
 

                                                                                                                                                

  

  

 انكهٍخأيبَخ يجهظ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جذول أعًبل 

 ( 4سقى )يجهظ كهٍخ انتشثٍخ انفٍُخ 

 2016/ 1/  11 االحٍٍُ 

 اعتهالل  -أوالً:
  

 -:انًىضىعبد  -حبٍَبً:
 2015/ 12/ 13ٌىو األحذ انًىافق  انًظادلح عهٗ انعهغح انغاتمح انًُعمذج  -1

 
عايعاخ تشأٌ لشاس يعهسظ انسٕصساف فسٙ انرععٛسم أيٍٛ انًعهظ األعهٗ نهد/ 0انُظش فٙ كراب أ -2

 ٔلشٔع ٔانرغهة عهٗ ظًٛع انًعٕلاخترُفٛز انًششٔعاخ انًًٕنح يٍ يُػ 

  
ؽالب انصإَٚسح انعايسح ٔيسا  إعفافأيٍٛ انًعهظ األعهٗ نهعايعاخ تشأٌ  0د/0انُظش فٙ كراب أ -3

انراتعح نالذؽساد انشٚاػسٙ  عهٗ يشاكض فٙ إؼذٖ انثطٕالخ انًؽهٛح انؽاطهٍٛٚعادنٓا يٍ دتهٕياخ 

 % يٍ انشعٕو ٔانًظشٔفاخ انذساعٛح50أداف اخرثاساخ انمذساخ نكهٛاخ انرشتٛح انشٚاػٛح ،  يٍ
 0ٔانًذٌ انعايعٛح 

   

سئسٛظ لغسى انرظسًًٛاخ انضخشفٛسح تشسأٌ انًٕافمسح عهسٗ يسُػ انغسٛذج/أيم د/ 0انُظش فٙ كراب أ -4

 و 1/1/2016ى أظاصج تذٌٔ يشذة نًذج عاو ٚثذأ يٍ عثذ انعظٛى عثذ انغالو انًذسط انًغاعذ تانمغ

 

أيسسٍٛ انًعهسسظ األعهسسٗ نهعايعسساخ تشسسأٌ كرسساب انغسسٛذ و/ٔصٚسسش انرعسساسج د/ 0انُظسسش فسسٙ كرسساب أ -5

ظايعح طُٛٛح عهٗ أٌ ٚكسٌٕ يسٍ ػسًٍ ذخظظساذٓا انطالسح ٔأٚؼسا  فٔانظُاعح  ٔانخاص تانُشا

    0يٍ انخثشاخ انظُٛٛح  إَشاف يعٓذ فُٙ يهؽماً تعايعح لُاج انغٕٚظ نالعرفادج

 

، لغى انشعسى ٔانرظسٕٚش ، لغسى  لغى انرظًًٛاخ انضخشفٛحاأللغاو :  نظاػش يعاانُظش فٙ يؽ-6

 األشغال انفُٛح ٔانرشاز انشعثٙ 

 

نطهة انًمذو يٍ د/أؼًذ يؽًذ عضيسٙ تشسأٌ ؽهة لغى انرظًًٛاخ انضخشفٛح تشأٌ  انُظش فٙ -7 

انفُٙ تإَٔاعّ خاسض أعٕاس انعايعح فٙ غٛسش أٔلساخ انعًسم  انًٕافمح عهٗ يًاسعح أعًال انرظًٛى

 انشعًٛح 

 

 يذسط تمغى انرظًًٛاخ انضخشفٛح  نغذ انؽاظح انرذسٚغٛح 2انُظش فٙ ذعٍٛٛ عذد  -8

 

شسوٌٕ انُظش فسٙ يؽاػسش انهعساٌ انًُثصمسح عسٍ انكهٛسح : انعاللساخ انصمافٛسح ، انذساعساخ انعهٛسا ،  -9

 خ ٔانًعايم ، خذيح انًعرًع ٔانثٛوح شاانطالب ، انًكرثاخ ، انًخرث



د/ ٔكٛسم انكهٛسح نشسوٌٕ خذيسح انًعرًسع ٔانثٛوسح 0و0انُظش فٙ انًمرشغ انًمذو يسٍ أ -10

 .تشاٌ انًمرشغ إلعذاد انًؤذًش انعهًٙ انذٔنٙ األٔل ٔٚمرشغ تعغ انعُأٍٚ 

 

