جبهؼــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6106/ 7/ 01
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز  َٛ٠ثألفذ ثٌّٛثفقك  6103/7/01فقٟ
صّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دشةجعز ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌقذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع قِ ُ١ضقٌٝٛ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغُ ثٌش٠جم١ــجس
أ .د  /دغٕ١ز ِقّذ هج٘ش وشَ هللا
لغُ ثٌف١ــــــض٠ـجء
أ .د  /دٙؾــش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌف١ــــــض٠ـجء
أ .د ِ /قّــذ عذـذ ثٌعٍ١ـُ عجِش
لغُ ثٌؾٌٛ١ـٛؽ١ـج
أ .د /عذذ ثٌعض٠ض ٌطف ٟعذذ ثٌذثُ٠
لغُ ثٌٕذـــــــــجس
أ .د ِ /قّذ ثألٔٛس فغ ٓ١عغّجْ
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
أ .د  /ثٌغ١ــــــذ هــــــٗ سصق
أِ١ــــٓ ثٌٍؾٕــــز
أ٠ / .جعــش ثٌٕقجط عٍــــــٛثْ
ٚثعضزس عٓ ثٌقنٛس-:
لغُ ثٌى١ّ١ـــــــجء
أ .د  /أِ١ـــشر ِقّٛد فغٕ١ـــٓ
لغُ ثٌٕذـــــــــجس
أ .د  /أؽشف فالؿ ثٌذ٠ـٓ ف١ذس
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
أ .د ٍٙٔ /ز عذذ ثٌعٍ ُ١سمٛثْ
دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سة١ظ ثٌٍؾٕز " دغُ هللا ثٌشفّٓ ثٌشفٚ ُ١ثٌقالر ٚثٌغالَ عٍقٝ
ع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ "
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103 /3/ 06 ٟ
القــــشاس
فجدق ثٌّؾٍظ عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6103/3/06

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ِج.6103 ٛ٠
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ِج.6103ٛ٠
 -3الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝصٕ  َٛ٠ ُ١ثٌٛفجء ثٌغجدط ٌضٕ ١ف ٚصؾّ ً١ثٌىٍ١ز .

القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دنققشٚسر إعققالْ ثٌطققالح أعٕققجء ٙققٛس ثٌٕض١ؾققز ك وّققج أٚفققش
دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ٚثإلدثسثس ٌضغؾ ً١أعقّجء ثٌقشثيذ ٓ١فق ٝثٌّؾقجسوز ٚأٚفقش أ٠نقج أْ ٠ىق ْٛعٍقٝ
٘جِؼ ثٌٔ َٛ١ؾجه س٠جمٚ ٝعمجف ٝدجٌضعجِ ْٚع إدثسر سعج٠ز ثٌطالح ٚثصقجد ثٌطالح .

 -4الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دذشٔققجِؼ ثٌّٕضققذ ٜثٌذ١تقق ٟثٌققذ ٌٟٚثٌغققجدط ٚثٌققز ٞعقق١ضُ ثٔعمققجدٖ
دضجس٠خ .6103 ٗ١ٌٛ٠ 01-06
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دذشٔققجِؼ ثٌّٕضققذٚ ٜصققُ صٛؽ١ققٗ ثٌققذعٛر ألعنققجء ثٌٍؾٕققز ٌقنققٛس
فعجٌ١جس ثالفضضجؿ دمجعز ثٌّؤصّشثس دجٌؾجِعز ٠ ٌّٓٚشيخ ف ٝفنٛس ثٌؾٍغجس دذشػ ثٌعشح.
 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دىضقجح سةق١ظ ثٌؾٙقجص ثٌّشوقضٌٍ ٞضٕ قٚ ُ١ثإلدثسر دؾقنْ ِٕجلؾقز صقذ٠قذ
ثألؽجصثس ثالعض١جد٠ز ٚو١ف١ز فغجدٙج ف ٝثٌفضشر ِٓ  6102/3/06فض. 6103/0/61 ٝ
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دضعّّٙ١ج عٍ ٝؽّ١ع ثٌعجٍِ ٓ١دجٌىٍ١ز.
 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌضعج ْٚد ٓ١ؽشوز صىش٠ش ثٌذضشٚي دطٕطج ٚوٍ١ز ثٌعٍ َٛدخققٛؿ عمقذ
دٚسثس صذس٠ذ١ز فِ ٝؾجي ثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز ك ٠م َٛدجٌضذس٠خ ثٌى١ّ١جةِ ٟقّذ ِقّقذ ثٌؾقش٠ف
ثٌّذسح ثٌذ ٌٟٚف٘ ٝزث ثٌّؾجي ٚعٛف صعمذ ثٌذٚسثس دّشوض ثٌخذِز ثٌعجِز دجٌىٍ١ز.

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍ٘ ٝزث ثٌٕؾجه ٚأٚفقش دقجإلعالْ عٕٙقج عٍقِٛ ٝلقع ِشوقض
ثٌخذِز ثٌعجِز ٚٚفذر ِضجدعز ثٌخش٠ؾٚٚ ٓ١فذر مّجْ ثٌؾٛدر ِٛٚلع ثٌىٍ١ز ٚثٌؾجِعز.
 -7الوْضْع
إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دجٔؾقققجصثس ٚفقققذر ثألصِقققجس ٚثٌىقققٛثسط دجٌىٍ١قققز خقققالي ثٌفضقققشر ِقققٓ
 6102/06إٌ. 6103/3 ٝ
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دققجٌضمش٠ش ٚأعٕققش عٍققِ ٝققج صققُ ثٔؾققجصٖ ٚأٚفققش دنققشٚسر ثال٘ضّققجَ
دطش٠مز صٕ ١ف ثٌّعجًِ ٚثٌطشلجس دجٌّجء فشفج عٍِٕ ٝع صغشح ثٌّ١جٖ ِٓ ثألدٚثس ثٌعٍ١ج إٌٝ
ثألدٚثس ثألعفً ِٕٙج.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثألسدعققجء ثٌّٛثفققك ٚ َ 6103/ 8/ 01رٌققه فقق ٟصّققجَ ثٌغققجعز ثٌقجد٠ققز عؾققش فققذجفج دّىضققخ
ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ األسثؼبء 6106/ 8/ 01
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /دغٕ١ز ِقّذ هج٘ش وشَ هللا

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قّذ عذذ ثٌعٍ ُ١عجِش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /أِ١شر ِقّٛد فغٕٓ١

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د  /عذذ ثٌعض٠ض ٌطف ٝعذذ ثٌذثُ٠

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثألٔٛس فغ ٓ١عغّجْ

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /أؽشف فالؿ ثٌذ ٓ٠ف١ذس

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د ٍٙٔ /ز عذذ ثٌعٍ ُ١سمٛثْ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثألسدعجء ثٌّٛثفك 6103 /8/01
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103/7/ 01 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش .6103 ٗ١ٔٛ٠
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّزوشر ثٌضفجُ٘ دٚ ٓ١صثسر ثٌضعٍ ُ١ثٌعجٌٚ ٟثٌقٕذٚق ثالؽضّجعٌٍ ٟضّٕ١ز.
 -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّج صُ ف ٝثٌمجفٍز ثٌطذ١ز ك ثٌذ١ت١ز ٚثالعضشؽجد٠ز إٌ ٝلش٠قز ثٌشٍِ١قز ِشوقض
هٕطج دضجس٠خ . 6103/8/8
 -2إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌٕذٚر ثٌعٍّ١ز صقش عٕٛثْ "ثٌضغ١شثس ثٌذ١ت١ز ٚآفجق ثٌضّٕ١قز فقِ ٝققش"
ٚثٌض ٟعضمجَ ف 6103/01/30 ٝدىٍ١ز ث٢دثح – ؽجِعز دِ١جه لغُ ثٌؾغشثف١ج.
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌّٛمٛعجس ثٌٕٙجة١ز ٌٍٕؾشر ثٌذ١ت١ز ٌىٍ١ز ثٌعٍ – َٛثٌعذد ثٌغجدع .

جبهؼــــخ طٌطــــب

كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6106/ 8/ 01
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثألسدعقجء ثٌّٛثفقك 6103/8/01
فق ٟصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠ققز عؾقش فقذجفج دشةجعققز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع ققُ١
ِضٚ ٌٝٛو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغُ ثٌش٠جم١ــجس
ث .د  /دغٕ١ز ِقّذ هج٘ش وشَ هللا
لغُ ثٌف١ــــــض٠ـجء
ث .د  /دٙؾــش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌف١ــــــض٠ـجء
ث .د ِ /قّــذ عذـذ ثٌعٍ١ـُ عجِش
لغُ ثٌى١ّ١ـــــــجء
ث .د  /أِ١ـــشر ِقّٛد فغٕ١ـــٓ
لغُ ثٌؾٌٛ١ــٛؽ١ـج
ث .د /عذذ ثٌعض٠ض ٌطف ٟعذذ ثٌذثُ٠
لغُ ثٌٕذــــــــــجس
ث .د ِ /قّذ ثألٔٛس فغ ٓ١عغّجْ
لغُ ثٌٕذــــــــــجس
ث .د  /أؽشف فالؿ ثٌذ٠ـٓ ف١ذس
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
ث .د  /ثٌغ١ــــــذ هــــــٗ سصق
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
ث .د ٍٙٔ /ز عذذ ثٌعٍ ُ١سمٛثْ
أِ١ــــٓ ثٌٍؾٕـــــز
ث٠ / .جعــش ثٌٕقجط عٍــــــٛثْ
دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سة١ظ ثٌٍؾٕز " دغُ هللا ثٌشفّٓ ثٌشفٚ ُ١ثٌقالر ٚثٌغالَ عٍقٝ
ع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ "
صمقذَ عق١جدصٗ ٚثٌغققجدر أعنقجء ثٌٍؾٕقز دخققجٌـ ثٌعقضثء فقٚ ٝفققجر صٚػ ثٌغق١ذر  /إّ٠قجْ إدققشثُ٘١
عٍّ١جْ ِذ٠شر ِىضخ ث .د ٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
ٚلذِش ثٌٍؾٕز ثٌؾىش ٌٍغجدر ِّغٍق ٟثٌىٍ١قز ثٌقز ٓ٠ؽقجسوٛث فق ٝثٌّٕضقذ ٜثٌذ١تق ٟثٌغجٌقظ ٌؾجِعقز
هٕطققجك وّققج لققذِش ثٌٍؾٕققز ثٌضٕٙتقز ٌىققً ِققٓ ث .دِ /قّققذ عققشٚس ٘١ىققً ٌققققٛي عقق١جدصٗ عٍققٝ
ؽجةضر ثٌؾجِعز ثٌضمذ٠ش٠ز  ٚث .د /ثٌشفجع ٝفذق ٟلٕجٌ ٞٚققٛي ع١جدصٗ عٍ ٝؽجةضر ثٌضّ١قض
ثٌعٍّ.ٟ
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103 /7/ 01 ٟ
القــــشاس
فجدق ثٌّؾٍظ عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6103/7/01

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش .6103 ٗ١ٔٛ٠

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش .6103 ٗ١ٔٛ٠
 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّزوشر ثٌضفجُ٘ دٚ ٓ١صثسر ثٌضعٍ ُ١ثٌعجٌٚ ٟثٌقٕذٚق ثالؽضّجعٌٍ ٟضّٕ١ز .

القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دنققشٚسر إعققذثد ِققزوشر صفققجُ٘ دقق ٓ١ثٌىٍ١ققز أ ٚثٌؾجِعققز ٚثٌقققٕذٚق
ثالؽضّجعٌٍ ٟضّٕ١ز دجٌغشد١ز صفع١ال ٌٍذٕذ ثٌغجِٓ ِٓ ِزوشر ثٌضفجُ٘ ٚثٌزٕ٠ ٞـ عٍ ٝثٌّٛثفمز عٍق ٝعمقذ
ثصفجل١جس صعجِٕ ْٚفقٍز ِع ثٌؾجِعجس ٚثٌّعج٘ذ ثٌعٍ١ج ثٌضجدعز ٌٛصثسر ثٌضعٍ ُ١ثٌعجٌ. ٟ

 -4الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّقج صقُ فق ٝثٌمجفٍقز ثٌطذ١قز ك ثٌذ١ت١قز ٚثالعضشؽقجد٠ز إٌق ٝلش٠قز ثٌشٍِ١قز
ِشوض هٕطج دضجس٠خ . 6103/8/8
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ف١ظ ؽجسن ف ٝثٌمجفٍز لطجع ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز – وٍ١ز ثٌعٍقَٛ
– وٍ١قز ثٌطقخ – هقخ ثألعقٕجْ – وٍ١قز ثٌقق١ذٌز – وٍ١قز ثٌضّقش٠ل – وٍ١قز ثٌضشد١قز ثٌٕٛع١قز – ِؾٍققظ
ِذٕ٠ققز هٕطققجِ -ذ٠ش٠ققز ثٌضنققجِٓ ثالؽضّققجعِ – ٟذ٠ش٠ققز ثٌؾققت ْٛثٌقققق١ز ٚثٌطققخ ثٌذ١طققش ٞف١ققظ صققُ
ثٌىؾف عٍ ٝأ٘جٌ ٟثٌمش٠ز ف ٝؽّ١ع ثٌضخققجس ٚصق ً٠ٛثٌقجالس ثٌقشؽز ٌّغضؾف ٝثٌؾجِعز ٌٍعالػ
دجٌّؾجْ ٚصُ أ٠نج صٛع١ز ثٌقنٛس ِٓ أً٘ ثٌمش٠ز ٚثٌعضح ثٌّؾجٚسر د١ت١ج ٚفق١ج ك ٚصُ عٍ٘ ٝجِؼ
ثٌمجفٍز عًّ ففً ِٛع١م ِٓ ٝوٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌٕٛع١ز ك ٚأٚفش ثٌٍؾٕز دنشٚسر ص٠جدر عذد ثٌّؾقجسوٓ١
ِٓ وٍ١ز ثٌعٍ َٛدجٌمٛثفً ٌعًّ صٛع١ز د١ت١ز.

 -5الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجٌٕققذٚر ثٌعٍّ١ققز صقققش عٕققٛثْ "ثٌضغ١ققشثس ثٌذ١ت١ققز ٚآفققجق ثٌضّٕ١ققز فققٝ
ِقش" ٚثٌض ٟعضمجَ ف 6103/01/30 ٝدىٍ١ز ث٢دثح – ؽجِعز دِ١جه لغُ ثٌؾغشثف١ج.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز.
 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌّٛمٛعجس ثٌٕٙجة١ز ٌٍٕؾشر ثٌذ١ت١ز ٌىٍ١ز ثٌعٍ – َٛثٌعذد ثٌغجدع .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌّٛمٛعجس ٚأٚفش دضىٍ١قف ث .د /عذقذ ثٌعض٠قض ٌطفق ٟعذقذ ثٌقذثُ٠
دّشثؽعز ثٌّٛمٛعجس ٚإدذثء ثٌشأ.ٞ
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثٌغالعجء ثٌّٛثفك ٚ َ 6103/ 9/ 3رٌه ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دّىضقخ

ث.د/

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6106/ 9/ 6
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /دغٕ١ز ِقّذ هج٘ش وشَ هللا

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قّذ عذذ ثٌعٍ ُ١عجِش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /أِ١شر ِقّٛد فغٕٓ١

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د  /عذذ ثٌعض٠ض ٌطف ٝعذذ ثٌذثُ٠

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثألٔٛس فغ ٓ١عغّجْ

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /أؽشف فالؿ ثٌذ ٓ٠ف١ذس

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د ٍٙٔ /ز عذذ ثٌعٍ ُ١سمٛثْ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6103 /9/3
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103/8/ 01 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش .6103 ٗ١ٌٛ٠
 -3ثٌٕ ش ف ٝوضجح ؽجِعز ثألعىٕذس٠ز دؾنْ ٍِخـ ثٌضمش٠ش ثٌفٕ ٟثٌٕٙجةٌّ ٟؾشٚعِ ٓ١مقذِٓ١
ِٓ ثٌغ١ذر د /.أِ١شر صو ٝثألعضجر ثٌّغجعذ دمغُ ثٌى١ّ١جء ثٌق٠ٛ١قز – وٍ١قز ثٌعٍق – َٛؽجِعقز
ثٌغىٕذس٠ز ٚثٌّؾشٚعّ٘ ٓ١ج-:
 ثٌؾٛثٔخ ثٌؾض٠ت١ز ٌضٍ١ف ثٌىذذ – هشق ثٌٛلج٠ز ٚثٌعالػ ثٌّقضٍّز. دٚس إٔض APE-1 ُ٠ثٌّغضقظ دجٌنغو ثألوغ١ذ ٜف ٝآالَ ثألعقجح. -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّج صُ فٔ ٝذٚر " " Log outثٌضقّٙ ٔ ٝقج لطقجع ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع
دجٌضعجِ ْٚع ثٌؾّع١ز ثٌعٍّ١ز دشةجعز ث.دِ /قّذ ٌذ١خ .
 -2إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجعضعذثدثس ثٌىٍ١ز ٌٍعجَ ثٌذسثع ٝثٌؾذ٠ذ.
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دذٚس ثٌىٍ١ز ف ٝصٕ ٌِٛ ُ١ذ ثٌغ١ذ ثٌذذ ٜٚدجٌضعجِ ْٚع ثٌّقجف ز.
 -7إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّؾققجسوز ثٌىٍ١ققز فقق ٝؽّجعققز أفققذلجء سؽققجي ثٌّققشٚس دجٌضعققجِ ْٚققع
ثٌّقجف ز.

جبهؼــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6106/ 9/ 6
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفقك  6103/9/3فقٟ
صّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دشةجعز ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌقذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع قِ ُ١ضقٌٝٛ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغُ ثٌش٠جم١ــجس
ث .د  /دغٕ١ز ِقّذ هج٘ش وشَ هللا
لغُ ثٌى١ّ١ـــــــجء
ث .د  /أِ١ـــشر ِقّٛد فغٕ١ـــٓ
لغُ ثٌؾٌٛ١ــٛؽ١ـج
ث .د /عذذ ثٌعض٠ض ٌطف ٟعذذ ثٌذثِٟ
لغُ ثٌٕذــــــــــجس
ث .د ِ /قّذ ثألٔٛس فغ ٓ١عغّجْ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
ث .د  /ثٌغ١ــــــذ هــــــٗ سصق
أِ١ــــٓ ثٌٍؾٕـــــز
ث٠ / .جعــش ثٌٕقجط عٍــــــٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغُ ثٌف١ض٠جء
ث.د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌف١ض٠جء
ث .د ِ /قّذ عذذ ثٌعٍ ُ١عجِش
لغُ ثٌٕذجس
أ .د  /أؽشف فالؿ ثٌذ ٓ٠ف١ذس
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
أ .د ٍٙٔ /ز عذذ ثٌعٍ ُ١سمٛثْ
دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سةق١ظ ثٌٍؾٕقز " دغقُ هللا ثٌقشفّٓ ثٌقشفٚ ُ١ثٌققالر ٚثٌغقالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ "
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103 /8/ 01 ٟ
القــــشاس
فجدق ثٌّؾٍظ عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6103/8/01

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش .6103 ٗ١ٌٛ٠
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش .6103 ٗ١ٌٛ٠

 -3الوْضْع
ثٌٕ ش فق ٝوضقجح ؽجِعقز ثألعقىٕذس٠ز دؾقنْ ٍِخقـ ثٌضمش٠قش ثٌفٕق ٟثٌٕٙقجةٌّ ٟؾقشٚعٓ١
ِمذِ ِٓ ٓ١ثٌغ١ذر د /.أِ١شر صو ٝثألعضجر ثٌّغجعذ دمغُ ثٌى١ّ١جء ثٌق٠ٛ١قز – وٍ١قز ثٌعٍقَٛ
– ؽجِعز ثٌغىٕذس٠ز ٚثٌّؾشٚعّ٘ ٓ١ج-:
 ثٌؾٛثٔخ ثٌؾض٠ت١ز ٌضٍ١ف ثٌىذذ – هشق ثٌٛلج٠ز ٚثٌعالػ ثٌّقضٍّز. دٚس إٔض APE-1 ُ٠ثٌّغضقظ دجٌنغو ثألوغ١ذ ٜف ٝآالَ ثألعقجح.القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج ٚأعٕقش عٍقٔ ٝضقجةؼ ثٌّؾقشٚعٚ ٓ١أٚفقش دّخجهذقز ثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز
ٚثٌٛفذثس ثإلدثس٠ز ٌالعضفجدر ِٓ ٔضجةؼ ثٌّؾشٚع.ٓ١
 -4الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّققج صققُ فققٔ ٝققذٚر " " Log outثٌضققّٙ ٔ ٟققج لطققجع ؽققت ْٛخذِققز
ثٌّؾضّع دجٌضعجِ ْٚع ثٌؾّع١ز ثٌعٍّ١ز دشةجعز ث.دِ /قّذ ٌذ١خ .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍِٛ ٝمٛع ثٌٕذٚر ٚأٚفش دجالصٟ
 صعٍِّ ُ١خـ ثٌٕذٚر عٍ ٝثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ٚفقظ ثٌغقجدر ثألعقجصزر دئفجهقز ثٌطقالح أعٕقجءثٌّقجمشثس دجٌؾٛثٔخ ثال٠ؾجد١ز العضخذثِجس ثٌف١ظ دٛن ٚثٌقشؿ عٍ ٝإدثسر ٚلضُٙ
 صىشثس ثٌٕذٚر ٌٍطالح ثٌؾذد ٌضع  ُ١ثالعضفجدر ِٕٙج ٚو١ف١ز ثٌقفج عٍٚ ٝلض. ُٙ -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجعضعذثدثس ثٌىٍ١ز ٌٍعجَ ثٌذسثع ٝثٌؾذ٠ذ.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجعققضعذثدثس ثٌىٍ١ققز ٌٍعققجَ ثٌذسثعقق ٝثٌؾذ٠ققذ ِققٓ ِضجدعققز ِؾّعققجس
ِٚققذسؽجس ٚهشلققجس ِٚذققجٔٚ ٝفقق١جٔز ثألؽٙققضر دققذثخً ثٌّؾّعققجس ٚثٌّققذسؽجس ِٚضطٍذققجس
ثألصِجس ٚثٌىٛثسط ٚثإلععجفجس ثأل١ٌٚز ك وّج أف١طقش ثٌٍؾٕقز عٍّقج دضعٍّ١قجس ثٌغق١ذ ث.دٔ /جةقخ
سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دخققٛؿ ثٌقفقج عٍق ٝعقالِز ثٌّٕؾقنس
ٚثألفشثد دثخً ثٌقشَ ثٌؾجِع.ٝ

 -6الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕقققز عٍّققج دّؾقققجسوز ثٌىٍ١ققز فققق ٝصٕ قققٌِٛ ُ١ققذ ثٌغققق١ذ ثٌذققذ ٜٚدجٌضعقققجِ ْٚقققع
ثٌّقجف ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّقج ٚأعٕقش عٍق ٝصفع١قً دٚس ثٌطقالح فق ٝثٌّؾقجسوز ثٌّؾضّع١قز ثٌخجفقز
دضٕ ٌِٛ ُ١ذ ثٌغ١ذ ثٌذذ ٜٚدجٌضعجِ ْٚع ثٌؾجِعز ٚثٌّقجف ز.
 -7الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دّؾقجسوز ثٌىٍ١قز فق ٝؽّجعقز أفقذلجء سؽقجي ثٌّقشٚس دجٌضعقجِ ْٚقع
ثٌّقجف ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍ ٝصفع ً١دٚس ثٌطالح فق ٝثٌّؾقجسوز ثٌّؾضّع١قز فق ٝؽّجعقز
أفذلجء سؽجي ثٌّشٚس ك ٌضٕ  ُ١ثٌّشٚس ٚصٕ  ُ١عذٛس ثٌّٛثهٌٍٕ ٓ١ؾقٛثسع دجٌضعقجِ ْٚقع
إدثسر ِشٚس ثٌغشد١ز ٚثٌؾجِعز ٚثٌّقجف ز.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

هزبثؼــــــــــــخ
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

دؾٍغضٙج ثٌعجد٠ز ف6103 /9 /3 ٝ
م

الوْضْع

القشاس ّالزْصيبد

الٌظرررش رررٔ كزررربة جبهؼرررخ األعرررأٌذسيخ ث رررأى

أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍقٝ

هلخررا الزقشيرررش اللٌررري الٌِرررب ي لو رررشّػيي

صُ ِخجهذز
ٔضقققققجةؼ ثٌّؾقققققشٚعٚ ٓ١أٚفقققققش
سؤعجء ِؾجٌظ
دّخجهذقققققققز ثأللغقققققققجَ ثٌعٍّ١قققققققز ألغجَ ثٌى١ّ١جء
كثٌٕذجس ك عٍُ
ٚثٌٛفقققذثس ثإلدثس٠قققز ٌالعقققضفجدر
ثٌقٛ١ثْ
ِٓ ٔضجةؼ ثٌّؾشٚع.ٓ١
دضجس٠خ
6103/9/66

هقررذهيي هرري الغرريذح در /أهيررشح صكررٔ األعررزبر
الوغرررربػذ ثقغررررن الأيويرررربء الذيْيررررخ – كليررررخ

0

ربسيخ ئثالؽ
الجِخ الوغئْلخ

الؼلرررْم – جبهؼرررخ الغرررأٌذسيخ ّالو رررشّػيي
ُوررب الجْاًررت الجضيئيررخ لزليررد الأجررذ طررش
الْقبيرررررخ ّالؼرررررالط الوذزولرررررخ دّس ئًرررررضين
 APE-1الوغرررزذش ثبلضرررسظ األكغررريذٓ رررٔ
آالم األػصبةر

6

إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّج صقُ فقٔ ٝقذٚر
" " Log outثٌضققّٙ ٔ ٟققج لطققجع
ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع دجٌضعقجِ ْٚقع
ثٌؾّع١ز ثٌعٍّ١قز دشةجعقز ث.دِ /قّقذ
ٌذ١خ ٚٚفذر ثٌضذس٠خ.

أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج ٚأعٕقققش عٍقققٝ
ِٛمققققٛع ثٌٕققققذٚر ٚأٚفققققش دضعّققققُ١
ٍِخققـ ثٌٕققذٚر عٍقق ٝثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز
ٚفقققققظ ثٌغقققققجدر ثألعقققققجصزر دئفجهقققققز
ثٌطالح أعٕقجء ثٌّقجمقشثس دجٌؾٛثٔقخ
ثال٠ؾجد١قققز العقققضخذثِجس ثٌفققق١ظ دقققٛن
ٚثٌقشؿ عٍ ٝإدثسر ٚلضُٙ

3

إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دجعقققضعذثدثس أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚصقُ ِخجهذقز
ثٌغقققجدر سؤعقققجء ِؾقققجٌظ ثأللغقققجَ
ثٌىٍ١ز ٌٍعجَ ثٌذسثع ٝثٌؾذ٠ذ.
ٌعًّ ثالعضعذثدثس ثٌالصِز

1

إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دّؾقجسوز ثٌىٍ١قز فق ٝأف١طش ثٌٍؾٕز عٍّقج ٚأعٕقش عٍقٝ
صٕ ٌِٛ ُ١ذ ثٌغ١ذ ثٌذذٚ ٜٚثٌّؾجسوز ف ٝصفع ً١دٚس ثٌطالح ف ٝثٌّؾقجسوز
ؽّجعز أفذلجء سؽجي ثٌّشٚس دجٌضعقج ْٚثٌّؾضّع١ز

ِع ثٌّقجف ز.

صُ ِخجهذز أ.د/
ٔجةخ سة١ظ
ثٌؾجِعز
دضـــجس٠خ
6103/01/1
رن هخبطجخ
سؤعبء هجبلظ
األقغبم الؼلويخ
ثزبسيخ
6106/9/66
رن هخبطجخ
سؤعبء هجبلظ
األقغبم الؼلويخ
ثزبسيخ
6106/9/66

أٌِ ٓ١ؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ للؼبم الذساعي 6107/6106

االعن

الوْثبيل

الوٌضل

الوأزت

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

10663616791

009 1116606030

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

10061731611

229 1113318721

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

1011017016

131 1663316630

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

10670103023

133 1113337277

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

10162020391

637 1113120218

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

10669127083
10106396962
10673931983

133 1112118112

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

10136928681

363

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

10667098318

088 1113201882

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

10661077731

337

أ٠ / .جعــش ثٌٕقــجط عٍــــٛثْ

10118191673

072 1116183290

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

188 1113308117

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثٌغققذش ثٌّٛثفققك ٚ َ 6103/ 01/ 02رٌققه فقق ٝصّققجَ ثٌغققجعز ثٌقجد٠ققز عؾققش فققذجفج دّىضققخ
ٚو١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ك ٚدٙققزٖ ثٌّٕجعققذز ٕٔٙققب عقق١جدصىُ دجخض١ققجسوُ
عنٛث فٌ ٝؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌٍعجَ ثٌذسثع ٝثٌؾذ٠ذ . 6107 - 6103
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الغجذ 6106/ 01/05
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغذش ثٌّٛثفك 6103 /01/ 02
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103/9/ 3 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش أيغطظ .6103
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٙجَ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
 -1ثٌٕ ققش فقق ٝإعققذثد خطققز ألٔؾققطز لطققجع ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٌٍىٍ١ققز ٌٍعققجَ
ثٌذسثعقق 6107/6103 ٟصّ١ٙققذث إلسعققجٌٙج إٌقق ٝث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
 -2ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثالصقجد ثٌٕٛعٌٍ ٝؾّع١جس ثٌعجٍِقز فق١ِ ٝقذثْ فّج٠قز ثٌذ١تقزك دجٌضعقجِ ْٚقع
ؽٙجص ؽت ْٛثٌذ١تز ف ٝإلجِز دٚسر صذس٠ذ١ز ( إعقذثد خذقشثء فقِ ٝؾقجي ثإلدثسر ثٌذ١ت١قز ٚرٌقه
ف ٝثٌفضشر ِٓ  6103/06/68 – 63دذثس ثٌن١جفز – ؽجِعز ع ٓ١ؽّظ دجٌعذجع١ز.
 -3ثٌٕ ش ف ٝخطجح ِذ٠ش ِىضخ ثٌغشد١ز ثاللٍ – ّٝ١ثٌقٕذٚق ثالؽضّجعٌٍ ٟضّٕ١ز دؾنْ ثٌقذٚس
ثٌز٠ ٜم َٛدٗ ثٌقٕذٚق ف ٝدعُ أفققجح ثٌّؾقشٚعجس ثٌققغ١شر ٚثٌّضٛعقطز ٚصمقذ ُ٠فقضَ
ِجٌ١ز ٚي١ش ِجٌ١ز ك ٚع١م َٛثٌقٕذٚق دعًّ دشثِؼ صذس٠ذ١ز -: ٝ٘ٚ
 ص١ٌٛذ ثألفىجس ٚثالدضىجس -دشٔجِؼ ثدذأ ِؾشٚع ؽذ٠ذ .

جبهؼــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6106/ 01/ 05
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغقذش ثٌّٛثفقك 6103/01/02
فق ٟصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠ققز عؾقش فقذجفج دشةجعققز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع ققُ١
ِضٚ ٌٝٛو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء
أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش
لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء
أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء
أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ
لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج
أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً
لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغـــــُ ثٌٕذـــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغُ ثٌش٠جم١جس
أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق
دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سةق١ظ ثٌٍؾٕقز " دغقُ هللا ثٌقشفّٓ ثٌقشفٚ ُ١ثٌققالر ٚثٌغقالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ " سفخ ع١جدصٗ دجألعنجء ثٌؾذد
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103 /9/ 3 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6103/9/3

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش أيغطظ .6103
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش أيغطظ .6103

 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٙجَ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌّٙجَ.
 -4الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝإعذثد خطز ألٔؾطز لطجع ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز ٌٍىٍ١قز ٌٍعقجَ
ثٌذسثعقق 6107/6103 ٟصّ١ٙققذث إلسعققجٌٙج إٌقق ٝث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجألٔؾطز ثٌض ٝصّش خالي ثٌؾٙش ثٌّجمٚ ٟثألٔؾقطز ثٌّمضقشؿ صٕف١قز٘ج
خالي ثٌعجَ ثٌذسثعِٕٙٚ 6107/6103 ٟج-:
أ -دٚسثس صذس٠ذ١ز عقٓ ثإلسؽقجد ثألوقجدٚ ّٟ٠ثٌخقذِجس ثٌّمذِقز ِقٓ ثٌىٍ١قز ٌٍّؾضّقع ثٌخقجسؽٟ
ٚثألصِجس ٚثٌىٛثسط ٚدٚسثس ثإلععجفجس ثأل١ٌٚز ألعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ٚثٌ١ٙتقز ثٌّعجٔٚقز
ٚثٌعققجٍِ ٓ١دجٌىٍ١ققز ٚصٕف١ققز خطققز إخققالء ٌٍطققالح ٚثٌغققجدر أعنققجء ٘١تققز ثٌضققذس٠ظ ٚثٌ١ٙتققز
ثٌّعجٔٚز ٚثٌعجٍِ ٓ١دجٌىٍ١ز عٍِ ٝشثفً ِخضٍفز.
ح -دٚسر صذس٠ذ١ز عٓ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّعٍِٛجس ٌٍغجدر ثإلدثس.ٓ١٠
س -دٚسثس صذس٠ذ١ققز عققٓ وٍ١ققز ثٌعٍققِ َٛققج دعققذ ثالعضّققجد ٌعّققجي ثٌخققذِجس ثٌّعجٔٚققز – ثٌ١ٙىققً
ثإلدثسٚ ٞثٌضٛف١ف ثٌق١ ٛفٌّ ٟق ٛف ٟثألِقٓ – ٍِضمق ٝثٌض١ ٛقف ٌخش٠ؾق ٟثٌىٍ١قز – ثٌ١قَٛ
ثٌذ١ت ٟثٌغجٔ ٟك دجإلمجفز ٌذعل ثألٔؾطز ثٌخجفقز دجٌٕقذٚثس ٚٚسػ ثٌعّقً ثٌضغم١ف١قز – ٠قَٛ
ثٌٛفجء ٌضؾّٚ ً١صٕ ١ف ثٌىٍ١ز.
ط -ثلجِز ِعشك ثٌىضجح ِٚعشك ثٌّالدظ ثٌؾج٘ضر ٌٍطالح ٚثٌعجٍِ ٓ١دجٌىٍ١ز.
 -5الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثالصقجد ثٌٕقٛعٌٍ ٝؾّع١قجس ثٌعجٍِقز فق١ِ ٝقذثْ فّج٠قز ثٌذ١تقزك دجٌضعقجْٚ
ِع ؽٙجص ؽت ْٛثٌذ١تز فق ٝإلجِقز دٚسر صذس٠ذ١قز ( إعقذثد خذقشثء فقِ ٝؾقجي ثإلدثسر ثٌذ١ت١قز
ٚرٌه ف ٝثٌفضشر ِٓ  6103/06/68 – 63دذثس ثٌن١جفز – ؽجِعز ع ٓ١ؽّظ دجٌعذجع١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز دنشٚسر فظ ثٌغجدر أعنجء ٘١تز
ثٌضذس٠ظ ٚثٌ١ٙتجس ثٌّعجٔٚز ثٌّضخققز دقنٛس ٘زٖ ثٌذٚسر ٔ شث ٌّج ٌٙج ِقٓ ِقشدٚد ث٠ؾقجدٟ
عٍ ٝثٌغجدر ثٌقنٛس ٚعٍ ٝثٌىٍ١ز ٚثٌؾجِعز.
 -6الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ِذ٠ش ِىضخ ثٌغشد١قز ثإللٍّ١ق – ٟثٌققٕذٚق ثالؽضّقجعٌٍ ٟضّٕ١قز دؾقنْ
ثٌققذٚس ثٌققز٠ ٜمقق َٛدققٗ ثٌقققٕذٚق فقق ٝدعققُ أفقققجح ثٌّؾققشٚعجس ثٌقققغ١شر ٚثٌّضٛعققطز ٚصمققذُ٠
دعل ثٌذشثِؼ ثٌضذس٠ذ١ز ٌٍخش٠ؾ.ٓ١
القــــشاس

أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجألٔؾققطز ثٌضذس٠ذ١ققز ثٌّضِققع عمققذ٘ج ِققع ِىضققخ ثٌغشد١ققز ثإللٍّ١ققٟ
ثٌقٕذٚق ثالؽضّجعٌٍ ٟضّٕ١ز :ٝ٘ٚ
 دشٔجِؼ ص١ٌٛذ ثألفىجس ٚثالدضىجس دشٔجِؼ ثدذأ ِؾشٚع ؽذ٠ذ -7هب يغزجذ هي هْضْػبد
أ -ثٌٕ قققش فققق ٝثٌخطقققجح ثٌّمقققذَ ِقققٓ ث.د ِ /قّقققذ عقققشٚس ٘١ىقققً ثألعقققضجر ثٌّضفقققش دمغقققُ
ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج دخقٛؿ عمقذ ٔقذٚر دجٌضعقج ْٚدق ٓ١ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ١٘ٚتقز
ثٌّٛثد ثٌٕ٠ٚٛقز ١٘ٚتقز ثٌطجلقز ثٌزس٠قز صققش ِغقّ " ٝثٌطجلقز ثٌٕ٠ٚٛقز فقِ ٝققش دق ٓ١ثٌٛثلقع
ٚثٌّقنِٛي " ٚثٌضقق ٝع١قجمقش فٙ١ققج وقً ِققٓ ث.د ِ /قّققٛد ٘قجٔ ٝؽققٍذ ٝثألعقضجر د١ٙتققز ثٌّققٛثد
ثٌٕ٠ٚٛققز ثٌّقجمققشر دعٕققٛثْ ثإلعققضشثصؾ١ز ثٌقجٌ١ققز ٚثٌّغققضمذٍ١ز ٌالعققضغالي ثألِغققً ٌٍخجِققجس
ثٌٕ٠ٚٛز ك ث.دِ /قّذ ِقّٛد يٕ ُ١ثألعضجر د١ٙتز ثٌطجلقز ثٌزس٠قز ٚثٌّقجمقشر دعٕقٛثْ ثٌٛلقٛد
ثٌٕٚ ٞٚٛثٌطجلز ثٌٕ٠ٚٛز
القــــشاس
سفذش ثٌٍؾٕز دعمذ ثٌٕذٚر ٚأٚفش دّخجهذز ثٌغق١ذ ثٌفجمقً ٔجةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقتْٛ
خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌٍّٛثفمز عٍ ٝثٌٕذٚر ٚصٛف١ش ثٌذعُ ثٌالصَ ٌعمذ ثٌٕذٚر.
ح -ثٌٕ ش ف ٝثٌخطقجح ثٌّمقذَ ِقٓ ث.د ِ /قغقٓ ِقّقذ دشوقجس ثألعقضجر ثٌّضفقش دمغقُ ثٌف١ض٠قجء
دخقققٛؿ ثٌخققذِجس ثٌضقق ٝصمققذِٙج ثٌّغضؾققف ٝثٌؾققجِع ٟثٌعققجٌٌٍّ ٟغققجدر أعنققجء ٘١تققز ثٌضققذس٠ظ
ٚثٌ١ٙتز ثٌّعجٔٚز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دجالص:ٟ
 صغقققٚ ً١ٙصقغققق ٓ١ثٌخقققذِجس ثٌققققق١ز ٌٍغقققجدر أعنقققجء ٘١تقققز ثٌضقققذس٠ظ ٚثٌ١ٙتقققزثٌّعجٔٚز.
 صققٛف١ش ِضطٍذققجس ثٌعققالػ دثخققً ثٌّغضؾققفٚ ٝإمققجفضٙج عٍقق ٝثٌقغققجح ثٌخضققجٌٍِّٟش٠ل ٌضٛف١ش ثٌٛلش ٚثٌؾٙذ.
 ثخضقجس إؽشثءثس ثٌٍؾجْ ثٌطذ١ز ثٌّخضٍفز.ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ
هزبثؼــــــــــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
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الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝإعققذثد خطققز ألٔؾققطز لطققجع
ؽقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز
ٌٍىٍ١ققققز ٌٍعققققجَ ثٌذسثعقققق6107/6103 ٟ
صّ١ٙققذث إلسعققجٌٙج إٌقق ٝث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ
ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز.
ثٌٕ ققققش فقققق ٝخطققققجح ثالصقققققجد ثٌٕققققٛعٝ
ٌٍؾّع١قققجس ثٌعجٍِقققز فققق١ِ ٝقققذثْ فّج٠قققز
ثٌذ١تزك دجٌضعقجِ ْٚقع ؽٙقجص ؽقت ْٛثٌذ١تقز
فقق ٝإلجِققز دٚسر صذس٠ذ١ققز ( إعققذثد خذققشثء
فقققِ ٝؾقققجي ثإلدثسر ثٌذ١ت١قققز ٚرٌقققه فقققٝ
ثٌفضققشر ِققٓ  6103/06/68 – 63دققذثس
ثٌن١جفز – ؽجِعز ع ٓ١ؽّظ دجٌعذجع١ز
الٌظرررش رررٔ الخطررربة الوقرررذم هررري ارد  /هذورررذ
صررررررشّد ُيأررررررل األعررررررزبر الوزلررررررشؽ ثقغررررررن
الجيْلْجيب ثخصْص ػقذ ًذّح ثبلزؼبّى ثيي
شررئْى خذهررخ الوجزوررغ ّرٌويررخ الجيئررخ ُّيئررخ
الوررْاد الٌّْيررخ ُّيئررخ الطبقررخ الزسيررخ رذررذ
هغؤ " الطبقخ الٌّْيخ ٔ هصش ثيي الْاقغ
ّالوأهْل " ر

ثٌٕ قققش فققق ٝثٌؾقققى ٜٛثٌّمذِقققز ِقققٓ
دعققققل أعنققققجء ٘١تققققز ثٌضققققذس٠ظ
دخققققٛؿ ٔمقققـ ثٌخقققذِجس ثٌضقققٝ
صمذِٙج ثٌّغضؾف ٝثٌؾجِع ٟثٌعقجٌّٟ
ٌٍغققققجدر أعنققققجء ٘١تققققز ثٌضققققذس٠ظ
ٚثٌ١ٙتز ثٌّعجٔٚز.

القشاس ّالزْصيبد

ربسيخ ئثالؽ
الجِخ الوغئْلخ

أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دجألٔؾقققطز صُ ِخجهذز أ.د/
ثٌض ٝصّش خقالي ثٌؾقٙش ثٌّجمقٔ ٟجةخ سة١ظ
ٚثألٔؾطز ثٌّمضشؿ صٕف١قز٘ج خقالي
ثٌؾجِعز
ثٌعجَ ثٌذسثع6107/6103 ٟ
دضـــجس٠خ
6103/01/63
أف١طققققققش ثٌٍؾٕققققققز عٍّققققققج ٚأٚفققققققش
صُ ِخجهذز
دّخجهذقققز ثأللغقققجَ ثٌعٍّ١قققز دنقققشٚسر
فققظ ثٌغققجدر أعنققجء ٘١تققز ثٌضقققذس٠ظ سؤعجء ِؾجٌظ
ٚثٌ١ٙتققققققجس ثٌّعجٔٚققققققز ثٌّضخققققققققز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز
دقنٛس ٘زٖ ثٌذٚسر ٔ شث ٌّج ٌٙج ِقٓ
دضجس٠خ
ِشدٚد ث٠ؾقجد ٟعٍق ٝثٌغقجدر ثٌقنقٛس 6103/01/62
ٚعٍ ٝثٌىٍ١ز ٚثٌؾجِعز.
سفذققش ثٌٍؾٕققز دعمققذ ثٌٕققذٚر ٚأٚفققش صُ ِخجهذز أ.د/
دّخجهذققز ثٌغقق١ذ ثٌفجمققً ٔجةققخ سةقق١ظ
ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ٔجةخ سة١ظ
ثٌؾجِعز
ثٌذ١تقققز ٌٍّٛثفمقققز عٍققق ٝثٌٕقققذٚر ٚصقققٛف١ش
دضـــجس٠خ
ثٌذعُ ثٌالصَ ٌعمذ ثٌٕذٚر.
6103/01/62
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دقجالص:ٟ
صغقققٚ ً١ٙصقغققق ٓ١ثٌخقققذِجس ثٌققققق١ز صُ ِخجهذز أ.د/
ٌٍغجدر أعنجء ٘١تقز ثٌضقذس٠ظ ٚثٌ١ٙتقز
ثٌّعجٔٚقققز ك صقققٛف١ش ِضطٍذقققجس ثٌعقققالػ ٔجةخ سة١ظ
ثٌؾجِعز
دثخققققً ثٌّغضؾققققفٚ ٝإمققققجفضٙج عٍققققٝ
دضـــجس٠خ
ثٌقغقققجح ثٌخضقققجٌٍِّ ٟقققش٠ل ٌضقققٛف١ش
ثٌٛلققش ٚثٌؾٙققذ ٚثخضقققجس إؽققشثءثس 6103/01/31
ثٌٍؾجْ ثٌطذ١ز ثٌّخضٍفز.

أٌِ ٓ١ؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثٌغالعققجء ثٌّٛثفققك ٚ َ 6103/ 00/ 8رٌققه فقق ٝصّققجَ ثٌغققجعز ثٌقجد٠ققز عؾققش فققذجفج دّىضققخ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6106/ 00/8
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6103 /00/ 8
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103/01/ 02 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش عذضّذش .6103
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دٕذٚر " ل ُ١ثالٔضّجء ٚثٌّٛثهٕز " ٚثٌض ٝصُ صٕ ّٙ١ج ٠ق َٛثالعٕق ٓ١ثٌّٛثفقك
 6103/01/30دّؾّقع ( ٚ 0ثٌضق ٝفجمقش٘ج ث.د /عذقذ ثٌ٘ٛقجح وجِقً أعقضجر عٍقُ ثٌققٕفظ
ٚعّ١ذ وٍ١ز ثٌضشد١ز ثألعذك.
 -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دجٌقذٚسر ثٌضذس٠ذ١قز ثٌّعٍِٛجص١قز " ثٌذ١ق ٛثٔفٛسِقجصىظ " ثٌضق ٝصقُ صٕ ّٙ١قج
دّشوض ثٌخذِز ثٌعجِز دجٌىٍ١ز  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك ٚ 6103/01/30ثٌض ٝفجمقش٘ج ثٌقذوضٛس
ِقّذ ثفّذ ثٌع١غِ ٜٛذسط ثٌٛسثعز ثٌؾض٠ت١ز دجٌىٍ١ز.
 -2إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دٕققذٚر " ثٌطجلققز ثٌٕ٠ٚٛققز فققِ ٝقققش دقق ٓ١ثٌٛثلققع ٚثٌّققنِٛي " ٚثٌضقق ٝصققُ
صٕ ّٙ١ج  َٛ٠ثٌغقذش ثٌّٛثفقك  6103/00/2دمجعقز ثٌغقّٕ١جس ثٌؾذ٠قذر ٚثٌضق ٝفجمقش٘ج ث.د/
ِقّٛد ٘جٔ ٝؽٍذ ٝثألعضجر د١ٙتز ثٌّقٛثد ثٌٕ٠ٚٛقز ك ث.دِ /قّقذ ِقّقٛد يٕق ُ١ثألعقضجر د١ٙتقز
ثٌطجلز ثٌزس٠ز.
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌمجفٍز ثٌطذ١ز ثٌض ٝع١ضُ صٕ ّٙ١قج ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6103/00/69
إٌقق ٝلش٠ققز ٔؾققش٠ؼ ِشوققض دغقق ْٛ١دجٌضعققج ْٚدقق ٓ١لطققجع ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز
دجٌؾجِعز ِٚذ٠ش٠ز ثٌؾت ْٛثٌقق١ز ٚؽت ْٛثٌذ١تز دٛعو ثٌذٌضج .
 -7إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ِذ٠ش ِضقف آعجس هٕطج دؾنْ صٕ ٍِ ُ١ضم ٝعٍّق ٝدعٕقٛثْ
أعشثس ثٌى "ْٛف ٝإهجس ثٌضعج ْٚدِ ٓ١ضقف آعجس هٕطج ٚوٍ١ز ثٌعٍ.َٛ

"

 -8إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّؾقجسوز ثٌؾّع١قز ثٌعٍّ١قز ٌطقالح وٍ١قز ثٌعٍق َٛفقِٙ ٝشؽقجْ عقج٠ىٛح
ٌٍعٍقق َٛدطٕطققج عٍققِ ٝققذثس عالعققز أ٠ققجَ  6103/01/ 08 -03دجٌؾققشثوز ِققع أوجد١ّ٠ققز ثٌذقققظ
ثٌعٍّٚ ٝثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ِٚشوض دقٛط صّٕ١ز إلٍ ُ١ثٌذٌضج.
 -9إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دؾنْ ثٌخطجح ثٌٛثسد ِٓ سة١ظ لطجع ثٌؾت ْٛثٌٛلجة١ز ٚثٌّضٛهٕز دٛصثسر ثٌققز ٚثٌغىجْ
دخقققٛؿ ثإلؽققشثءثس ثٌٛلجة١ققز ثٌٛثؽققخ إصذجعٙققج عٕققذ ثٌغققفش ٚثإللجِققز ٚثٌعققٛدر ِققٓ ثٌققذٚي
ثٌّٛدٛءر دذعل ثألِشثك.
 -01إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجعضنققجفز ثٌىٍ١ققز ٌّٙشؽققجْ ؽجِعققز هٕطققج ثٌققذٌٍ ٌٟٚؾققعش ( ثٌققذٚسر
ثٌغجٔ١ز دضجس٠خ 6103/01/68

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6106/ 00/ 8
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6103/00/8
فق ٟصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠ققز عؾقش فقذجفج دشةجعققز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع ققُ١
ِضٚ ٌٝٛو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش
لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغـــــُ ثٌٕذـــجس
ث .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سة١ظ ثٌٍؾٕقز " دغقُ هللا ثٌقشفّٓ ثٌقشفٚ ُ١ثٌققالر ٚثٌغقالَ عٍقٝ
ع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ "
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103 /01/ 02 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6103/01/02

