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 األٔليجهظ اإلداسح 

 انشئٍظ          : انذكتٕس ػذَبٌ ؽٕيبٌ 

 َبئت انشئٍظ   : انذكتٕس كًبل حصًُ 

 أيٍٍ انغش      : انذكتٕس يحًذ انؼًبدي 

 أيٍٍ انصُذٔق : انذكتٕس يحًذ األطشػ

 انؼضٕ          : انذكتٕس ػجذ انْٕبة خٍبطخ 

 ٕيب انؼضٕ          : انذكتٕس  كشو ت

 انؼضٕ          : انذكتٕس ْؾبو يتٕنً 

 

 

 

 انثبًَيجهظ اإلداسح 

 

 انشئٍظ          : انذكتٕس ْؾبو يتٕنً 

 َبئت انشئٍظ   : انذكتٕس ػبدل انؼبلم 

 أيٍٍ انغش      : انذكتٕس ػًبس جًبل 

 يحًذ انؼًبدي أيٍٍ انصُذٔق : انذكتٕس 

  أحًذ يشاد انؼضٕ          : انذكتٕس 

 ػجذ انْٕبة خٍبطخ : انذكتٕس            انؼضٕ

 يحًذ األطشػ: انذكتٕس    انؼضٕ      

 

 

 

 



 انثبنثيجهظ اإلداسح 

 

 انشئٍظ          : انذكتٕس ْؾبو يتٕنً 

 َبئت انشئٍظ   : انذكتٕس ػبدل انؼبلم 

 أيٍٍ انغش      : انذكتٕس ػًبس جًبل 

 أيٍٍ انصُذٔق : انذكتٕس يحًذ انؼًبدي 

 : انذكتٕس أحًذ يشاد         انؼضٕ   

 انؼضٕ         : انذكتٕس يحًذ األطشػ

 انؼضٕ          : انذكتٕس  حُب خٕسي 

 

 

 

 انشاثغيجهظ اإلداسح 

 

 يحًذ انؼًبدي انشئٍظ          : انذكتٕس 

 ػجذ هللا انؼظًخ َبئت انشئٍظ   : انذكتٕس 

  َؼٍى انؾؼبسأيٍٍ انغش    : انذكتٕس 

 أحًذ يشاد  انذكتٕس  أيٍٍ انصُذٔق :

 ػبدل انؼبلمانؼضٕ         : انذكتٕس 

 ْؾبو يتٕنً  كتٕسانؼضٕ          : انذ

 انؼضٕ          : انذكتٕس صالح دػجٕل 

 

 

 



 انخبيظيجهظ اإلداسح 

 

 : انذكتٕس يحًذ انؼًبدي       انشئٍظ         

 : انذكتٕس ػجذ هللا انؼظًخ        َبئت انشئٍظ 

 : انذكتٕس أحًذ يشاد            أيٍٍ انغش 

 : انذكتٕس فؤاد دًْبٌ     أيٍٍ انصُذٔق

 : انذكتٕس ْؾبو يتٕنً        انؼضٕ      

 انذكتٕس صالح دػجٕل :       انؼضٕ       

 : انذكتٕس َؼٍى انؾؼبس       انؼضٕ       

 

 

 

 انغبدطيجهظ اإلداسح 

 ي انشئٍظ               : انذكتٕس يحًذ انؼًبد

 َبئت انشئٍظ        : انذكتٕس ػجذ هللا انؼظًخ 

 أيٍٍ انغش           : األعتبر عٓبو انؾشٌف 

 َبظى حٍذسأيٍٍ انصُذٔق     : انذكتٕس 

 فؤاد دًْبٌانؼضٕ              : انذكتٕس 

 ْؾبو يتٕنًانؼضٕ              : انذكتٕس 

 صالح دػجٕلانؼضٕ             : انذكتٕس 

 

 

 

 



  انغبثغاإلداسح  يجهظ

 9111/ 91/ 4  ولغاية  9171/   7/  91يٍ                           

 انشئٍظ               : انذكتٕس فؤاد دًْبٌ

 َبئت انشئٍظ        : انذكتٕس تٕفٍك اعًبػٍم

 تًبوانأيٍٍ انغش           : األعتبر  فبسٔق 

 ثغبو انغجبػًيحًذ أيٍٍ انصُذٔق     : األعتبر 

 : األعتبر فؤاد انهحبو    انؼضٕ            

 : األعتبرح عٍٓش كًبل   انؼضٕ            

 : انذكتٕس يحًذ جالل يشاد    انؼضٕ           

 سئٍغبً فخشٌبً         : انذكتٕس يحًذ ػًبدي

 