ؽٛسّ انًُظٕسج انًشفك ظايعح  –د/ عًٛذ كهٛح انرشتٛح انُٕعٛح 0انُظش فٙ كراب أ -11

 و يٍ يعهح تؽٕز انرشتٛح انُٕعٛح 2015َغخح يٍ انعذد انغاتع ٔانصالشٌٕ ُٚاٚش 

 

طُذٔق انشعاٚح انطثٛح تخظٕص لشس يعهسظ انعايعسح تشساٌ انُظش فٙ كراب  - -12

 صٚادج اشرشاكاخ أعؼاف ْٛوح انرذسٚظ ٔانغادج انعايهٍٛ انًشرشكٍٛ

 

انذساعسساخ انعهٛسسا ٔانثؽسسٕز  نشسسوٌٕعايعسسح َائسسة سئسسٛظ اند/ 0انُظسسش فسسٙ كرسساب أ -13 

تشسسأٌ ذششسسٛػ عسسذداً يسسٍ أعسساذزج انعايعسساخ ٔيعاْسسذ انرعهسسٛى انعسسانٙ نهغسسفش إنسسٗ انعضائسسش 

أٚساو ٔسغثسح  10إلنماف يؽاػسشاخ ٔؼؼسٕس انًسؤذًشاخ ٔانُسذٔاخ نًسذج ال ذضٚسذ عسٍ 

 0د/ؼُا ؼثٛة سيهّ فٙ انرششٛػ 0أ

 

اخ انعهٛسسا ٔانثؽسسٕز نشسسوٌٕ انذساعسسعايعسسح َائسسة سئسسٛظ اند/ 0انُظسسش فسسٙ كرسساب أ -14

يسٍ أعؼساف ْٛوسح انرسذسٚظ تانعايعساخ انًظسشٚح ٔانظسُٛٛح   2تشأٌ ذثادل صٚاسج عذد 

إلنمسساف يؽاػسسشاخ ٔذثسسادل انخثسسشاخ انعهًٛسسح نًسسذج أعسسثٕعٍٛ يسسٍ خسسالل فرسسشج عسسشٚاٌ 

 انثشَايط 

 وٌٕ خذيح انًعرًع ٔانثٛوح تشاٌ / ٔكٛم انكهٛح نشد0و0كراب أ انُظش فٙ  - 15

 انٕؼذج راخ انطاتع انخاص ذاد يمرشغ إلعٔػع 
 

  

 

 يبٌغتجذ يٍ أعًبل  -حبنخبً :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                     

 

 

 يكتت انعًٍذ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   تبر انذكتىس / عًٍذ انكهٍخععبدح األع

 

 انغالو عهٍكى وسحًخ هللا وثشكبته 
َحٍظ عٍبدتكى عهًبً ثأَه تى اجتًبع يجهظ انكهٍخ عٍ شهش ٌُبٌش ورنك ٌىو االحٍٍُ انًىافق       

  -و انغبعخ انىاحذح ظهشاً ثحضىس كم يٍ : 11/1/2016

 

 انتىقٍع انذسجخ االعــــــى

  أعتبر  د/حُب حجٍت سيهه0أ

   أعتبر د/ععبد حغٍ عجذ انشحًٍ 0أ

   أعتبر د/أيم يحًذ يحًىد أثىصٌذ0أ

   أعتبر د/إثشاهٍى عٍغى عجذ انحبفع0و0أ

  أعتبر أ.د/ يٍُش يحًذ عًٍش عجذ انًقصىد

   أعتبر د/عصبو عجذ انعضٌض عهً 0أ

   أعتبر د/آيبل حًذي أععذ عشفبد0أ

   أعتبر د/صبنح أحًذ انششٌف 0أ

   يذسط عبدل عٍبد د/سٌهبو 

  يذسط  د/عًشو يحًذ عجذ انغالو 

 

   

 ثشجبء انتكشو ثعًم انالصو َحى صشف انًغتحقبد انخبصخ ثزنك

 وتفضهىا ثقجىل فبئق االحتشاو 

 

 

 عًٍذ انكهٍخ      

 

  د/حُب حجٍت سيهه (0)أ    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جبيعخ انًٍُب                                  

 كهٍخ انتشثٍـــخ انفٍُخ                              
 

 

 

 

       انًحتشو         انًجذ       / جًبل انذٌٍ عهى أثى يعانٙ األعرار انذكرٕس

 سئٛظ انعايعح                               

                                              

 ذؽٛح ؽٛثح..... ٔتعذ،،،،،                                                

 

نًعهظ  ادذكى سفك ْزا يؽؼش انعهغح انشاتعحأٌ أسعم نغع ٌغعذًَ     

     .و2016/ 18/1كهٛح انرشتٛح انفُٛح انًُعمذ تراسٚخ 
 

 

 يشعم نهعهى واإلحبطخ وانتفضم ثتىجٍه يب ٌهضو.               