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش عذضّذش .6103
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش أيغطظ .6103

 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دٕقذٚر " لق ُ١ثالٔضّقجء ٚثٌّٛثهٕقز " ٚثٌضق ٝصقُ صٕ ّٙ١قج ٠ق َٛثالعٕقٓ١
ثٌّٛثفك  6103/01/30دّؾّع ( 0

ٚثٌض ٝفجمش٘ج ث.د /عذذ ثٌ٘ٛقجح وجِقً أعقضجر عٍقُ

ثٌٕفظ ٚعّ١ذ وٍ١ز ثٌضشد١ز ثألعذك.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دنشٚسر :
( صعّ٘ ُ١زٖ ثٌٕذٚر عٍ ٝؽّ١ع ثٌطالح ٚثٌعجٍِ ٓ١دجٌىٍ١ز – مقشٚسر صفش٠قو ٚلقش عجدقش فقٝ
ثٌؾذٚي ثٌذسثعٌ ٝؾّ١ع ثٌطالح ٌّقٕق ُٙثٌفشفقز ٌقنقٛس ثٌٕقذٚثس ٚثٌّقجمقشثس ثٌعجِقز
ثٌضغم١ف١ز – وّج أٚفش ثٌٍؾٕز دضٛؽ ٗ١ثٌؾىش ٚثٌضمذ٠ش ٌغق١جدر ث.د /عذقذ ثٌ٘ٛقجح وجِقً أعقضجر
عٍُ ثٌٕفظ ٚعّ١ذ وٍ١ز ثٌضشد١ز ثألعذك عٍ ٝصفنٍٗ دئٌمجء صٍه ثٌٕذٚر .
 -4الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجٌققذٚسر ثٌضذس٠ذ١ققز ثٌّعٍِٛجص١ققز " ثٌذ١قق ٛثٔفٛسِققجصىظ " ثٌضقق ٝصققُ
صٕ ّٙ١ج دّشوض ثٌخذِز ثٌعجِز دجٌىٍ١ز  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك ٚ 6103/01/30ثٌضق ٝفجمقش٘ج
ثٌذوضٛس ِقّذ ثفّذ ثٌع١غِ ٜٛذسط ثٌٛسثعز ثٌؾض٠ت١ز دجٌىٍ١ز.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجٌققذٚسر ثٌضذس٠ذ١ققز ٚأعٕققش عٍقق ٝثٌمققجةّ ٓ١عٍٙ١ققج ٚأٚفققش دنققشٚسر
ثالعضّشثس ف ٝصٕف١ز ٔفظ ثٌذٚسر ِع صٛع١ع لجعذر ثإلعالْ عٕٙقج ٌؾّ١قع ثٌفتقجس ثٌعٍّ١قز دىٍ١قجس
ثٌؾجِعز ٚثٌّشثوض ثٌذقغ١ز.
 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دٕذٚر " ثٌطجلز ثٌٕ٠ٚٛز فِ ٝققش دق ٓ١ثٌٛثلقع ٚثٌّقنِٛي " ٚثٌضق ٝصقُ
صٕ ّٙ١ج  َٛ٠ثٌغقذش ثٌّٛثفقك  6103/00/2دمجعقز ثٌغقّٕ١جس ثٌؾذ٠قذر ٚثٌضق ٝفجمقش٘ج ث.د/
ِقّٛد ٘جٔ ٝؽٍذ ٝثألعضجر د١ٙتز ثٌّقٛثد ثٌٕ٠ٚٛقز ك ث.دِ /قّقذ ِقّقٛد يٕق ُ١ثألعقضجر د١ٙتقز
ثٌطجلز ثٌزس٠ز.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚصمققذِش دجٌؾققىش ٚثٌضمققذ٠ش ي ث .د ِ /قّـققـذ عققشٚس ٘١ىققً ِمققشس
ثٌٕذٚر وّج أٚفش ثٌٍؾٕز دضٛؽ ٗ١ثٌؾىش ٚثٌضمذ٠ش ٌىقً ِقٓ ث.دِ /قّقٛد ٘قجٔ ٝؽقٍذ ٝثألعقضجر
د١ٙتز ثٌّٛثد ثٌٕ٠ٚٛز ك ث.دِ /قّذ ِقّقٛد يٕق ُ١ثألعقضجر د١ٙتقز ثٌطجلقز ثٌزس٠قز عٍق ٝصفنقٍُٙ
دئٌمجء صٍه ثٌٕذٚر وّج أٚفش دنشٚسر صعقج ْٚثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز فق ٝفقظ هقالح ثٌضخققـ
عٍ ٝفنٛس ٘زٖ ثٌٕذٚثس ٔ شث ٌضع  ُ١ثالعضفجدر ثٌعٍّ١ز ِٓ صٍه ثٌٕذٚثس.

 -6الوْضْع
إفجهققققز ثٌٍؾٕققققز عٍّققققج دجٌمجفٍققققز ثٌطذ١ققققز ثٌضقققق ٝعقققق١ضُ صٕ ّٙ١ققققج ٠قققق َٛثٌغالعققققجء ثٌّٛثفققققك
 6103/00/69إٌ ٝلش٠ز ٔؾش٠ؼ ِشوض دغ ْٛ١دجٌضعقج ْٚدق ٓ١لطقجع ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع
ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌؾجِعز ِٚذ٠ش٠ز ثٌؾت ْٛثٌقق١ز ٚؽت ْٛثٌذ١تز دٛعو ثٌذٌضج.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز.
 -7الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ِذ٠ش ِضقف آعجس هٕطج دؾنْ صٕ قٍِ ُ١ضمق ٝعٍّق ٝدعٕقٛثْ "
أعشثس ثٌى "ْٛف ٝإهجس ثٌضعج ْٚدِ ٓ١ضقف آعجس هٕطج ٚوٍ١ز ثٌعٍ. َٛ
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دنعققّجء ثٌغققجدر أعنققجء ٘١تققز ثٌضققذس٠ظ ثٌّشؽقققٌ ٌ ٓ١مققجء فققٝ
ثٌٍّضم ٝثٌعٍّ: ُ٘ٚ ٝ
 -0ثألف١جء ( ث.دِ /قّذ فغٓ ِٕج – ِض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٚ – ٌٝٛؽ ٗ١عذذ ثٌفضجؿ ثٌؾٝٔٛ
 -6عٍ َٛثٌفنجء ث.دِ /قّذ عشٚس ٘١ىً
 -3ثٌى١ّ١جء ثٌعن٠ٛز ث.د /ثٌشفجع ٝفذق ٝلٕجٜٚ
 -1ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج ث.د /عذذ ثٌعض٠ض ٌطف ٝعذذ ثٌذثُ٠
 -2ثٌف١ض٠جء ثٌفٍى١ز د٠ /.جعش ِقّذ عذذ هللا عذذٖ
ٚأٚفش دجعضّشثس ثٌضعج ْٚثٌّؾضّعِ ٝع ثٌ١ٙتجس ثٌّقٍ١ز ٌٕؾش ثٌغمجفز د ٓ١أفشثد ثٌّؾضّع .
 -8الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّؾجسوز ثٌؾّع١ز ثٌعٍّ١ز ٌطالح وٍ١ز ثٌعٍ َٛفقِٙ ٝشؽقجْ عقج٠ىٛح
ٌٍعٍقق َٛدطٕطققج عٍققِ ٝققذثس عالعققز أ٠ققجَ  6103/01/ 08 -03دجٌؾققشثوز ِققع أوجد١ّ٠ققز ثٌذقققظ
ثٌعٍّٚ ٝثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ِٚشوض دقٛط صّٕ١ز إلٍ ُ١ثٌذٌضج .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج ٚأعٕقش عٍقِ ٝقج صقُ ِقٓ ِؾقجسوز هالد١قز ٌٕؾقجؿ ِٙشؽقجْ عقج٠ىٛح
ٚثٌقز ٜصقُ ف١قٗ صمققذ ُ٠عشمقج عٍّ١قج دعٕقٛثْ ِضقققف ثٌذٕ٠جفقٛسثس ٚأٚفقش دضٛؽ١قٗ ثٌؾققىش
ٚثٌضمذ٠ش ألدٕجةٕج ثٌطالح ثٌز ٓ٠ؽجسوٛث ف ٝثٌّٙشؽجْ.
 -9الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز دؾنْ ثٌخطجح ثٌٛثسد ِقٓ سةق١ظ لطقجع ثٌؾقت ْٛثٌٛلجة١قز ٚثٌّضٛهٕقز دقٛصثسر ثٌقققز
ٚثٌغىجْ دخقٛؿ ثإلؽشثءثس ثٌٛلجة١ز ثٌٛثؽخ إصذجعٙقج عٕقذ ثٌغقفش ٚثإللجِقز ٚثٌعقٛدر ِقٓ
ثٌذٚي ثٌّٛدٛءر دذعل ثألِشثك .

القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز ٚأٚفقققش دّخجهذققز ثأللغقققجَ ثٌعٍّ١ققز ٌٚؾٕققز ثٌقققققز ٚثٌغققالِز ثٌّ١ٕٙقققز
ٚثٌع١جدر ثٌطذ١ز دجٌىٍ١ز الصخجر ثٌضذثد١ش ثٌالصِز.
 -01الوْضْع
(
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجعضنجفز ثٌىٍ١ز ٌّٙشؽجْ ؽجِعز هٕطج ثٌقذٌٍ ٌٟٚؾقعش
ثٌذٚسر ثٌغجٔ١ز دضجس٠خ .6103/01/68
القــــشاس
أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز ٚأٚفقققش دنقققشٚسر ثٌضٕغققق١ك ثٌّغقققذك فضققق٠ ٝضغقققٌٍٕ ٝىٍ١قققز عّقققً
ثٌضشص١ذجس ثٌالصِز ٌض ٙش دجٌؾىً ثٌّٕجعخ ك وّج أعٕش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج لجَ دقٗ لطقجع ؽقتْٛ
خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌىٍ١ز ِٓ ثعضمذجي ثٌنٛ١ف ٚصٛف١ش ثٌّىجْ ٚصغقؾ ً١ثٌققذط
ٔ شث ألّ٘١ضٗ ٚٚؽٛد ؽعشثء أؽجٔخ ِٓ دٚي ِخضٍفز .
 -00هب يغزجذ هي هْضْػبد
ثٌٕ ش ف ٝثاللضشثؿ ثٌّمذَ ِٓ ث .د  /ثٌغ١ـذ إدشث٘ ُ١عجٌُ ثألعضجر دمغقُ عٍقُ ثٌق١قٛثْ
ٚثٌّؾشف عٍ ٝد١ش ثٌقٛ١ثْ دجٌىٍ١ز دؾنْ ثٌضخٍـ ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌقٛ١ثٔ١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز دجٌىٍ١ز.

القــــشاس
ٔجلؾش ثٌٍؾٕز ثاللضشثؿ ٚأٚفش دنشٚسر صمذ ُ٠صقٛس وجِقً دى١ف١قز ٚثٌ١قز ثٌقضخٍـ ِقٓ
ثٌٕفج٠جس ثٌقٛ١ثٔ١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز ٌضقذ٠ذ ثؽضّجع ِع ثٌ١ٙتجس ثٌّخضقز  ( ٝ٘ٚثٌّقشلقز – ؽقتْٛ
ثٌذ١تز دجٌّقجف ز – إدثسر ثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز دجٌؾجِعز – ٚٚصثسر ثٌققز .
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

هزبثؼــــــــــــخ
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
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الوْضْع

القشاس ّالزْصيبد

ربسيخ ئثالؽ
الجِخ الوغئْلخ

أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دجٌٕقققذٚثس
ٚأٚفقققش دضمقققذ ُ٠ثٌؾقققىش ٌٍغقققجدر
ثٌّقجمقققققشٚ ٓ٠ثٌمقققققجةّ ٓ١عٍققققق ٝصُ ِخجهذز أ.د/
ثٌذٚسثس ٚوقزٌه أٚفقش دضىقشثس ٔجةخ سة١ظ
ثٌؾجِعز
٘ققققزٖ ثٌٕققققذٚثس ٚصٛعقققق١ع لجعققققذر
دضـــجس٠خ
ثإلعققققالْ عٕٙققققج ٌؾّ١ققققع ثٌفتققققجس
6103/00/68
دجٌىٍ١ز ٌضع  ُ١ثالعضفجدر ِٕٙج.

إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دٕقققذٚر " لقققُ١
ثالٔضّققققققجء ٚثٌّٛثهٕققققققز " دضققققققجس٠خ
ٚ 6103/01/30ثٌققذٚسر ثٌضذس٠ذ١ققز
ثٌّعٍِٛجص١ققز " ثٌذ١قق ٛثٔفٛسِققجصىظ "
دضقققققجس٠خ ٔٚ 6103/01/30قققققذٚر"
ثٌطجلققققز ثٌٕ٠ٚٛققققز فققققِ ٝقققققش دققققٓ١
ثٌٛثلققققققققع ٚثٌّققققققققنِٛي " دضققققققققجس٠خ
. 6103/00/2
إفجهقز ثٌٍؾٕقز عٍّققج دجٌمجفٍقز ثٌطذ١ققز
ثٌضققق ٝعققق١ضُ صٕ ّٙ١قققج ٠ققق َٛثٌغالعقققجء أف١طققققققش ثٌٍؾٕققققققز عٍّققققققج ٚأٚفققققققش
صُ ِخجهذز
ثٌّٛثفققك  6103/00/69إٌقق ٝلش٠ققز دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز .
سؤعجء ِؾجٌظ
ٔؾش٠ؼ ِشوض دغ ْٛ١دجٌضعقج ْٚدقٓ١
ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز
لطجع ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
دضجس٠خ
6103/00/60
ثٌذ١تقققز دجٌؾجِعقققز ِٚذ٠ش٠قققز ثٌؾقققتْٛ
ثٌقق١ز ٚؽت ْٛثٌذ١تز دٛعو ثٌذٌضج.
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.دٔ /جةققخ
سةقق١ظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع أف١طققققققش ثٌٍؾٕققققققز عٍّققققققج ٚأٚفققققققش
ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دؾقنْ ثٌخطقجح ثٌقٛثسد ِقٓ دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز .
سة١ظ لطجع ثٌؾت ْٛثٌٛلجة١ز ٚثٌّضٛهٕقز
دقققٛصثسر ثٌقققققز ٚثٌغقققىجْ دخققققٛؿ
ثإلؽشثءثس ثٌٛلجة١ز ثٌٛثؽخ إصذجعٙج عٕذ
ثٌغققققفش ٚثإللجِققققز ٚثٌعققققٛدر ِققققٓ ثٌققققذٚي
ثٌّٛدٛءر دذعل ثألِشثك .