  انثبيٍيجهظ اإلداسح 
 (9111/ 7/ 14  ولغاية 5/91/9111 يٍ) 

 كًبل ؽشفكتٕس انشئٍظ               : انذ

 طّ ثبنًَبئت انشئٍظ        : انذكتٕس 

 تًبوانأيٍٍ انغش           : األعتبر  فبسٔق 

 ثغبو انغجبػًيحًذ : األعتبر      أيٍٍ انصُذٔق 

 يحًذ جالل يشادانؼضٕ               : األعتبر 

 األعتبر فؤاد انهحبوانؼضٕ               : 

 يصطفى دثبطس انؼضٕ               : انذكتٕ

 سئٍغبً فخشٌبً         : انذكتٕس يحًذ ػًبدي

 



  انتبعغيجهظ اإلداسح 

 (9113/ 9/1  ولغاية 7/1/9111يٍ  ) 

 انشئٍظ               : انذكتٕس كًبل ؽشف

 ُبثهغًانَبئت انشئٍظ        : انذكتٕس يحًذ عؼٍذ 

 تًبوانأيٍٍ انغش           : األعتبر  فبسٔق 

 ثغبو انغجبػًيحًذ : األعتبر       أيٍٍ انصُذٔق

 انذكتٕس انٍبط َجًخانؼضٕ               : 

 انذكتٕس يصطفى دثبطانؼضٕ               : 

 أحًذ يٍُش انحًؼانؼضٕ               : انذكتٕس 

 سئٍغبً فخشٌبً         : انذكتٕس يحًذ ػًبدي

 

 

  انؼبؽشيجهظ اإلداسح 

 ( 1111/  99/ 7  ولغاية 1/9113/ 91 يٍ)

 انشئٍظ               : انذكتٕس كًبل ؽشف

 َبئت انشئٍظ        : انذكتٕس انٍبط َجًخ

 تًبوانأيٍٍ انغش           : األعتبر  فبسٔق 

 ثغبو انغجبػًيحًذ أيٍٍ انصُذٔق      : األعتبر 

 ُبثهغً انانؼضٕ               : انذكتٕس يحًذ عؼٍذ 

 ػبسف دنٍهخ: انذكتٕس       انؼضٕ         

 األعتبر ػجذ انمبدس انٍُبلانؼضٕ               : 

 سئٍغبً فخشٌبً         : انذكتٕس يحًذ ػًبدي



  انحبدي ػؾشيجهظ اإلداسح 

 ( 1112/  1/  4  ولغاية 1/99/1111يٍ )

 انشئٍظ               : انذكتٕس كًبل ؽشف

 بدس انٍُبلَبئت انشئٍظ        : األعتبر ػجذ انم

 أيٍٍ انغش           : األعتبر  فبسٔق انتًبو

 أيٍٍ انصُذٔق      : األعتبر يحًذ ثغبو انغجبػً

 انؼضٕ               : انذكتٕس ػبسف دنٍهخ

انؼضٕ               : انذكتٕس تٍغٍش انشدأي
9

 

انؼضٕ               : انذكتٕس ػذَبٌ ؽٕيبٌ
1

 

   انثبًَ ػؾشيجهظ اإلداسح 

 ( 1114/  2/  93  ولغاية  91/2/1112يٍ )

 انشئٍظ               : انذكتٕس ػصبو انضػٍى

 َبئت انشئٍظ        : انذكتٕس يحًذ انؼًبدي

 أيٍٍ انغش           : األعتبر  فبسٔق انتًبو

 أيٍٍ انصُذٔق      : األعتبر يحًذ ثغبو انغجبػً

 نٍُبلانؼضٕ               : األعتبر ػجذ انمبدس ا

 انؼضٕ               : انذكتٕس َجٍم يشصٔق

 انؼضٕ               : األعتبر فؤاد انهحبو

                                                 
9

ػٍٍ يجهظ اإلداسح انضيٍم انذكتٕس َجٍم يشصٔق ثذالً يٍ انضيٍم انذكتٕس تٍغٍش انشدأي  

 1111 3/  91اػتجبساً يٍ 
1

بض األثشػ ثذالً يٍ انضيٍم انذكتٕس ػذَبٌ ػٍٍ يجهظ اإلداسح انضيٍم انذكتٕس يحًذ سٌ 

 ثبػتجبسِ سدٌفبً. 1111/  4/ 9ؽٕيبٌ اػتجبساً يٍ 



  ػؾش انثبنثيجهظ اإلداسح 

 (1117/ 1/  7  ولغاية 97/2/1114 يٍ) 