 

 ضٌم انشكش وانتقذٌش واالحتشاو.ونغعبدتكى ج                                     
 

 

 

 

 

 

 عًٍذ انكهٍخ              

 

 

 

 أ.د/ حُب حجٍت سيهه                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 انكهٍخأيبَخ يجهظ                     
 

 

                    يكتت انعًٍذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحضش اجتًبع

 ( ٌىو االح4ٍٍُسقى )يجهظ انكهٍخ 

  و 2016/ 1/ 11فً 
  

  و 2016/ 1/ 11عقذ يجهظ انكهٍخ جهغته انشاثعخ ٌىو االحٍٍُ انًىافق     

جهظ انكهٍخ ثشئبعخ انغٍذ األعتبر ظهشاً ثقبعخ ي انخبٍَخ عشش فً تًبو انغبعخ 

  انذكتىس/حُب حجٍت سيهه عًٍذ انكهٍخ وسئٍظ انًجهظ 

 -وثحضىس كم يٍ انغبدح :

 
 عضــــىاً  وكٍم انكهٍخ نهذساعبد انعهٍب   د/ععبد حغٍ عجذ انشحًٍ 0أ 

 عضــــىاً  ٌ انتعهٍى وانطالة  وكٍم انكهٍخ نشئى د/أيم يحًذ يحًىد أثىصٌذ0أ

د/إثشاهٍى عٍغى عجذ 0و0أ

 انحبفع
 عضــــىاً  وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انجٍئخ وهذيخ انًجتًع 

 عضــــىاً  انًششف عهى قغى انشعى وانتصىٌش  د/عصبو عجذ انعضٌض عهً 0أ

انًششف عهى قغى األـشغبل انفٍُخ وانتشاث  د/آيبل حًذي أععذ عشفبد0أ

 انشعجً
 ىاً عضــــ

 عضــــىاً  انًششف عهى قغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ  د/صبنح أحًذ انششٌف 0أ

 عضــــىاً  أقذو يذسط  د/سٌهبو عبدل عٍبد 

 عضــــىاً  يذٌش وحذح انجىدح  د/ عًشو يحًذ عجذ انغالو 

د/ عًٛسسذ انكهٛسسح ٔسئسسٛظ انًعهسسظ تانرشؼٛسسة تانغسسادج انؽؼسسٕس ٔشسسكش 0تسسذأ انعهغسسح أ -

 0ٓى انذعٕج عٛادذٓى    ذهثٛر

 -تذاٚح كًا ذعٕدَا َزكش فٙ انعهغح يا ٚهٙ" -

أٔالً َُٓسسح ؼؼسسشذكى َُٔٓسسح انكهٛسسح عهسسٗ ؼظسسٕنٓا عهسسٗ انًشكسسض األٔل فسسٙ أعسسثٕ  

انضٚاساخ األٔل نهعٕدج َٔرًُسٗ أٌ ٚكسٌٕ ْسزا انعًسم ؼسافضاً فسٙ االعسرًشاس فسٙ انفرسشج 

 ز يشاخ فٙ انغُح عركشس شالانماديح ؼٛس أٌ سئٛظ انعايعح ركش أٌ ْزِ انضٚاساخ 

َشسسكش ظًٛسسع أعؼسساف ْٛوسسح انرسسذسٚظ ٔانعسسايهٍٛ ٔيسسذٚش ٔؼسسذج انعسسٕدج َٔائسسة انًسسذٚش  -

د/أيسم يؽًسذ يؽًسٕد أتٕصٚسذ 0ٔكم يٍ عساْى ٔانكسم يشسكٕس عهسٗ كسم عًسم َٔشسكش أ

عهسسٗ ظٓسسذْا انًرًٛسسض يسسع يشاعسساج تعسسغ األيسسٕس اَثٓسسشخ تٓسسا انهعُسسح ٔذغاػسسٕا عسسٍ 