صُ ِخجهذز
سؤعجء ِؾجٌظ
ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز
دضجس٠خ
6103/00/60

أٌِ ٓ١ؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثٌغالعجء ثٌّٛثفك

ٚ َ 6103/ 06/ 03رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث دّىضخ ٚو١قً

ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6106/ 06/03
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6103 /06/ 03
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103/00/ 8 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش أوضٛدش .6103
 -3ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ث.دِ /ققذ٠ش ٚفققذر مققّجْ ثٌؾققٛدر دجٌىٍ١ققز دؾققنْ صفع١ققً لققشثسثس ثٌٍؾٕققز
ثالعضشؽجد٠ز ثٌض ٝصُ ثٔعمجد٘ج  َٛ٠ثٌغذش ثٌّٛثفك . 6103/00/09
 -1ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.د ِذ٠ش ٚفذر مقّجْ ثٌؾقٛدر دؾقنْ عقشك خطقز ثٌّؾقجسوز ثٌّؾضّع١قز
عٌٍ ٝؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
 -2ثٌٕ ش ف ٝخطجح دِ /.ذ٠ش عقجَ ِؾقشٚعجس ثٌذ١تقز دجٌؾجِعقز دؾقنْ ِٛثفمقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز
دضجس٠خ  6103/00/31عٍ ٝإلجِز ِعشك ٌؾشوز ِقش ٌٍغقضي ٚثٌٕغق١ؼ دىٍ١قز ثٌعٍقِ َٛقع
صٛف١ش ِىجْ ِغٍك ٚثِٓ إللجِز ثٌّعشك ٚصقذ٠ذ ثٌّٛعذ ٌٍّعشك.
 -3إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققز ثٌضققذس٠خ ثٌضقق ٝصمقق َٛدٙققج ٚفققذر ثٌضققذس٠خ عٍققِ ٝغققض ٜٛثٌىٍ١ققز
(ثٌضذس٠خ ثٌعجَ .
 -7إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّمضقشؿ ث.د /ثٌغق١ذ إدقشث٘ ُ١عقجٌُ دخققٛؿ ثٌقضخٍـ ثالِقٓ ٌٍٕفج٠قجس
ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز دجٌىٍ١ز
 -8إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دضمش٠ش ٔذٚر " أعشثس ثٌى "ْٛف ٝإهجس ثٌضعقج ْٚدقِ ٓ١ضققف آعقجس هٕطقج
ٚوٍ١ز ثٌعٍ.َٛ
 -9إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌٕذٚر ثٌعٍّ١ز " ثٌّذ١قذثس ِجٌٙقج ِٚقج عٍٙ١قج " دجٌضعقجِ ْٚقع ؽقشوز وفقش
ثٌض٠جس ٌٍىّ١ج٠ٚجس ٚثٌض ٝألّ١ش  ِٟٛ٠ثٌغذش ٚثألسدعجء  6103/06/1ك .6103 /06/7

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6106/ 06/ 03
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6103/06/03
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث دشةجعز ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛسِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضقٌٝٛ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغـــــُ ثٌٕذـــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
ث .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سة١ظ ثٌٍؾٕقز " دغقُ هللا ثٌقشفّٓ ثٌقشفٚ ُ١ثٌققالر ٚثٌغقالَ عٍقٝ
ع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ "
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103 /00/ 8 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6103/00/8

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش أوضٛدش .6103
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش أوضٛدش .6103

 -3الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.دِ /ذ٠ش ٚفذر مقّجْ ثٌؾقٛدر دجٌىٍ١قز دؾقنْ صفع١قً لقشثسثس ثٌٍؾٕقز
ثالعضشؽجد٠ز ثٌض ٝصُ ثٔعمجد٘ج  َٛ٠ثٌغذش ثٌّٛثفك . 6103/00/09
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌمشثسثس وّج أف١طش عٍّج دنٔٗ لذ صُ عمقذ ٔقذٚر عٍّ١قز ٌؾّ١قع
هالح ثٌف شلز ثٌشثدعقز ٚعٕٛثٔٙقج " ثٌّذ١قذثس ِجٌٙقج ِٚقج عٍٙ١قج "ٚثٌضق ٝأٌمج٘قج د /فجِقذ ثٌٕؾقجس
سة١ظ لطقجع ثٌذققٛط ٚثٌضقجٌ١قً دؾقشوز وفقش ثٌض٠قجس ٌٍّذ١قذثس ٚثٌىّ١ج٠ٚقجس ٚعنق ٛثٌٍؾٕقز
ثالعضشؽجد٠ز وزٌه ع١ضُ صٕ ٍِ ُ١ضم ٝثٌض١ ٛف ثٌغجدع ك أِج دخققٛؿ ثعقضطالع ثفض١جؽقجس
ثٌّؾضّع إلعذثد خطز ثٌّؾجسوز ثٌّؾضّع١ز ع١ضُ ثٌضٛثفً ِع وً ِٓ سة١ظ ِع١جس ثٌّؾقجسوز
ثٌّؾضّع١ز ِٚذ٠شر ٚفذر ِضجدعز ثٌخش٠ؾ ٓ١إلعذثد ثٌالصَ ٚأعٕش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝقج صقُ ِقٓ صفع١قً
ٌٍّؾجسوز ثٌّؾضّع١ز.
 -4الوْضْع
ثٌٕ قققش فققق ٝخطقققجح ث.د ِقققذ٠ش ٚفقققذر مقققّجْ ثٌؾقققٛدر دؾقققنْ عقققشك خطقققز ثٌّؾقققجسوز
ثٌّؾضّع١ز عٌٍ ٝؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دخطز ثٌّؾجسوز ثٌّؾضّع١ز ٚأٚفش دعشمٙج عٍِ ٝؾٍظ ثٌىٍ١ز.
 -5الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح دِ /.ققذ٠ش عققجَ ِؾققشٚعجس ثٌذ١تققز دجٌؾجِعققز دؾققنْ ِٛثفمققز ِؾٍققظ
ثٌؾجِعز دضقجس٠خ  6103/00/31عٍق ٝإلجِقز ِعقشك ٌؾقشوز ِققش ٌٍغقضي ٚثٌٕغق١ؼ دىٍ١قز
ثٌعٍِ َٛع صٛف١ش ِىجْ ِغٍك ٚثِٓ إللجِز ثٌّعشك ٚصقذ٠ذ ثٌّٛعذ ٌٍّعشك.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍ ٝإلجِز ٘زث ثٌّعشك وّج أٚفش دقنْ ٠ىق ْٛثٌّعقشك
فِٛ ٝعذ دعذ ثٔضٙجء ثٌفقً ثٌذسثع ٝثألٚي ِٚع دذث٠ز ثٌفقً ثٌذسثع ٝثٌغقجٔ ٝعٍق ٝأْ ٠قضُ
ثٌضٛثفققً ِققع ِٕققذٚح ثٌؾققشوز ٌٛمققع ثٌخطققٛه ثٌعش٠نققز ٌٍّعققشك دجٌضعققجِ ْٚققع ِشوققض
ثٌخذِز ثٌعجِز.
 -6الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققز ثٌضققذس٠خ ثٌضقق ٝصمقق َٛدٙققج ٚفققذر ثٌضققذس٠خ عٍققِ ٝغققض ٜٛثٌىٍ١ققز
(ثٌضذس٠خ ثٌعجَ .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز دخطز ثٌضذس٠خ ثٌّمذِز ِٓ ٚفذر ثٌضذس٠خ دجٌىٍ١ز ٚأٚفش دعشك ثٌخطقز
عٍِ ٝؾٍظ ثٌىٍ١ز.
 -7الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّمضشؿ ث.د /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عقجٌُ ثألعقضجر دمغقُ عٍقُ ثٌق١قٛثْ دخققٛؿ
ثٌضخٍـ ثٌٍٕ ِٓ٢فج٠جس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز دجٌىٍ١ز .

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّقج ٚأٚفقش دّخجهذقز ثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز دضض٠ٚقذ ِىضقخ ث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز
ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌىّ١جس ثٌضمش٠ذ١ز ٔٚقٛع ثٌٕفج٠قجس ثٌذٌٛٛ١ؽ١قز ٚثٌى١ّ١جة١قز
ثٌنجسر ِٓ ف١ظ ثٌغّ١ز أ ٚعذِٙج فض٠ ٝقضّىٓ ثٌمطقجع ِقٓ إعقذثد خطقز ٌؾّقع ٘قزٖ ثٌٕفج٠قجس
ٚثٌققضخٍـ ثألِققٓ ِٕٙققج ِققع صؾققىٌ ً١ؾٕققز ِققٓ وققً لغققُ ٌّضجدعققز صٕف١ققز خطققز ثٌققضخٍـ ِققٓ صٍققه
ثٌٕفج٠جس ِع صعّ ُ١ثٌّمضشؿ عٍ ٝثأللغجَ ثٌعٍّ١ز إلدذثء ثٌشأٚ ٞثإلفجدر ٚٚؽٙقش ثٌٍؾٕقز ثٌؾقىش
ي ث.د /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ عٍ٘ ٝزث ثٌّمضشؿ .
 -8الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دضمش٠ش ٔقذٚر " أعقشثس ثٌىق "ْٛفق ٝإهقجس ثٌضعقج ْٚدقِ ٓ١ضققف آعقجس
هٕطج ٚوٍ١ز ثٌعٍ.َٛ
القــــشاس
أف١طقش ثٌٍؾٕقز عٍّقج ٚثعٕققش عٍق ٝصٍقه ثٌٕققذٚر ٚٚؽٙقش ثٌؾقىش ٌىقً ِققٓ ؽقجسن فق٘ ٝققزٖ
ثٌٕذٚر ِٓ ثٌىٍ١ز .
 -9الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌٕذٚر ثٌعٍّ١ز " ثٌّذ١قذثس ِجٌٙقج ِٚقج عٍٙ١قج " دجٌضعقجِ ْٚقع ؽقشوز
وفش ثٌض٠جس ٌٍّذ١ذثس ٚثٌىّ١ج٠ٚقجس ٚثٌضق ٝألّ١قش ٠ق ِٟٛثٌغقذش ٚثألسدعقجء  6103/06/1ك
.6103 /06/7
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دضىققشثس ٘ققزٖ ثٌٕققذٚثس ٔ ققشث ٌّققج ٌٙققج ِققٓ فجةققذر عٍّ١ققز
ِٚؾضّع١ز ٚلذِش ثٌٍؾٕز ثٌؾىش ي د /فجِذ ثٌٕؾجس سة١ظ لطجع ثٌذقٛط ٚثٌضقجٌ١قً دؾقشوز
وفش ثٌض٠جس ٌٍّذ١ذثس ٚثٌىّ١ج٠ٚجس .
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌٛثفذر ٚثٌٕقف ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

هزبثؼــــــــــــخ
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

دؾٍغضٙج ثٌعجد٠ز ف6103 /06 /03 ٝ
م

الوْضْع

0

إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دٕقققذٚر " أعقققشثس
و١ٔٛز" دضجس٠خ ٔٚ 6103/01/30ذٚر "
إدِجػ ِفجِ٘ٚ ُ١عج١٠ش ثٌضّٕ١ز ثٌّغقضذثِز
عٍقققق ٝثٌّغققققض ٜٛثٌققققٛهٕٚ ٝثٌّقٍقققق" ٝ
دضقققققققققققجس٠خ ٔٚ 6103/00/69قققققققققققذٚر"
ثٌّذ١قققذثس ِجٌٙقققج ِٚقققج عٍٙ١قققج " دضقققجس٠خ
ٚ 6103/06/1صققققُ صىشثس٘ققققج دضققققجس٠خ
.6103/06/7

أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دجٌٕقققذٚثس
ٚأٚفقققش دضمقققذ ُ٠ثٌؾقققىش ٌٍغقققجدر صُ ِخجهذز أ.د/
ثٌّقجمقققققشٚ ٓ٠ثٌمقققققجةّ ٓ١عٍقققققٔ ٝجةخ سة١ظ
ثٌذٚسثس ٚوقزٌه أٚفقش دضىقشثس
ثٌؾجِعز
٘ققققزٖ ثٌٕققققذٚثس ٚصٛعقققق١ع لجعققققذر
دضـــجس٠خ
ثإلعققققالْ عٕٙققققج ٌؾّ١ققققع ثٌفتققققجس 6103/06/68
دجٌىٍ١ز ٌضع  ُ١ثالعضفجدر ِٕٙج.

إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دّمضقققشؿ ث.د/
ثٌغقق١ذ إدققشث٘ ُ١عققجٌُ ثألعققضجر دمغققُ
عٍققُ ثٌق١ققٛثْ دخقققٛؿ ثٌققضخٍـ
ثِ٢ققققققققٓ ٌٍٕفج٠ققققققققجس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ققققققققز
ٚثٌى١ّ١جة١ز دجٌىٍ١ز

أف١طققققققش ثٌٍؾٕققققققز عٍّققققققج ٚأٚفققققققش
دّخجهذققققز ثأللغققققجَ ثٌعٍّ١ققققز دضض٠ٚققققذ
ِىضخ ث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز ٌؾقت ْٛخذِقز
صُ ِخجهذز
ثٌّؾضّقققققع ٚصّٕ١قققققز ثٌذ١تقققققز دجٌىّ١قققققجس
ثٌضمش٠ذ١ققز ٔٚققٛع ثٌٕفج٠ققجس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ققز سؤعجء ِؾجٌظ
ٚثٌى١ّ١جة١ققققز ثٌنققققجسر فضقققق٠ ٝققققضّىٓ ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز
ثٌمطققجع ِققٓ إعققذثد خطققز ٌؾّققع ٘ققزٖ
دضجس٠خ
ثٌٕفج٠قققجس ٚثٌقققضخٍـ ثألِقققٓ ِٕٙقققج ِقققع 6103/06/62
صؾىٌ ً١ؾٕز ِٓ وً لغُ ٌّضجدعز صٕف١قز
خطققز ثٌققضخٍـ ِققٓ صٍققه ثٌٕفج٠ققجس ِققع
إدذثء ثٌشأٚ ٞثإلفجدر .
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍ ٝإلجِز
٘زث ثٌّعشك وّقج أٚفقش دقنْ ٠ىقْٛ
ثٌّعشك فِٛ ٝعقذ ِقع دذث٠قز ثٌفققً ؽجس ٜثٌضٛثفً
ثٌذسثع ٝثٌغجٔ ٝعٍ ٝأْ ٠قضُ ثٌضٛثفقً
ِع ثٌؾشوز
ِققع ِٕققذٚح ثٌؾققشوز ٌٛمققع ثٌخطققٛه
ثٌعش٠نققققز ٌٍّعققققشك دجٌضعققققجِ ْٚققققع ٌضقذ٠ذ ثٌّ١عجد
ِشوض ثٌخذِز ثٌعجِز.

6

3

ثٌٕ ققققش فقققق ٝخطققققجح دِ /.ققققذ٠ش عققققجَ
ِؾققققشٚعجس ثٌذ١تققققز دجٌؾجِعققققز دؾقققققنْ
ِٛثفمققققققز ِؾٍققققققظ ثٌؾجِعققققققز دضققققققجس٠خ
 6103/00/31عٍققق ٝإلجِقققز ِعقققشك
ٌؾقققشوز ِققققش ٌٍغقققضي ٚثٌٕغققق١ؼ دىٍ١قققز
ثٌعٍققِ َٛققع صقققٛف١ش ِىققجْ ِغٍققك ٚثِقققٓ
إللجِقققققز ثٌّعقققققشك ٚصقذ٠قققققذ ثٌّٛعقققققذ
ٌٍّعشك.

القشاس ّالزْصيبد

ربسيخ ئثالؽ
الجِخ الوغئْلخ

أٌِ ٓ١ؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك ٚ َ 6107/ 0 / 01رٌقه فق ٝصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دّىضقخ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6107/ 0/ 01
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /0/01
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103/06/ 03 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ٔٛفّذش .6103
 -3ثٌٕ ش ف ٝثٌّمضشؿ ثٌّمقذَ ِقٓ ث.دِ /قّقذ عقشٚس ٘١ىقً ثألعقضجر ثٌّضفقش دمغقُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١قج
دؾنْ صم١ق ُ١ثٌّخقجهش ثالؽقعجع١ز ثٌّقضٍّقز فق ٝثٌققخٛس ثٌؾشثٔ١ض١قز فقِ ٝققجٔع ثٌؾشثٔ١قش
ِٚضجؽش ثٌشخجَ فِ ٝقجف ز ثٌغشد١ز.
 -1ثٌٕ ش ف ٝعشك ِزوشر ثٌضفجُ٘ ثٌّضِع صٛل١عٙج د ٓ١ثٌقٕذٚق ثالؽضّجعٌٍ ٝضّٕ١قز دجٌغشد١قز
ٚوٍ١ز ثٌعٍ – َٛؽجِعز هٕطج.
ِٕ -2جلؾز ِٛمٛع عّقً ثٌٕؾقشر ثٌذ١ت١قز ٌىٍ١قز ثٌعٍق – َٛثٌعقذد ثٌغقجِٓ ٚثٌضق ٝصغقجُ٘ فقٔ ٝؾقش
ثٌٛع ٝثٌذ١تٚ ٝثٌغمجف. ٝ
 -3ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دؾقققنْ ِٛثفمقققز ِؾٍقققظ ؽقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز دؾٍغقققضز ثٌّٕعمقققذر دضقققجس٠خ
ِٛٚ 6103/06/61ثفمز ِؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ  6103/06/30عٍِ ٝج : ٍٝ٠
أ -دققنْ ٠مقق َٛثٌغقق١ذ ث.د  /عّ١ققذ ثٌىٍ١ققز دجعضّققجد ثٌؾققٙجدثس وشة١غققج ٌّؾٍققظ ثدثسر ثٌٛفققذر ثٚ
ثٌّشوض رثس ثٌطجدع ثٌخجؿ ١ٌٚظ وعّ١ذث ٌٍىٍ١قز ٚدٕقجءث عٍ١قز صخقضُ ؽقٙجدر ثٌقذٚسر دخقضُ
ثٌّشوض ١ٌٚظ دخضُ ثٌىٍ١ز.
ح -ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دىضجح ؽجِعقز ثألص٘قش ٚثٌخقجؿ دعمقذ ِؤصّش٘قج ثٌقذ ٌٝٚثألٚي ٌٍذ١تقز
ٚثٌضّٕ١قققز ثٌّغقققضذثِز صققققش عٕقققٛثْ " ثٌطجلقققز فقققك ِٚغقققت١ٌٛز " فققق ٝثٌفضقققشر ِقققٓ -06
ٚ 6107/3/03لقققذ ثٚفققق ٝثٌّؾٍقققظ دّؾقققجسوز ثٌغقققجدر ٚوقققالء ثٌىٍ١قققجس ٌؾقققت ْٛخذِقققز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دّقجٚس ثٌّؤصّش ٚثٌقنٛس ٚثٌعشك عٍِ ٝؾجٌظ ثٌىٍ١جس.
 -7ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.دٚ /ص٠ققش ثٌضعٍقق ُ١ثٌعققجٌٚ ٝثٌذقققظ ثٌعٍّقق ٝدؾققنْ وضققجح ثٌغقق١ذ
ثٌٍٛثء أ.ؿ  /أِ ٓ١عجَ ِؾٍظ ثٌٛصسثء ٚثٌّضنّٓ دنٔٗ ف ٝمٛء ِج صالفظ ِقٓ دقوء ثٌعّقً
ف ٝعذد ِٓ ثٌّؾشٚعجس ثٌؾجس ٜصٕف١ز٘ج دنٔٗ ِٓ ثٌنشٚس ٜثالٔضٙجء ِٓ صٕف١ز ثالؽقشثءثس
ثٌالصِز لذً ثٌذذء ف ٝصٕف١ز ثٌّؾشٚعجس ثٌؾذ٠ذر ِغً ثٌققٛي عٍ ٝثٌضققجس٠ـ ٚثٌّٛثفمقجس
ثٌالصِزك ثعقذثد دسثعقز ثٌؾقذ ٜٚثٌالصِقز كٚمقع ؽقذٚي صِٕقِ ٝققذد ٚصقذ٠قذ ؽٙقٗ ٚثفقذر
صىِ ْٛغتٌٛز عٓ ثدثسر ثٌّؾشٚع.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 0/ 01
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6107/ 0/01
فق ٟصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠ققز عؾقش فقذجفج دشةجعققز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع ققُ١
ِضٚ ٌٝٛو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغـُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
دذأ ثٌغ١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس سةق١ظ ثٌٍؾٕقز " دغقُ هللا ثٌقشفّٓ ثٌقشفٚ ُ١ثٌققالر ٚثٌغقالَ عٍقٝ
ع١ذٔج ِقّذ فقٍ ٝهللا عٍ١قز ٚعقٍُ " صمقذِش ثٌٍؾٕقز دخقجٌـ ثٌعقضثء ٌذعقضجر ثٌقذوضٛس  /عقٍُ١
عٍققِ ٝقّققذ ٓ٠فققٚ ٝفققجر أخ١قٗ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس  /أفّققذعٍِ ٝقّققذ ٓ٠سةقق١ظ لغققُ ثٌش٠جمققجس
دىٍ١ز ثٌعٍ َٛؽجِعز ؽٕٛح ثٌٛثدٌٍ ٜفم١ذ ثٌشفّز ٌٚذعشر ثٌّغفشر ٚثٌغٍٛثْ.
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6103 /06/ 03 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6103/06/03

