو يٍ أ.د /-صبثؼب :

 جبيؼخ ثًُ صٌٕف .

 ػشض انًكبرجبد انٕاسدح .-ثبيُب :

  

 انقشاس: انًٕافقخ. 

ثُبءا ػهً انطهت انًقذو يٍ أ.د / يذًذ ػجذانؼظٍى ثشأٌ اإلػزشاض ػهً خطخ انقضى فً -ثبٍَب :

 انجهضخ انضبثق .

رى ػشض انخطخ يشح أخشي ػهً يجهش انقضى يغ رضجٍم إػزشاض ػهً ركهٍف أ.د /  -انقشاس :

نشٌبضٍخ ػبدل سيضبٌ ثخٍذ أصزبر رذسٌش كشح انضهخ ثبنقضى ػهً رذسٌش يبدح ثشايج انزشثٍخ ا

 . ثبنقضى 

ثبنثب :انطهت انًقذو يٍ أ.د / ٔائم انضٍذ قُذٌم نًُخ انجبدث / شبدي يذًذ ػجذ انفزبح دسجخ 

انًبجضزٍش فً انزشثٍخ انشٌبضٍخ فً انجذث انًقذو ٔرنك ثؼُٕاٌ " ثُبء ثطبسٌخ نهقذساد 

 انزٕافقٍخ نُبشئ انزُش (



ذ انفزبح دسجخ انًبجضزٍش فً انزشثٍخ انًٕافقخ ػهً يُخ انجبدث / شبدي يذًذ ػج -انقشاس :

 انشٌبضٍخ فً انجذث انًقذو ٔرنك ثؼُٕاٌ " ثُبء ثطبسٌخ نهقذساد انزٕافقٍخ نُبشئ انزُش (

 انطهت انًقذو يٍ أ.د / يذًذ ػجذ انؼظٍى ثشأٌ انًذ نهجبدثخ شًٍبء ػهً يذًذ صبنخ . ساثؼب:

  انًٕافقخ ػهً انًذ -انقشاس :

 انطهت انًقذو يٍ أ.د / يذًذ ػجذ انؼظٍى ثشأٌ انًذ نهجبدث ػالء ػهً طّ .خبيضب:

انقشاس / ػذو انًٕافقخ ػهً انًذ ٔانغبء قٍذِ ثُبء  ػهً رقشٌش انًششف انزي جبء فٍّ إَّ نى 

 ٌزشدد ػهً ٍْئخ اإلششاف يُز انزضجٍم.

جبدث / أدًذ دًذاٌ ثخصٕص انًذ نه انطهت انًقذو يٍ أ.د / يذًذ اثشاٍْى انجبقٍشي  صبدصب:

 أدًذ خهٍفخ.

   انقشاس / انًٕافقخ ػهً انًذ .

انطهت انًقذو يٍ أ.د / ػبدل سيضبٌ ثخٍذ نالَزذاة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ جبيؼخ ثًُ  -صبثؼب:

 صٌٕف .

 انًٕافقخ . -انقشاس :

  

   :يب ٌضزجذ يٍ أػًبل

 

 يبٌضزجذ يٍ أػًبل. ثبيُب :  1/  3

 انقشاس: اخشي. 

 ٔنًب نى ٌجذ يٍ أػًبل أقفم انًذضش فً دٍُّ ٔربسٌخّ .

 

 

 