 تعذٚح فٙ انفرشج انماديح  انرفاطٛم ٚعة أٌ َأخز ْزِ األيٕس

 شى شش  عٛادذّ فٙ يُالشح ظذٔل األعًال عهٗ انُؽٕ انرانٙ  -



 انًٕافك   غح انغاتمح انًُعمذج ٕٚو األؼذانًظادلح عهٗ انعه ىع األول :ــانًىض

                       13  / 12/2015                             

    حانًظادل   -ـــشاس:ــانقــــــــــــ

 

  أيٍٛ انًعهظ األعهٗ نهعايعاخ تشأٌ لشاس يعهظ د/ 0انُظش فٙ كراب أ  انًىضىع انخبَـً :

 انٕصساف فٙ انرععٛم ترُفٛز انًششٔعاخ انًًٕنح يٍ يُػ ٔلشٔع ٔانرغهة                         

 عهٗ ظًٛع انًعٕلاخ                          

 ٛؾ انًعهظ عهًاً    أؼ   -انقــــــــــــــــــــشاس:

. 

  أيٍٛ انًعهظ األعهٗ نهعايعاخ تشأٌ إعفاف  0د/0انُظش فٙ كراب أ  ـج :ــانًىضىع انخبن

 ؽالب انصإَٚح انعايح ٔيا ٚعادنٓا يٍ دتهٕياخ انؽاطهٍٛ عهٗ يشاكض فٙ                              

           انثطٕالخ انًؽهٛح انراتعح نالذؽاد انشٚاػٙ يٍ أداف اخرثاساخ إؼذٖ           

 % يٍ انشعٕو ٔانًظشٔفاخ50انمذساخ نكهٛاخ انرشتٛح انشٚاػٛح ،          

  0ٔانًذٌ انعايعٛح انذساعٛح                            

 أؼٛؾ انًعهظ عهًاً       -انقــــــــــــــــــــشاس:

  

  سئٛظ لغى انرظًًٛاخ انضخشفٛح تشأٌ انًٕافمح د/ 0انُظش فٙ كراب أ  :نشاثـــــعىع اانًىض

 عهٗ يُػ انغٛذج/أيم عثذ انعظٛى عثذ انغالو انًذسط انًغاعذ تانمغى                              

 و 1/1/2016نًذج عاو ٚثذأ يٍ  أظاصج تذٌٔ يشذة                           

 انًٕافمح     -ـــشاس:ــانقــــــــــــ

  

 أيٍٛ انًعهظ األعهٗ نهعايعاخ تشأٌ كراب انغٛذ د/ 0انُظش فٙ كراب أ- :ظ ـانًىضىع انخبي

 ظايعح طُٛٛح عهٗ أٌ     فو/ٔصٚش انرعاسج ٔانظُاعح  ٔانخاص تانُشا                             

  ٔأٚؼا إَشاف يعٓذ فُٙ يهؽماً تعايعح  كٌٕ يٍ ػًٍ ذخظظاذٓا انطالحٚ                             

                                0لُاج انغٕٚظ نالعرفادج يٍ انخثشاخ انظُٛٛح                              

   أؼٛؾ انًعهظ عهًاً          : ـشاسانقــــــــــــــ
                               

  ، لغى  لغى انرظًًٛاخ انضخشفٛحاأللغاو :  نظايع ػشاانُظش فٙ يؽ :انًىضىع انغبدط 

                 انشعى ٔانرظٕٚش ، لغى األشغال انفُٛح ٔانرشاز انشعثٙ                           

 أؼٛؾ انًعهظ عهًاً      :ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

     نطهة انًمذو يٍ د/أؼًذ  انُظش فٙ ؽهة لغى انرظًًٛاخ انضخشفٛح تشأٌ ع :ــانًىضىع انغبث

 يؽًذ عضيٙ تشأٌ انًٕافمح عهٗ يًاسعح أعًال انرظًٛى انفُٙ تإَٔاعّ                             

 أعٕاس انعايعح فٙ غٛش أٔلاخ انعًم انشعًٛح  خاسض                              

 )يشفق(  انًٕافمح عهٗ انعذٔل انًمرشغ ـــــــشاس :ـــــانقــــــــــ

 

 يذسط تمغى انرظًًٛاخ انضخشفٛح  نغذ انؽاظح 2انُظش فٙ ذعٍٛٛ عذد   : انًىضىع انخبيٍ

 انرذسٚغٛح                          

 ٚشظح يضٚذ يٍ انذساعح يٍ انمغى انًخرض  :  ـــــشاســانقــــــــــــ

 