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ٔٛفّذش .6103
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ٔٛفّذش .6103

 -3الوْضْع
ثٌٕ قققش فققق ٝثٌّمضقققشؿ ثٌّمقققذَ ِقققٓ ث.دِ /قّقققذ عقققشٚس ٘١ىقققً ثألعقققضجر ثٌّضفقققش دمغقققُ
ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج دؾنْ صم ُ١١ثٌّخجهش ثالؽقعجع١ز ثٌّقضٍّقز فق ٝثٌققخٛس ثٌؾشثٔ١ض١قز فقِ ٝققجٔع
ثٌؾشثٔ١ش ِٚضجؽش ثٌشخجَ فِ ٝقجف ز ثٌغشد١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّجٚأٚفش دّج :ٍٝ٠
أ -ثٌضعقققج ْٚدققق ٓ١لطقققجع ؽقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز دجٌؾجِعقققز ٚؽقققت ْٛثٌذ١تقققز
دجٌّقجف ز دنشٚسر ثؽشثء فققـ عٕ١قجس ثٌؾشثٔ١قش ثٌضق ٝصغقضخذِٙج ٚسػ ٚؽقشوجس
ثٌشخجَ عٍِ ٝغض ٜٛثٌّقجف ز.
ح -مشٚسر ثؽشثف ثٌّضخقق ِٓ ٓ١وٍ١قز ثٌعٍق َٛعٍقِ ٝقٕـ سخقـ ثعقضخذثَ ثٌؾشثٔ١قش
ٌٍٛسػ دعذ فققٙج ِعٍّ١ج دجٌىٍ١ز ِٕٚقٙج صقش٠ـ دجالعضخذثَ ف ٝفجٌقز عذقٛس ثِجٔٙقج
فق١ج فشفج عٍ ٝثٌعجٍِ ٓ١دضٍه ثٌٛسػ ٚثٌّٛثهٕ ٓ١دجٌّٕجصي.
س -صٕ ٔ ُ١ذٚر ٌضٛع١قز ثٌّقٛثهٕٚ ٓ١عّقجي ثٌقٛسػ ٚثٌؾقشوجس ثٌضق ٝصضعجِقً ِقع ثٌؾشثٔ١قش
صقش عٕٛثْ " ثٌؾشثٔ١ش د ٓ١ثألّ٘١ز ثاللضقجد٠ز ٚثٌّخقجهش ثٌذ١ت١قز " عٍق ٝثْ صىقْٛ
ف ٝثٌفقً ثٌذسثع ٝثٌغجٔ. ٝ
 -4الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝعققشك ِققزوشر ثٌضفققجُ٘ ثٌّضِققع صٛل١عٙققج دقق ٓ١ثٌقققٕذٚق ثالؽضّققجعٌٍ ٝضّٕ١ققز
دجٌغشد١ز ٚوٍ١ز ثٌعٍ – َٛؽجِعز هٕطج.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّققزوشر ثٌضفققجُ٘ ٚأٚفققش دضع قق ُ١ثالعققضفجدر ِققٓ خققذِجس ثٌقققٕذٚق
ٌطالح ثٌىٍ١ز ٚثٌخش٠ؾ.ٓ١
 -5الوْضْع
ِٕجلؾز ِٛمٛع عًّ ثٌٕؾشر ثٌذ١ت١ز ٌىٍ١ز ثٌعٍ – َٛثٌعذد ثٌغجِٓ ٚثٌض ٝصغجُ٘ فٔ ٝؾقش
ثٌٛع ٝثٌذ١تٚ ٝثٌغمجف. ٝ
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دّخجهذققز ثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز دضض٠ٚققذ ِىضققخ ث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز
ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دّٛمٛعجس صخذَ ثٌذ١تز ٚثٌّؾضّع.

 -6الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تققز دؾققنْ ِٛثفمققز ِؾٍققظ ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز دؾٍغققضز ثٌّٕعمققذر دضققجس٠خ
ِٛٚ 6103/06/61ثفمز ِؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ  6103/06/30عٍِ ٝج : ٍٝ٠
أ-

دققنْ ٠مقق َٛثٌغقق١ذ ث.د  /عّ١ققذ ثٌىٍ١ققز دجعضّققجد ثٌؾققٙجدثس وشة١غققج ٌّؾٍققظ ثدثسر ثٌٛفققذر ثٚ
ثٌّشوض رثس ثٌطجدع ثٌخجؿ ١ٌٚظ وعّ١ذث ٌٍىٍ١قز ٚدٕقجءث عٍ١قز صخقضُ ؽقٙجدر ثٌقذٚسر دخقضُ
ثٌّشوض ١ٌٚظ دخضُ ثٌىٍ١ز.

ح -ثالفجهز دىضجح ؽجِعز ثألص٘ش ٚثٌخقجؿ دعمقذ ِؤصّش٘قج ثٌقذ ٌٝٚثألٚي ٌٍذ١تقز ٚثٌضّٕ١قز
ثٌّغضذثِز صقش عٕٛثْ " ثٌطجلز فك ِٚغقت١ٌٛز " فق ٝثٌفضقشر ِقٓ 6107/3/03 -06
ٚلققذ ثٚفقق ٝثٌّؾٍققظ دّؾققجسوز ثٌغققجدر ٚوققالء ثٌىٍ١ققجس ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز دّقجٚس ثٌّؤصّش ٚثٌقنٛس ٚثٌعشك عٍِ ٝؾجٌظ ثٌىٍ١جس.
القــــشاس
أ -أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دّقض ٜٛثٌخطجح .
ح -أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز .
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

هزبثؼــــــــــــخ
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

دؾٍغضٙج ثٌعجد٠ز ف6107 /0 /01 ٝ
الوْضْع

م

القشاس ّالزْصيبد

ربسيخ ئثالؽ
الجِخ الوغئْلخ

ثٌٕ قش فقق ٝثٌّمضقشؿ ثٌّمققذَ ِققٓ ث.د /أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج ك ٚأٚفقققٝ
ِقّقققققذ عقققققشٚس ٘١ىقققققً ثألعقققققضجر ِؾٍققققظ ثٌىٍ١ققققز دضؾققققىٌ ً١ؾٕققققز ِققققٓ

0

ثٌّضفقققش دمغقققُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١قققج دؾقققنْ ثٌّضخقققققِ ٓ١قققٓ لغقققُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١قققج صُ صؾى ً١ثٌٍؾٕز
ِؾشٚع صم١ق ُ١ثٌّخقجهش ثالؽقعجع١ز
دضجس٠خ
ٚلغقققُ ثٌف١ض٠قققجء ٚرٌقققه ٌعّقققً دسثعقققز
6107/6/3
ثٌّقضٍّققز فقق ٝثٌقققخٛس ثٌؾشثٔ١ض١ققز
وجٍِز صضنقّٓ ثٌّخقجهش ٚثٌ١قجس صٕف١قز
فققققِ ٝقققققجٔع ثٌؾشثٔ١ققققش ِٚضققققجؽش
ثٌّؾشٚع .
ثٌشخجَ فِ ٝقجف ز ثٌغشد١ز.
ِٕجلؾققققز ِٛمققققٛع عّققققً ثٌٕؾققققشر
ثٌذ١ت١ز ٌىٍ١قز ثٌعٍق – َٛثٌعقذد ثٌغقجِٓ

6

ٚثٌض ٝصغجُ٘ فٔ ٝؾش ثٌٛع ٝثٌذ١تٝ
ٚثٌغمجف. ٝ

3

أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج ٚأٚفقققش
دّخجهذققز ثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز دضض٠ٚققذ صُ ِخجهذز
ِىضقققخ ث.دٚ /و١قققً ثٌىٍ١قققز ٌؾقققت ْٛسؤعجء ِؾجٌظ
خذِققققز ثٌّؾضّققققع ٚصّٕ١ققققز ثٌذ١تققققز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز
دضجس٠خ
دّٛمققققققققٛعجس صخققققققققذَ ثٌذ١تققققققققز 6107/0/63
ٚثٌّؾضّع.
أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج ٚأٚفقققش

ثفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دخطقققجح ث.د/
ٔجةخ سة١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز
ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾقنْ وضقجح دّخجهذز ثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز ٌالعقالْ صُ ِخجهذز
سؤعجء ِؾجٌظ
ؽجِعققققز ثألص٘ققققش ٚثٌخققققجؿ دعمققققذ عٓ ثٌّؤصّش.
ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز
ِؤصّش٘ققققققج ثٌققققققذ ٌٝٚثألٚي ٌٍذ١تققققققز
دضجس٠خ
ٚثٌضّٕ١ققز ثٌّغققضذثِز صقققش عٕققٛثْ "
6107/0/63
ثٌطجلز فقك ِٚغقت١ٌٛز " فق ٝثٌفضقشر
ِٓ . 6107/3/03 -06

أٌِ ٓ١ؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثٌغالعققجء ثٌّٛثفققك ٚ َ 6107/ 6 / 01رٌققه فقق ٝصّققجَ ثٌغققجعز ثٌقجد٠ققز عؾققش فققذجفج دّىضققخ
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس دمغُ ثٌف١ض٠جء .
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6107/ 6/ 04
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /6/01
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/0/ 01 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش د٠غّذش .6103
 -3ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دّٛثفمز ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ 6107/0/66
ِٛٚثفمققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز دضققجس٠خ  6107/0/30دؾققنْ ثعققضمطجح ثٌؾققذجح خققالي ثألؽققجصر
ثٌق١ف١ز ٚعمذ ٔذٚر ثٌ َٛ١ثٌٛثفذ ٌضق٠ٛقً هجلقز ثٌؾقذجح ثٌق ٝهجلقز ث٠ؾجد١قز ٌققجٌـ ثٌّؾضّقع
ٚثعذثد خطز ٌٛسػ عًّ ٌٙزٖ ثٌٕذٚثس خالي ثالؽجصر .
 -1ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دّٛثفمز ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ 6107/0/66
ِٛٚثفمز ِؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ  6107/0/30دضٛف١ز ثٌغجدر ٚوالء ثٌىٍ١جس ٌؾت ْٛخذِقز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دعًّ ِط٠ٛجس ؽٙش٠ز صشفك دٙج ثعضّجسر ثعضذ١جْ ٌٍغجدر ثٌٛوالء .
ِٕ -2جلؾز ِٛمٛع صقذ٠ظ ِٚشثؽعز ثٌغؾً ثٌذ١تٌ ٟىٍ١ز ثٌعٍ. َٛ
 -3ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دضؾىً١
أٌ -ؾٕز " ثٌضخٍـ ثألِٓ ٌٍٕفج٠جس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز دنلغجَ ثٌىٍ١ز ثٌّخضٍفز " .
حٌٚ -ؾٕققز إعققذثد ثٌّمضققشؿ ثٌخققجؿ دّٛمققٛع " صم١قق ُ١ثٌّخققجهش ثالؽققعجع١ز ثٌّقضٍّققز
ٌقخٛس ثٌؾشثٔ١ش فِ ٝقجٔع ثٌؾشثٔ١ش ِٚضجؽش ثٌشخجَ فِ ٝقجف ز ثٌغشد١ز ".
 -7ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دىضجح ثالصقجد ثٌٕٛعٌٍ ٝؾّع١جس ثٌعجٍِقز فق١ِ ٝقذثْ فّج٠قز ثٌذ١تقز دؾقنْ
صٕ  ( ّٗ١ثٌذٚسر ثٌضذس٠ذ١قز العقذثد ثعضؾقجس ٓ١٠فق ٝصم١ق ُ١ثألعقش ثٌذ١تقٌٍّ ٝؾقشٚعجس ٚرٌقه
خالي ثٌفضشر ِٓ  6107/1/1 - 6دؾجِعز ع ٓ١ؽّظ .
 -8ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دىضجح ثٌّؾٍظ ثٌمٌٍّ ِٝٛشأر دؾنْ ِٛثفجص ُٙدنٔؾطز ثٌؾجِعز ثٌّٛؽٙقز
ٌٍّققشأر خققالي ثٌفضققشر ِققٓ ِققجسط ٚ 6107فضققِ ٝققجسط ٚ 6108رٌققه ٌٍضٕغقق١ك دقق ٓ١وجفققز
ثٌؾٛٙد ثٌّذزٌٚقز ِقٓ ِؤعغقجس ثٌذٌٚقز ٌٍٕٙقٛك دقجٌّشأر ثٌّققش٠ز فق ٝثٌّؾقجالس ثٌّخضٍفقز
ٚرٌه ٌ عذثد ٌٍّؤصّش ثٌغٌٍّٕ ٜٛشأر ثٌّقش٠ز ٚثٌّضِع عمذر ف ٝؽٙش ِجسط .6107
جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ

ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 6/ 04
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6107/ 6/01
فق ٟصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠ققز عؾقش فقذجفج دشةجعققز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع ققُ١
ِضٚ ٌٝٛو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغـُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
صققُ عمققذ ثالؽضّققجع دّىضققخ ث .د ِ /قغققٓ ِقّققذ دشوققجس عنقق ٛثٌٍؾٕققز دمغققُ ثٌف١ض٠ققجء
ٚصّٕققش ثٌٍؾٕققز ِققٓ هللا ثٌؾققفجء ثٌعجؽققً ٌىققً ِققٓ ث .د  /هققجسق ِقّققذ عغّققجْ ثٌّٕققشك ث .د /
ِقغٓ ِقّذ دشوجس .
دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سة١ظ ثٌٍؾٕز " دغُ هللا ثٌشفّٓ ثٌشفٚ ُ١ثٌقالر ٚثٌغالَ عٍقٝ
ع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ "
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /0/ 01 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/0/01

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش د٠غّذش .6103
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش د٠غّذش .6103
 -3الوْضْع

ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تقققز دّٛثفمقققز ِؾٍقققظ ؽقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز دؾٍغقققضز ثٌّٕعمقققذر دضقققجس٠خ
ِٛٚ 6107/0/66ثفمققز ِؾٍقققظ ثٌؾجِعقققز دضققجس٠خ  6107/0/30دؾقققنْ ثعقققضمطجح ثٌؾقققذجح
خالي ثألؽقجصر ثٌقق١ف١ز ٚعمقذ ٔقذٚر ثٌ١ق َٛثٌٛثفقذ ٌضق٠ٛقً هجلقز ثٌؾقذجح ثٌق ٝهجلقز ث٠ؾجد١قز
ٌقجٌـ ثٌّؾضّع ٚثعذثد خطز ٌٛسػ عًّ ٌٙزٖ ثٌٕذٚثس خالي ثالؽجصر .
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز دجٌخطققجح ٚأٚفققش ثٌٍؾٕققز دضٕف١ققز دعققل ثٌققذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ققز ثٌضقق ٝصققُ
ثٌّٛثفمز عٍٙ١ج ِٓ ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دضقجس٠خ ِٚ 6103/06/03ؾٍقظ
ثٌىٍ١ققز دضققجس٠خ  6103/06/08دجٌضعققجِ ْٚققع ٚفققذر ثٌضققذس٠خ ٚثدثسر ِشوققض ثٌخذِققز ثٌعجِققز
دجٌىٍ١ز ك ٚلقذ ثلضقشؿ ثألعنقجء ثِىجٔ١قز ثٌضعقج ْٚدجٌّضخققق ٓ١فق ٝثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز ثٌّخضٍفقز
ٌضٕف١ققز ٚسػ عّققً صخقققق١ز ك وّققج أٚفققٛث دجٌضعققجِ ْٚققع ٔمجدققز ثٌّٙققٓ ثٌعٍّ١ققز ٌضٕف١ققز دعققل
ٚسػ ثٌعًّ ٚوزٌه ثٌضعجِ ْٚع ٚوجٌز ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌضعٍٚ ُ١ثٌطالح ٚثصقجد ثٌطالح .
ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّمضشفز ٘-:ٝ
ِٙجسثس ثالصقجي ثٌفعجي – ِٙجسثس صعض٠ض ثٌغمقز دقجٌٕفظ – ثٌّؾقجسوز فق ٝثٌخذِقز ثٌّؾضّع١قز
دجٌىٍ١ققز – ثدثسر ثٌٛلققش – ثدثسر ثٌنققغٛه – ثٌضّٕ١ققز ثٌذؾققش٠ز ٚصطقق٠ٛش ثٌققزثس – وضجدققز ثٌغقق١شر
ثٌزثص١ز ٚثٌّمجدٍز ثٌؾخقق١ز – ٔ قُ ثٌّعٍِٛقجس ثٌؾغشثف١قز ٚثالعضؾقعجس عقٓ دعقذ – ثٌضعقذ– ٓ٠
ٔذٚر ثالسفجد ثٌؾ٠ٛز ( ثٌضذؤ -ثٌّقجوجر -ثٌّعج٠شر ٚدٚسر ثٌضقجٌ ً١ثٌطذ١ز.
 -4الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تقققز دّٛثفمقققز ِؾٍقققظ ؽقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز دؾٍغقققضز ثٌّٕعمقققذر دضقققجس٠خ
ِٛٚ 6107/0/66ثفمقققز ِؾٍقققظ ثٌؾجِعقققز دضقققجس٠خ  6107/0/30دضٛفققق١ز ثٌغقققجدر ٚوقققالء
ثٌىٍ١ققجس ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز دعّققً ِط٠ٛققجس ؽققٙش٠ز صشفققك دٙققج ثعققضّجسر
ثعضذ١جْ ٌٍغجدر ثٌٛوالء .
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دّخجهذققز ثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز ٌٍضىققشَ دضض٠ٚققذ ٚوجٌققز ثٌىٍ١ققز
ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دّٛمٛعجس صخقق١ز صٛع٠ٛز.
 -5الوْضْع
ِٕجلؾز ِٛمٛع صقذ٠ظ ِٚشثؽعز ثٌغؾً ثٌذ١تٌ ٟىٍ١ز ثٌعٍ. َٛ
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دضىٍ١ققف وققً ِققٓ ث .د  /ثٌغ١ــققـذ هـــققـٗ سصق ِققذ٠ش ِشوققض
ثٌخذِز ثٌعجِز ك ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١ع ٝثألعضجر دمغُ ثٌى١ّ١جء ٌّشثؽعقز ٚصققذ٠ظ ثٌغقؾً
ثٌذ١تٌٍ ٝىٍ١ز.

 -6الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دضؾىً١
أٌ -ؾٕز " ثٌضخٍـ ثألِٓ ٌٍٕفج٠جس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز دنلغجَ ثٌىٍ١ز ثٌّخضٍفز " .
حٌٚ -ؾٕز إعذثد ثٌّمضشؿ ثٌخجؿ دّٛمٛع " صم ُ١١ثٌّخجهش ثالؽعجع١ز ثٌّقضٍّز
ٌقخٛس ثٌؾشثٔ١ش فِ ٝقجٔع صمط١ع ٚفمً ثٌؾشثٔ١ش ِٚضجؽش ثٌشخجَ فٝ
ِقجف ز ثٌغشد١ز ".
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌضؾىٚ ً١أٚفقش دجالؽضّقجع ثٌعجؽقً ٌٛمقع خطقز ثٌعّقً ثٌخجفقز
دىً ٌؾٕز.
 -7الوْضْع
ِٕجلؾز ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دىضجح ثالصققجد ثٌٕقٛعٌٍ ٝؾّع١قجس ثٌعجٍِقز فق١ِ ٝقذثْ فّج٠قز
ثٌذ١تقققز دؾقققنْ صٕ ّ١قققٗ ( ثٌقققذٚسر ثٌضذس٠ذ١قققز العقققذثد ثعضؾقققجس ٓ١٠فققق ٝصم١ققق ُ١ثألعقققش ثٌذ١تقققٝ
ٌٍّؾشٚعجس ٚرٌه خالي ثٌفضشر ِٓ  6107/1/1 - 6دؾجِعز ع ٓ١ؽّظ .
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دّخجهذققز ثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز ٌضشؽقق١ـ ِضخقققق ٓ١فقق٘ ٝققزث
ثٌّؾجي ٌالعضفجدر دِ ُٙغضمذٍ١ج.
 -8الوْضْع
ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دىضققجح ثٌّؾٍققظ ثٌمققٌٍّ ِٝٛققشأر دؾققنْ ِٛثفققجص ُٙدنٔؾققطز ثٌؾجِعققز
ثٌّٛؽٙز ٌٍّشأر خالي ثٌفضقشر ِقٓ ِقجسط ٚ 6107فضقِ ٝقجسط ٚ 6108رٌقه ٌٍضٕغق١ك دقٓ١
وجفققز ثٌؾٙققٛد ثٌّذزٌٚققز ِققٓ ِؤعغققجس ثٌذٌٚققز ٌٍٕٙققٛك دققجٌّشأر ثٌّقققش٠ز فقق ٝثٌّؾققجالس
ثٌّخضٍفز ٚرٌه ٌ عذثد ٌٍّؤصّش ثٌغقٌٍّٕ ٜٛقشأر ثٌّققش٠ز ٚثٌّضِقع عمقذر فق ٝؽقٙش ِقجسط
.6107
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دّخجهذققز ٚفققذر ثٌضققذس٠خ ٚمققّجْ ثٌؾققٛدر ٌٛمققع صقققٛس
ٌٛسػ عًّ ٔٚذٚثس صف١ذ ثٌّشأر ٚهجٌذجس ثٌىٍ١ز.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعــز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثألفذ ثٌّٛثفك ٚ َ 6107/ 3 / 06رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فقذجفج دّىضقخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ األدذ 6107/ 3/06
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ثٌمجةُ دعًّ عّ١ذ ثٌىٍ١ز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ثٌمجةُ دعًّ عّ١ذ ثٌىٍ١ز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثألفذ ثٌّٛثفك 6107 /3/06
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/6/ 01 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ٕ٠ج٠ش .6107
 -3ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دؾققنْ ثٌخطققجح ثٌّشعققً ِققٓ ثٌّققذ٠ش ثٌعققجَ ٌّشوققض ثألٚسثَ دطٕطققج ٌعّققً ٔققذٚر صغم١ف١ققز عققٓ
ثٌغشهجْ ٚثٌىؾف ثٌّذىش دجدثسر ثٌؾجِعز ك ٚوزٌه ثٌىؾف ثٌّذىش ثٌّؾجٔ ٝعٍق ٝثٌّق ٛفٓ١
ثٌشثيذ ٓ١ف ٝثالهّتٕجْ ٚرٌه ِغجّ٘ٗ ِٓ ثٌّشوض ف ٝثٌضٛع١ز ٌٍذ١تز ثٌّق١طز.
 -1ثٌٕ ش ف ٝثلضشثؿ ث.دِ /قّقذ فغقٓ ِٕقج ثألعقضجر ثٌّضفقش دمغقُ عٍقُ ثٌق١قٛثْ دعّقً ِذقجدسر
صقش ثٌّغّ ٝثالص:ٝ
( Reduce pollution - Contribute in solving traffic problem - Reduce
fuel consumption) By Riding your bicycle.
 -2ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دِ /ذ٠ش ٚفذر مقّجْ ثٌؾقٛدر دؾقنْ صفع١قً ثألعقذٛع ثٌقق١فٝ
ٌٍّؾجسوز ثٌطالد١ز ٌطالح ثٌىٍ١ز خالي ؽٙشٚ ٛ١ٌٛ٠ ٜأيغطظ . 6107
 -3ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دّٛثفمز ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ 6107/6/60
ِٛٚثفمز ِؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ  6107/6/67لقذ أٚفق ٝثٌّؾٍقظ دم١قجَ وقً وٍ١قز دضشؽق١ـ
ثعققجصزر ِققٓ ثٌغققجدر أعنققجء ٘١تققز ثٌضققذس٠ظ دجٌىٍ١ققز ِّققٓ ٌققذ ُٙ٠فققخ ثٌعطققجء ٚثٌضٛثفققً ِققع
ثٌضالِ١ز ٌٍّؾجسوز ف ٝثٌمٛثفً ثٌّضِع ل١جِٙج ثٌ ٝصالِ١ز ثٌّذثسط ثٌضجدعز ٌّقجف ز ثٌغشد١ز.
 -7ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.د /عّ١ذ وٍ١ز ثٌق١ذٌز دؾقنْ عّقً فٍّقز صٛع١قز مقذ ف١قشٚط
عٚ ٝأعذجح ٚهقشق ثٌٛلج٠قز خقالي ثٌعقجَ ثٌؾقجِعٚ 6107/6103 ٝرٌقه فق ٝثهقجس أٔؾقطز
ِؾشٚع (  HCV Fightersثٌطالدٌ ٝىٍ١ز ثٌق١ذٌز.
 -8ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.دِ /قّذ ٌذ١قخ عقجٌُ ثألعقضجر دمغقُ عٍقُ ثٌق١قٛثْ دؾقنْ ثٌضمش٠قش ثٌّمقذَ
ِٓ ع١جدصٗ عٓ ثٌٕذٚر ثٌضق ٝؽقجسن فٙ١قج ٚثٌضق ٝصقُ صٕ ّٙ١قج ِقٓ لذقً ٚصثسر ثٌضشد١قز ٚثٌضعٍقُ١
دجٌضعقققج ْٚدققق ٓ١وٍ١قققز ثٌعٍقققِٚ َٛذ٠ش٠قققز ثٌضشد١قققز ٚثٌضعٍققق ُ١دجٌغشد١قققز صققققش عٕقققٛثْ " ثٌضطقققٛس
ثألوجدٌٍّ ّٝ٠عٍّٚ " ٓ١ثٌضق ٝأٚفق ٝعق١جدصز دجدخقجي ِمقشس ثٌّٕجعقز فق ٝثٌق١قٛثْ ٚثالٔغقجْ
ٌٍضذس٠ظ دىٍ١ز ثٌضشد١ز.
 -9ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دن٘ققذثف ٚثٌ١ققجس ثٌعّققً دجٌّؾققشٚع ثٌخققذِ ٝثٌذ١تقق ٝدعٕققٛثْ " صم١ققُ١
ثالؽعجع١ز ثألسم١ز ٌٍشخجَ ثٌؾشثٔ١ضِ ِٓ ٝغضٛدعجس وذ١قشر دّقجف قز ثٌغشد١قز ثٌّمقذَ ِقٓ
ث.د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً ثألعضجر ثٌّضفش دمغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج .

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم

شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 3/ 06
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕقز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثألفقذ ثٌّٛثفقك 6107/ 3/06
فق ٟصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠ققز عؾقش فقذجفج دشةجعققز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع ققُ١
ِض ٌٝٛثٌمجةُ دعًّ عّ١ذ ثٌىٍ١ز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغـُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش
لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دغققُ هللا ثٌققشفّٓ ثٌققشفٚ ُ١ثٌقققالر ٚثٌغققالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ " .
لذَ أعنجء ثٌٍؾٕز ثٌضٕٙتز ي ث.دِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌ ٌٝٛض١ٌٛقز ِٕققخ ثٌم١قجَ دنعّقجي
عّ١ققذ ثٌىٍ١ققز ٚلققذِش ثٌٍؾٕققز ثٌضٕٙتققز ي ث .د  /ثٌغ١ــققـذ هـــققـٗ سصق ٌٍضؾذ٠ققذ ٌّٕقققخ ِققذ٠ش
ِشوض ثٌخذِز ثٌعجِز
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /6/ 01 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/6/01

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ٕ٠ج٠ش .6107
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ثٌضققٟ
عشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ٕ٠ج٠ش .6107

 -3الوْضْع

ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز دؾنْ ثٌخطجح ثٌّشعً ِٓ ثٌّذ٠ش ثٌعجَ ٌّشوض ثألٚسثَ دطٕطج ٌعًّ ٔذٚر صغم١ف١قز عقٓ
ثٌغشهجْ ٚثٌىؾف ثٌّذىش دجدثسر ثٌؾجِعز ك ٚوزٌه ثٌىؾف ثٌّذىش ثٌّؾجٔ ٝعٍق ٝثٌّق ٛفٓ١
ثٌشثيذ ٓ١ف ٝثالهّتٕجْ ٚرٌه ِغجّ٘ٗ ِٓ ثٌّشوض ف ٝثٌضٛع١ز ٌٍذ١تز ثٌّق١طز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز دجٌخطجح ٚأٚفش ثٌٍؾٕز دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ٚثالدثس٠ز.
 -4الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝثلضققشثؿ ث.دِ /قّققذ فغققٓ ِٕققج ثألعققضجر ثٌّضفققش دمغققُ عٍققُ ثٌق١ققٛثْ دعّققً
ِذجدسر صقش ثٌّغّ ٝثالص:ٝ
( Reduce pollution - Contribute in solving traffic problem - Reduce
fuel consumption) By Riding your bicycle.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّقج ٚأٚفقش دجٌضٕغق١ك ِقع ِمقذَ ثٌطٍقخ ث.دِ /قّقذ فغقٓ ِٕقج ٚٚمقع
خطٗ الٌ١ز ٚو١ف١ز ثٌضٕف١ز عٍ ٝثْ ٠ى ْٛصٕف١ز ثٌقذط  َٛ٠ثالفضفجي د َٛ١ثٌذ١تز ثٌعجٌّ.ٝ
 -5الوْضْع
ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.دِ /ققذ٠ش ٚفققذر مققّجْ ثٌؾققٛدر دؾققنْ صفع١ققً ثألعققذٛع
ثٌق١فٌٍّ ٝؾجسوز ثٌطالد١ز ٌطالح ثٌىٍ١ز خالي ؽٙشٚ ٛ١ٌٛ٠ ٜأيغطظ .6107
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثٌؾٙجس ثٌّعٕ١ز -: ٝ٘ٚ
ثٌؾشوز ثٌمجدنز ٌّ١جٖ ثٌؾشح ٚثٌقشف ثٌقق ٝدجٌغشد١ز ِ -ذ٠ش ثدثسر ثٌّشٚس دجٌغشد١ز
ؽشوز ِقش ٌٍغضي ٚثٌٕغ١ؼ دجٌّقٍز ثٌىذش ٜؽشوز هٕطج ٌٍضٛ٠س ٚثٌقجدْٛ
ؽشوز ثٌّذ١ذثس ٚثٌىّ١ج٠ٚجس دىفش ثٌض٠جس  -ؽشوز صىش٠ش ثٌذضشٚي دطٕطج
دٕه ثٌذَ دغ١ؾش  -ؽشوز ثٔجد١خ ثٌذضشٚي دطٕطج  -ؽشوز ثٌىضجْ ٚثٌضٛ٠س دطٕطج
ثٌؾشوز ثٌّجٌ١ز ٚثٌقٕجع١ز دىفش ثٌض٠جس ٚ -وٚ ً١صثسر ثٌذ١تز دجلٍٚ ُ١عو ثٌذٌضج
ِعًّ ثٌشفذ ثٌذ١ت ٝدّذ٠ش٠ز ثٌققز دجٌغشد١ز  -ؽٙجص ؽت ْٛثٌذ١تز دجٌّقجف ز
ؽٙجص ثٌٕ جفز ٚثٌضؾّ ً١دجٌّقٍز ثٌىذش - ٜؽٙجص ثٌٕ جفز ٚثٌضؾّ ً١دىفش ثٌض٠جس
ثٌ١ٙتز ثٌعجِز ٌضعٍ ُ١ثٌىذجس ( فشع ثٌغشد١ز ِ -ذ٠ش ؽٙجص ثٌٕ جفز ٚثٌضؾّ ً١دطٕطج.

