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 واالشرف انًشترك وانتذريت عهًًًهًبد عهًيخ ان

 
اشرف  يهًبد عهًيخ االسى و

 يشتراك

انجهذ انًىفذ  تذريت عًهً 

 انيهب

 انقسى             

 11/3/4112  د/ اسًبء عجذانالِ عجذانعبل  1

انً 

9/3/4112  

 انجيىتكُىنىجيب انصُبعيخ    ايريكب  

/41/14   ايهبة يذًذ عًبر  4

انً 4113

2/7/4112 

 

 ايريكب 

 

انجيىتكُىنىجيب    

 انصُبعيخ

 11/9/4113 د/اثراهيى انسيذ يىسً  3

 اشهر 6نًذح 

انىاليبد   

 انًتذذح

 االيركيخ 

 انجيىتكُىنىجيب انجيئيخ       

 9/14/4113 د/ يبسر ثسطبوي يذًذ  2

دتً 

31/6/4112  

 انجيىنىجيب انجسيئيخ        انًجر   

ذ د/ يصطفً عجذانصً 2

 صقر 

1/11/4113 

 اشهر 6نًذح 

انىاليبد   

 انًتذذح

 االيريكيخ 

 انًشخصبد انجسيئيخ     

 1/11/4113 د/ خبنذ فتذً سبنى  6

 اشهر6نًذح 

انىاليبد   

 انًتذذح

 االيريكيخ

 انجيىتكُىنىجيب انُجبتيخ     

 1/11/4113 د/ عبدل انسيذ دجبزي  7

 اشهر6نًذح 

انىاليبد   

 انًتذذح

 االيريكيخ

 انجيىتكُىنىجيب انُجبتيخ    

 3/9/4113 د/ كًبل فؤاد عجذانهطيف   1

اشهر  6نًذح 

عبد 

3/3/4112 

 انجيىتكُىنىجيب انُجبتيخ     كُذا  

د/ أشرف فرج انجبز 1ا 9

 دىاش 

6/4/4112 

انً 

6/1/4112 

انىاليبد   

انتذذح 

 االيريكيخ 

 انجيىتكُىنىجيب انصُبعيخ 

 

 

 1/9/4114 يظ شعجبٌ دًذاٌ عجذانذف 11

دتً 

31/1/4113 

انىاليبد   

انتذذح 

 االيريكيخ

 

 1/4/4114 راتت َجيم عجبش 11

دتً 

31/1/4113 

  كُذا  

 1/6/4113 ادًذ يًذوح انًكبوي 14

دتً 

31/1/4113 

  ثهجيكب  
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 6/4113 عجذ انذًيذ عثًبٌ 13

14/4113 

انىاليبد   

انتذذح 

 االيريكيخ 

 

/19/11 اشرف انجبز 12

4114 

/11/2ًدت

4113 

انىاليبد   

انتذذح 

 االيريكيخ 

 

 47/9/4114 يبسر ثسطبوي 12

دتً 

41/3/4113 

انىاليبد   

انتذذح 

 االيريكيخ 

 

 11/4114 ايًٍ درغبيً 16

دتً 

3/4113 

انىاليبد   

انتذذح 

 االيريكيخ 

 

  انًبَيب   31/6/4112 يذيً عجذ هللا خضر 17

 12/2/4112 شريف يذسٍ انشرثيًُ 11

 اشهر 6 نًذح

  ايريكً  

  أيريكب   1/11/4113 يصطفً عجذ انصًذ 19

  أيريكب   1/11/4113 عبدل انسيذ دجبزي 41

  أيريكب   1/11/4113 خبنذ فتذً سبنى 41

  أيريكب   1/11/4113 عبدل انسيذ دجبزي 44

/12/11 يبسر ثسطبوي 43

4113 

    

 

 

 4114دتً  1991انجعثبد انذاخهيخ يٍ 
 

 

تاريخ االيفاد  انثهذ انًىفذ انيها  االضى  

 وانرجىع 

 َىع االيفاد 

 تؼثح داخهيح 0222  د/ ريهاو يحًىد ػثذانؼظيى  

 تؼثح داخهيح 9111  د/ يحًىد ػثذانًُجً اضًاػيم  

 تؼثح داخهيح 9111  د/ خانذ تطيىًَ خهيم 

 تؼثح داخهيح   د/ ايًٍ ػثذانؼسيس انذرغايً  

 تؼثح داخهيح 0220  ر د/صافيُاز اَىر فرفى 
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 4111يهًبد عهًيخ يٍ  –خبرجيخ (يُخ  –ثيبٌ ثبنجعثبد ) داخهيخ 
 

 

تاريخ االيفاد  انثهذ انًىفذ انيها  االضى  

 وانرجىع 

 َىع االيفاد 

 0/4/0221 انًاَيا  د/ اتراهيى ػثذانًحطٍ صثرج  

  

 تؼثح داخهيح 

 

 تؼثح داخهيح   د/ يروا صالح ػثذانحًيذ  

 1/1/0221 جايؼح انًُىفيح  د/ يحًذ يىَص َصر  

  

 تؼثح داخهيح

   كىريا  د/ يحًىد ػثذانحًيذ انطًاٌ  

  2/90/0221  د/ َهً يحًذ يحًىد ضرور  

  