 انشئٍظ               : انذكتٕس ػصبو انضػٍى

 انذكتٕس أحًذ يٍُش انحًؼَبئت انشئٍظ        : 

 األعتبر ػجذ انمبدس انٍُبل:   أيٍٍ انغش         

 األعتبر يحًذ غغبٌ انمالعأيٍٍ انصُذٔق      : 

 انذكتٕس َجٍم عكشانؼضٕ               : 

 حٍبٌ عهًٍبٌانؼضٕ               : انذكتٕس 

 انذكتٕس َجٍم يشصٔقانؼضٕ               : 

  انشاثغ ػؾشيجهظ اإلداسح 

 ( 1199 / 99/ 11  ولغاية  1117/ 1/ 14يٍ ) 

 كًبل ؽشفانشئٍظ               : انذكتٕس 

 األعتبر يحًذ غغبٌ انمالعَبئت انشئٍظ        : 

 األعتبر  فبسٔق انتًبوأيٍٍ انغش           : 

 انذكتٕس َجٍم يشصٔقأيٍٍ انصُذٔق      : 

ػصبو انضػٍىانؼضٕ               : انذكتٕس 
2

 

ٍُش انحًؼانذكتٕس أحًذ يانؼضٕ               : 
3

 

 األعتبر  ػجذ انمبدس انٍُبلانؼضٕ               : 

                                                 
بو ثتبسٌخ حٔاَتخجت انٍٓئخ انؼبيخ فؤاد انه 93/91/1117تٕفً انًشحٕو ػصبو انضػٍى ثتبسٌخ  2 

91/2/1111 
س أحًذ يٍُش انحًؼ ػهى اعتمبنخ انضيٍم انذكتٕ 1111/  9/  13ٔافك يجهظ إداسح انجًؼٍخ ثتبسٌخ  3

/  2/  91ٔاَتخجت انٍٓئخ انؼبيخ انضيٍم يحًذ ثغبو انغجبػً ثتبسٌخ  1117/  91/  14انًمذيخ ثتبسٌخ 

1111 



  انخبيظ ػؾشيجهظ اإلداسح 

 (19/99/1194  ولغاية  11/99/1199)  

 انشئٍظ               : انذكتٕس كًبل ؽشف

 َبئت انشئٍظ        : األعتبر يحًذ غغبٌ انمالع

 أيٍٍ انغش           : األعتبر  ػجذ انمبدس انٍُبل

 يٍٍ انصُذٔق      : األعتبر يحًذ ثغبو انغجبػًأ

 انؼضٕ               : األعتبرح ُْب انحغًٍُ

 انؼضٕ               : األعتبر فؤاد انهحبو

 انؼضٕ               : انذكتٕسح سؽب عٍشٔة

 

 

  ػؾش انغبدطيجهظ اإلداسح 

 (    91/2/1191   ولغاية   19/99/1194)   

 : انذكتٕس كًبل ؽشف    انشئٍظ           

 َبئت انشئٍظ        : األعتبر يحًذ غغبٌ انمالع

 أيٍٍ انغش           : األعتبر فؤاد انهحبو

 أيٍٍ انصُذٔق      : األعتبر يحًذ ثغبو انغجبػً

ُْب انحغًٍُ ٔانذكتٕس ػهً كُؼبٌ ٔػصبو انؾٍخ أٔغهً األػضبء            : 

  ٍْش تغهجً ٔانذكتٕس ػبيش خشثٕطهً ٔيحًذ ص

 

 

 



  ػؾش انغبثغيجهظ اإلداسح 

 (  تبسٌخّ   ولغاية 1191/    2/   91) 

 انشئٍظ               : انذكتٕس كًبل ؽشف

 َبئت انشئٍظ        : األعتبر يحًذ غغبٌ انمالع

 أيٍٍ انغش           : األعتبر فؤاد انهحبو

 أيٍٍ انصُذٔق      : األعتبر يحًذ ثغبو انغجبػً

ُْب انحغًٍُ ٔانذكتٕس ػهً كُؼبٌ ٔػصبو انؾٍخ أٔغهً ضبء            : األػ

  ٔانذكتٕس ػبيش خشثٕطهً ٔيحًذ صٍْش تغهجً 

 