 انعاللاخ انصمافٛح ،  نُظش فٙ يؽاػش انهعاٌ انًُثصمح عٍ انكهٛح :ا ع :ــــانًىضىع انتبع

 انذساعاخ انعهٛا ، شوٌٕ انطالب ، انًكرثاخ ، انًخرثشاخ ٔانًعايم ،                             

 خذيح انًعرًع ٔانثٛوح                             

 أؼٛؾ انًعهظ عهًاً      :انقــــــــــــــــــــــــشاس 

 

 د/ ٔكٛم انكهٛح نشوٌٕ خذيح 0و0رشغ انًمذو يٍ أانُظش فٙ انًم انًىضىع انعبشـــــش:

 انًعرًع ٔانثٛوح تشاٌ انًمرشغ إلعذاد انًؤذًش انعهًٙ انذٔنٙ                             

 .األٔل ٔٚمرشغ تعغ انعُأٍٚ                             

         انقــــــــــــــــــــــــشاس:

 

 ظايعح  –د/ عًٛذ كهٛح انرشتٛح انُٕعٛح 0كراب أانُظش فٙ  :انًىضىع انحبدي عشش

 انًُظٕسج انًشفك ؽّٛ َغخح يٍ انعذد انغاتع ٔانصالشٌٕ ُٚاٚش                            

 و يٍ يعهح تؽٕز انرشتٛح انُٕعٛح  2015                           

 د/ عًٛذ كهٛح انرشتٛح  0ًعانٙ ألثٕل اإلْذاف ٔذٕظّٛ خطاب شكش ن :انقــــــــــــــــــــــــشاس

 انًُظٕسج ظايعح  -انُٕعٛح                              

 

 طُذٔق انشعاٚح انطثٛح تخظٕص لشس يعهظ انُظش فٙ كراب   انًىضىع انخبًَ عشش:

 انعايعح تشاٌ صٚادج اشرشاكاخ أعؼاف ْٛوح انرذسٚظ ٔانغادج                             

   انعايهٍٛ انًشرشكٍٛ                            
 أؼٛؾ انًعهظ عهًاً         انقـــــــــــــــــــــــــشاس:

 

 نشوٌٕ انذساعاخعايعح َائة سئٛظ اند/ 0انُظش فٙ كراب أ  انًىضىع انخبنج عشش 

 انعهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ ذششٛػ عذداً يٍ أعاذزج انعايعاخ ٔيعاْذ                             

 انرعهٛى انعانٙ نهغفش إنٗ انعضائش إلنماف يؽاػشاخ ٔؼؼٕس                             

 د/ؼُا 0أٚاو ٔسغثح أ 10انًؤذًشاخ ٔانُذٔاخ نًذج ال ذضٚذ عٍ                            

 0ؼثٛة سيهّ فٙ انرششٛػ                            

 د/ؼُا ؼثٛة سيه0ّأٚششػ :  ـشاسانقـــــــــــــــــــــــــ

 

 نشوٌٕ انذساعاخ عايعح َائة سئٛظ اند/ 0انُظش فٙ كراب أ: شـانًىضىع انشاثع عش

 يٍ أعؼاف ْٛوح  2انعهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ ذثادل صٚاسج عذد                             

 انرذسٚظ تانعايعاخ انًظشٚح ٔانظُٛٛح  إلنماف يؽاػشاخ                             

 ٔذثادل انخثشاخ انعهًٛح نًذج أعثٕعٍٛ يٍ خالل فرشج عشٚاٌ                            

 انثشَايط                            

 د/عظاو عثذ انعضٚض عهٙ 0ٚششػ أ :ــــشاســـــــــــانقـــــــــــ

 

 وٌٕ خذيح انًعرًع / ٔكٛم انكهٛح نشد0و0كراب أ انُظش فٙ  : انًىضىع انخبيظ عشش

 انٕؼذج راخ انطاتع انخاص يمرشغ إلعذاد ٔانثٛوح تشاٌ ٔػع                               
  

 انًٕافمح : ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ



 