 تؼثح خارجيح 

 تؼثح خارجيح  0/90/0292 انًاَيا  د/ وائم ضؼذ انذيٍ  

 يح تؼثح خارج  00/90/0221 ايريكا  د/ ايهاب يحًذ اتراهيى  

 تؼثح خارجيح 9/0/0222 كُذا  د/ طح يحًذ ػثذانرحًٍ  

 تؼثح خارجيح 4/9/0222 انًاَيا د/ هاًَ حايذ اضًاػيم  

 تؼثح خارجيح 9/92/0224 انياتاٌ  د/ يصطفً ػثذانصًذ يصطفً  

 يهًح ػهًيح   ايريكا  د/ د/ انطيذ ػثذانخانك انؼثطاوي  

 يهًح ػهًيح 19/90/022 ايريكا  د/ ػالء انذيٍ ػثذهللا حًيذِ  

 يهًح ػهًيح 94/3/022 ايريكا د/ ايال احًذ ػثذانؼسيس 

 يهًح ػهًيح   انًاَيا  د/ حذد ػثذانطًيغ انراتؼً  

 يهًح ػهًيح 0220اكتىتر  ايريكا د/ طارق ػثذانرءوف انثشير  

 يهًح ػهًيح 19/3/0220 ايريكا د/ َشىج يختار حطٍ  

 يهًح ػهًيح 92/2 كُذا  ر د/ احًذ ػثاش َىي 

 // 02/0/0221 ايطانيا  د/ هاروٌ اتىشايح  

 //        93/99/0221 كُذا  د/ يتىنً حطٍ تخيٍ  

 //     03/99/0221 انياتاٌ  د/يحًىد ػثذانًُجً اضًاػيم  

  03/99/0221 انياتاٌ د/ ضًر ػثذانحًيذ ػهً  
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 يُحح  02/9/0221 هىنُذا  د/ ضحر فاروق انؼايذي  

 يُحح 90/9/0221 روضيا  د/ ضهىي انطيذ يرضً  

 يُحح   99/92/0221 انًاَيا  د/ ػهىي ػهً ػكاز  

 تؼثح خارجيح  2/0/9112 انًاَيا  د/ َاصر حطيٍ راشذ  

 تؼثح خارجيح  01/9/0229 انًاَيا  د/ خانذ فتحً ضانى  

 تؼثح خارجيح 0/2/0220 انًاَيا د/ يحيً ػثذهللا خضر  

انىالياخ انًتحذج  د/ ػًر تاج انذيٍ  

 االيريكيح 

 تؼثح خارجيح 0/2/0220

 تؼثح خارجيح   1/1/0291 انًاَيا  د/ حًذي ػثذانؼظيى  

 تؼثح داخهيح   د/ ريهاو يحًىد ػثذانؼظيى  

 تؼثح داخهيح   د/ يحًىد ػثذانًُجً اضًاػيم  

 تؼثح داخهيح   د/ خانذ تطيىًَ خهيم 

 تؼثح داخهيح   انؼسيس انذرغايً د/ ايًٍ ػثذ 

 تؼثح داخهيح   د/صافيُاز اَىر فرفىر  

يُحح شخصيح  د/ كًال فؤاد ػثذانهطيف  

 دراضيح تانيىَاٌ 

نًذج ػاو لاتهح 

نهتجذيذ تحذ 

 ضُىاخ  2نمصً 

91/92/0221 

يهًح ػهًيح  د/ ػادل اتطخروٌ جرجص  

اليريكا نهتذرية 

 تجايؼح ايىا 

 9/1/9111 نًذج ثالث شهىر 

 4119ثيبٌ ثبنجعثبد انذاخهيخ 
 

 

 

تاريخ االيفاد  انثهذ انًىفذ انيها  االضى  

 وانرجىع 

 َىع االيفاد 

 0/4/0221 انًاَيا  د/ اتراهيى ػثذانًحطٍ صثرج  

  

 تؼثح داخهيح 

 

 تؼثح داخهيح   د/ يروا صالح ػثذانحًيذ  

 

 4119ثيبٌ ثبنجعثبد انخبرجيخ  
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تاريخ االيفاد  نًىفذ انيها انثهذ ا االضى  

 وانرجىع 

 َىع االيفاد 

   كىريا  د/ يحًىد ػثذانحًيذ انطًاٌ  

  2/90/0221  د/ َهً يحًذ يحًىد ضرور  

  

 تؼثح خارجيح 

 

 4111ثيبٌ ثبنجعثبد انذاخهيخ 
 

 

تاريخ االيفاد  انثهذ انًىفذ انيها  االضى  

 وانرجىع 

 َىع االيفاد 

 1/1/0221 ايؼح انًُىفيحج د/ يحًذ يىَص َصر 

 

 تؼثح داخهيح

 

 

 4111ثيبٌ ثبنجعثبد انخبرجيخ  
 

 

تاريخ االيفاد  انثهذ انًىفذ انيها  االضى  

 وانرجىع 

 َىع االيفاد 

 تؼثح خارجيح   00/90/0221 ايريكا  د/ ايهاب يحًذ اتراهيى  
 

 