  -: ٌغتجذ يٍ أعًبل يب
 -:وفًٍب ٌغتجذ يٍ أعًبل َبقش انًجهظ انًىضىعبد انتبنٍخ 

 انذساعاخ  سئٛظ انعايعح نشوٌٕ د/ َائة0انُظش فٙ كراب أ انًىضىع انغبدط عشـــش

 انعهٛا ٔانثؽٕز تشأٌ تشَايط عًم نهرعأٌ انصمافٙ انعهًٙ                               

 تٍٛ ٔصاسج انمٕٖ انثششٚح فٙ ؼكٕيح انًعش ٔانرعهًٛٙ                               

   و2015/2017نألعٕاو   0و0ٔٔصاسج انرعهٛى انعانٙ فٙ ض                               
 انًٕافمح عهٗ اإلظاصج      : انقــــــــــــــــــــــــــــــــشاس

 

     انصاَٙ )انفشلح األٔنٗ( ذٔس انايرؽاَاخ انطالب فٙ َرٛعح انُظش فٙ  -:شــــــانًىضىع انغبثع عش

 0فٙ انرشتٛح انفُٛح نًاظغرٛشذًٓٛذ٘ ا                                     

     

 اعرًاد انُرٛعح  )نى ُٚعػ أؼذ  انًٕافمح  -: انقـــــــــــــــــــــــــــــــــــشاس
 

 ششاف عهٗ انشؼهح انعهًٛح  إالنؽُح  انُظش فٙ يمرشغ ذشكٛم  -:شــــــــانًىضىع انخبيٍ عش

 و 2015/2016نطالب انفشلح انصانصح                                    

 انًٕافمح عهٗ انرشكٛم انًشفك  -: ـــــــــــــــــــــــــشاسانقــــــــــ

 

 

  َرٛعح يشؼهح انثكانٕسٕٚط انفشلح األٔنٗ ٔانصاَٛح انُظش فٙ  -انًىضىع انتبعع عشــــــــش:

 2015/2016او انعايعٙ نهعٔانصانصح                                        

 

 د/ عًٛذ انكهٛح العرًاد انُرٛعح 0ذفٕٚغ أانًٕافمح عهٗ    -:ــــشاســـــــــــــــــــــانقـــــــــ

 

 ٔكٛم إتشاْٛى عٛغٗ عثذ انؽافظ / د0و0كراب أ انُظش فٙ -انًٕػٕ  انعشـــــــــــشٍٚ :

 انًٕافمح عهٗ  وٌٕ خذيح انًعرًع ٔانثٛوح تشاٌانكهٛح نش                                 

 عفشِ انًغشب نؽؼٕس يٓشظاٌ فٙ انًغشب تعُٕاٌ "                                 

 ياسط ذؽد شعاس   20إنٗ 17أنٕاٌ دكانّ فٙ انفرشج يٍ                                

 دكانح ر اكشج انهٌٕ                                 
 اْٛى عٛغٗ عثذ انؽافظ إنٗ انًغشب د/ اتش0و0انًٕافمح عهٗ عفشأ  -:ـــــشاســــــــــــــــــــانقـــــــــ

 

 د/عًٛذ انكهٛح تشأٌ يمرشغ إَشاف 0كراب أ انُظش فٙ -انًٕػٕ  انؽاد٘ ٔانعشـشٍٚ :

 ظائضج فٙ انرعثٛش انفُٙ ٔانرظًٛى أالتركاس٘ نراليٛز                                    

 عذادٚح تًذاسط يؽافظح انًُٛاانًشؼهرٍٛ االترذائٛح ٔاإل                                   
 انًٕافمح عهٗ انًمرشغ     -:ـــــشاســــــــــــــــــــانقـــــــــ

 

  
 

 

  
 



  عًٛذج كهٛح انرشتٛح د/أياَٙ ؼُفٙ يؽًذ 0كراب أ انُظش فٙ -انًٕػٕ  انصاَٙ ٔانعشـشٍٚ :

 َشطح انرعهًٛٛح ذفعٛم األ تشأٌظايعح عٍٛ شًظ  –انُٕعٛح                                

 تكهٛاخ انرشتٛح انُٕعٛح تانعايعاخ انًظشٚح                                

 
       -:ـــــشاســــــــــــــــــــانقـــــــــ

 

  
 

انًىافق  غبعخ انخبيغخ ً يٍ يغبء ٌىو اإلحٍٍُجهظ أعًبنه فً تًبو انوقذ أَهً انً

 و2016/ 11/1

 

 هزا وثبهلل انتىفٍق

  

 عًٍذ انكهٍخ         ٍٍ انًجهظ أي 

 
  

 د/ حُب حجٍت سيهه ()أ.                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