 -6الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز
ثٌذ١تز دّٛثفمز ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دؾٍغضز ثٌّٕعمذر دضجس٠خ
ِٛٚ 6107/6/60ثفمز ِؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ  6107/6/67لذ أٚف ٝثٌّؾٍظ دم١جَ وً
وٍ١ز دضشؽ١ـ ثعجصزر ِٓ ثٌغجدر أعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ دجٌىٍ١ز ِّٓ ٌذ ُٙ٠فخ ثٌعطجء
ٚثٌضٛثفً ِع ثٌضالِ١ز ٌٍّؾجسوز ف ٝثٌمٛثفً ثٌّضِع ل١جِٙج ثٌ ٝصالِ١ز ثٌّذثسط ثٌضجدعز
ٌّقجف ز ثٌغشد١ز.
القــــشاس
أف١طقش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دّخجهذققز ثأللغقجَ ثٌعٍّ١ققز ٌضشؽقق١ـ ثألعققجصزر ثٌققشثيذ ٓ١فققٝ
ثٌّؾجسوز .
 -7الوْضْع

ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.د /عّ١ققذ وٍ١ققز ثٌققق١ذٌز دؾققنْ عّققً فٍّققز صٛع١ققز مققذ
ف١شٚط عٚ ٝأعذجح ٚهشق ثٌٛلج٠ز خقالي ثٌعقجَ ثٌؾقجِعٚ 6107/6103 ٝرٌقه فق ٝثهقجس
أٔؾطز ِؾشٚع (  HCV Fightersثٌطالدٌ ٝىٍ١ز ثٌق١ذٌز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج عٍ ٝثْ ٠ضُ ثٌضٛثفً دٚ ٓ١و ً١ثٌىٍ١قز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌضعٍٚ ُ١ثٌطالح ٚثصقجد ثٌطالح ٌضقذ٠ذ ثٌ١قٚ َٛثٌّىقجْ ٚثٌضٛثفقً
ِع ثدثسر وٍ١ز ثٌق١ذٌز.
 -8الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ث.دِ /قّققذ ٌذ١ققخ عققجٌُ ثألعققضجر دمغققُ عٍققُ ثٌق١ققٛثْ دؾققنْ ثٌضمش٠ققش
ثٌّمقذَ ِققٓ عق١جدصٗ عققٓ ثٌٕقذٚر ثٌضقق ٝؽقجسن فٙ١ققج ٚثٌضق ٝصققُ صٕ ّٙ١قج ِققٓ لذقً ٚصثسر ثٌضشد١ققز
ٚثٌضعٍ ُ١دجٌضعج ْٚد ٓ١وٍ١ز ثٌعٍِٚ َٛذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ٚثٌضعٍ ُ١دجٌغشد١ز صققش عٕقٛثْ " ثٌضطقٛس
ثألوجدٌٍّ ّٝ٠عٍّٚ " ٓ١ثٌضق ٝأٚفق ٝعق١جدصز دجدخقجي ِمقشس ثٌّٕجعقز فق ٝثٌق١قٛثْ ٚثالٔغقجْ
ٌٍضذس٠ظ دىٍ١ز ثٌضشد١ز.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأعٕققش عٍققِ ٝققج صققُ ِققٓ صعققج ْٚدقق ٓ١أعنققجء ٘١تققز ثٌضققذس٠ظ دجٌىٍ١ققز
ٚلطجع ؽت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ِقع ِذ٠ش٠قز ثٌضشد١قز ٚثٌضعٍق ُ١دجٌغشد١قز ٚأٚفقش دجعقضّشثس ٘قزث
ثٌضٛثفً ثٌّؾضّع.ٝ
 -9الوْضْع
ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دن٘ققذثف ٚثٌ١ققجس ثٌعّققً دجٌّؾققشٚع ثٌخققذِ ٝثٌذ١تقق ٝدعٕققٛثْ " صم١ققُ١
ثالؽعجع١ز ثألسم١ز ٌٍشخجَ ثٌؾشثٔ١ضِ ِٓ ٝغضٛدعجس وذ١قشر دّقجف قز ثٌغشد١قز ثٌّمقذَ ِقٓ
ث.د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً ثألعضجر ثٌّضفش دمغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دجٌضٛثفً ِع وً ِٓ لطجع ؽت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع دجٌؾجِعقز
ٚؽت ْٛثٌذ١تز دجٌّقجف ز ٚٚوجٌز ٚصثسر ثٌذ١تقز دٛعقو ثٌغشد١قز ٌذسثعقز ثِىجٔ١قز صٕف١قز ثأل٘قذثف
ثٌشة١غتز ٌٍّؾشٚع ففج ج عٍ ٝفقز ثٌّضعقجٍِِ ٓ١قع ثٌشخقجَ ثٌؾشثٔ١ضق ٝعقٛثء ِقٓ عّجٌقز ثٚ
ِغضف١ذ ٓ٠وّج ثٚفش دعًّ ثعضذ١جْ عٓ ثٌقجٌز ثٌقق١ز ٌٍعجٍِ ٓ١دٛسػ ثٌشخجَ.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ثٌمجةُ دنعّني عّ١ذ ثٌىٍ١ز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ
ؽجِعــز هٕطـــــــــــج

وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثٌغالعجء ثٌّٛثفك ٚ َ 6107/ 1 / 1رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فقذجفج دّىضقخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6107/4/4
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز

ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /1/1
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/3/ 06 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش فذشث٠ش .6107
 -3ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثٌغ١ذ ث.دِ /قذ٠ش ِشوقض ثٌؾقشق ثألٚعقو ثاللٍّ١ق ٌٍٕ ٝقجةش ثٌّؾقعز ٌٍقذٚي
ثٌعشد١ز دؾنْ ثالعالْ عٓ صٕ ٚ ُ١سؽز عًّ فِ ٝؾجي " ثألِٓ ٚثٌغالِز ٚثدثسر ثالصِقجس
ٚثٌضٕ ّ١جس ثٌّشص١طز دٙج " ف ٝثٌفضشر ِٓ ٚ 6107/7/03 - 6107/7/9رٌه ٌضشؽ١ـ ِقٓ
ّ٠غً ثٌىٍ١ز.
 -1ثٌٕ ش ف ٝخطقجح ثٌغق١ذ ِقذ٠ش ثٌخقذِجس ثٌفٕ١قز دجٌىٍ١قز دؾقنْ ثسصفقجع لّ١قز فقٛثص١ش ثعقضٙالن
ثٌّ١قققجٖ خقققالي ؽقققٙش ٜأيغقققطظ  6103ك فذشث٠ىقققش ِ 6107قققع ثسصفقققجع صىقققجٌ١ف ثٌققققشف
ثٌقق ٠ٚ ٝمضقشؿ ثعقجدر ثٌٕ قش فق ٝصٕقٛع ِققجدس ثٌقققٛي عٍق ٝثٌّ١قجٖ دقنْ صمق َٛثٌؾجِعقز
دعًّ دتش ثسصٛثص ٜدجٌّؾّع ثٌطذ ٝصّجؽ١ج ِع ع١جعز ثٌذٌٚز ٌضشؽ١ذ ثالٔفجق.
 -2ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح سة١ظ ثالدثسر ثٌّشوض٠ز ٌٍضذس٠خ ٚثٌّؾشف ثٌعجَ عٍق ٝثٌّىضقخ
ثٌفٕقق١ٌٍٙ ٝتققز ثٌم١ِٛققز ٌّ١ققجٖ ثٌؾققشح ٚثٌقققشف ثٌقققق ٝدؾققنْ عمققذ دققشثِؼ صذس٠ذ١ققز خققالي
ؽٙش ٜثدشِٚ ً٠ج 6107 ٛ٠عٓ ( ثٌّخقجهش ثٌذٌٛٛ١ؽ١قز ٚثٌغقالِز ٚثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز  -ثدقجس
ثٌّ١ققجٖ ثٌؾٛف١ققز ٚهققشق ثصثٌققز ثٌقذ٠ققذ ٚثٌّٕؾٕ١ققض – ثعققذثد ثثٌذققشثِؼ ثٌضِٕ١ققز ٌٍّؾققشٚعجس
دجعضخذثَ ثٌقجعخ ثالٌ. ٝ
 -3ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ ؽجِعققز ثألعققىٕذس٠ز دؾققنْ دعققٛر ثٌغققجدر أعنققجء ٘١تققز
ثٌضذس٠ظ ٌقنٛس ثٌٍّضم ٝثٌذ١ت ٝثٌغجِٓ صقش عٕٛثْ " ثٌّذْ ثٌخنقشثء ثٌّغقضذثِز "ٚثٌقزٜ
عققٛف ٠عمققذ ٠قق 6107 /1/09 ِٝٛدّشوققض ثٌّققؤصّشثس دىٍ١ققز ثٌضّققش٠ل -عقققّٛفزكَٛ٠ٚ
 6107/1/61ف ٝسفجح وٍ١ز ثٌعٍ – َٛثٌؾجهذ ٝدجٌضعج ْٚد ٓ١لطجع ؽت ْٛثٌذ١تز – ؽجِعقز
ثألعىٕذس٠ز ٚٚصثسر ثٌذٌٚز ٌؾت ْٛثٌذ١تز.
 -7ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ث.د /ثٌغقق١ذ عذققذ ثٌغققضجس ثٌٍّ١ؾققٔ ٝم١ققخ ثٌعٍّ١قق ٓ١دٕمجدققز ثٌّٙققٓ ثٌعٍّ١ققز
دجٌمج٘شر دؾنْ ِشثعقٍز ثٌٕمجدقز دّقج ٠ضقٛفش ٌقذ ٜثٌىٍ١قز ِقٓ دققٛط صطذ١م١قز ك ٚعقضم َٛثٌٕمجدقز
دجٌذقققظ عققٓ ِّققٛي ِققٓ ثٌؾققشوجس ٚسؽققجي ثألعّققجي هققجٌذ٘ ٝققزٖ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ققج ٔ ققشث ٌضفققجلُ
ِؾىٍز ثعض١شثد ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌّٛثد ثأل١ٌٚز ٚثألؽٙضر ٚثٌّعذثس دجٌعٍّز ثألؽٕذ١ز.
 -8ثٌٕ ش ف ٝخطقجح ث.د /هٍعقش ِقّقذ ِ١قض ثٌمقجةُ دنعّقجي سةق١ظ ِؾٍقظ لغقُ ثٌف١ض٠قجء دؾقنْ
ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌمغُ عٍ ٝثٌضٛف١جس ثٌّمذِز ِٓ ثٌذوضٛس أفّذ فجسٚق ثٌّىج ٜٚعٓ ٔذٚر "
صطذ١مجس ثٌف١ض٠جء ثٌطذ١ز ف ٝعالػ ثٌغشهجْ ".
 -9ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ثٌؾٌٛ١ققٛؽ / ٝفغققِ ٕٝ١قّققذ ثٌذىققش ٜسةقق١ظ ٘١تققز ثٌّغققجفز
ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ز دؾنْ ل١جَ ث.دِ /قّذ ِض ٌٝٛأد ٛعٕذش ثألعضجر دمغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج ثٌضطٛع دضقذس٠خ
دعل ثٌؾٌٛٛ١ؽ ٓ١دجٌ١ٙتز عٍ ٝثألعّقجي ثٌقمٍ١قز دّٕقجهك ثٌمقق١ش ِٚشعق ٝعٍقُ فق ٝثٌفضقشر
ِٓ ِ02 -00جسط ٚ 6107رٌه صفع١ال ٌذشٚصٛوٛي ثٌضعج ْٚد ٓ١ثٌ١ٙتز ٚثٌؾجِعز .
جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم

شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 4/ 4
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفقك  6107/ 1/1فقٟ
صّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دشةجعز ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌقذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع قِ ُ١ضقٌٝٛ
ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغـُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش
لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دغققُ هللا ثٌققشفّٓ ثٌققشفٚ ُ١ثٌقققالر ٚثٌغققالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ " .
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /3/ 06 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/3/06

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش فذشث٠ش .6107
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش فذشث٠ش .6107
 -3الوْضْع

ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ثٌغقق١ذ ث.دِ /ققذ٠ش ِشوققض ثٌؾققشق ثألٚعققو ثاللٍّ١قق ٌٍٕ ٝققجةش ثٌّؾققعز
ٌٍذٚي ثٌعشد١ز دؾنْ ثالعالْ عقٓ صٕ قٚ ُ١سؽقز عّقً فقِ ٝؾقجي " ثألِقٓ ٚثٌغقالِز ٚثدثسر
ثالصِجس ٚثٌضٕ ّ١قجس ثٌّشص١طقز دٙقج " فق ٝثٌفضقشر ِقٓ ٚ 6107/7/03 - 6107/7/9رٌقه
ٌضشؽ١ـ ِٓ ّ٠غً ثٌىٍ١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش ثٌٍؾٕز دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ٌّٓ ٠شيخ ف ٝثٌقنٛس.
 -4الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ثٌغقق١ذ ِققذ٠ش ثٌخققذِجس ثٌفٕ١ققز دجٌىٍ١ققز دؾققنْ ثسصفققجع لّ١ققز فققٛثص١ش
ثعقققضٙالن ثٌّ١قققجٖ خقققالي ؽقققٙش ٜأيغقققطظ  6103ك فذشث٠ىقققش ِ 6107قققع ثسصفقققجع صىقققجٌ١ف
ثٌقشف ثٌقق٠ٚ ٝمضشؿ ثعقجدر ثٌٕ قش فق ٝصٕقٛع ِققجدس ثٌقققٛي عٍق ٝثٌّ١قجٖ دقنْ صمقَٛ
ثٌؾجِعز دعًّ دتش ثسصٛثص ٜدجٌّؾّع ثٌطذ ٝصّجؽ١ج ِع ع١جعز ثٌذٌٚز ٌضشؽ١ذ ثالٔفجق.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج ٚأٚفقش دّخجهذقز ثدثسر ثٌؾجِعقز ٌٍضىقشَ دعّقً هٍّذقز سفقع ثٌّ١قجٖ
العققضخذثِٙج فقق ٝس ٜثٌّغققطقجس ثٌخنققشثء ٚثٌٕ جفقققز دجٌىٍ١ققز صققٛف١شث ٌٍٕفمققجس أ ٚعّققً دتقققش
ثسصٛثصٚ ٜثفذ ٌؾّ١ع وٍ١جس ثٌّؾّع ثٌطذ.ٝ
 -5الوْضْع
ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّقج دخطققجح سةقق١ظ ثالدثسر ثٌّشوض٠ققز ٌٍضققذس٠خ ٚثٌّؾققشف ثٌعققجَ عٍققٝ
ثٌّىضقخ ثٌفٕقق١ٌٍٙ ٝتققز ثٌم١ِٛققز ٌّ١ققجٖ ثٌؾققشح ٚثٌقققشف ثٌقققق ٝدؾققنْ عمققذ دققشثِؼ صذس٠ذ١ققز
خالي ؽٙش ٜثدشِٚ ً٠ج 6107 ٛ٠عٓ ( ثٌّخجهش ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌغالِز ٚثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز -
ثدجس ثٌّ١جٖ ثٌؾٛف١ز ٚهشق ثصثٌز ثٌقذ٠ذ ٚثٌّٕؾٕ١قض – ثعقذثد ثثٌذقشثِؼ ثٌضِٕ١قز ٌٍّؾقشٚعجس
دجعضخذثَ ثٌقجعخ ثالٌ. ٝ
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ثٌّعٕ١ز ( ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج  -ثٌى١ّ١جء ٚثٌٕذجس .

 -6الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ؽجِعز ثألعىٕذس٠ز دؾنْ دعٛر ثٌغجدر أعنجء ٘١تز
ثٌضذس٠ظ ٌقنٛس ثٌٍّضم ٝثٌذ١ت ٝثٌغجِٓ صقش عٕٛثْ " ثٌّذْ ثٌخنشثء ثٌّغضذثِز "ٚثٌزٜ
عٛف ٠عمذ  6107 /1/09 ِٝٛ٠دّشوض ثٌّؤصّشثس دىٍ١ز ثٌضّش٠ل -عّٛفزكَٛ٠ٚ
 6107/1/61ف ٝسفجح وٍ١ز ثٌعٍ – َٛثٌؾجهذ ٝدجٌضعج ْٚد ٓ١لطجع ؽت ْٛثٌذ١تز – ؽجِعز
ثألعىٕذس٠ز ٚٚصثسر ثٌذٌٚز ٌؾت ْٛثٌذ١تز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ٌضشؽ١ـ ِٓ ٠شٔٚز ِٕجعذج.
 -7الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.د /ثٌغ١ذ عذذ ثٌغقضجس ثٌٍّ١ؾقٔ ٝم١قخ ثٌعٍّ١ق ٓ١دٕمجدقز ثٌّٙقٓ ثٌعٍّ١قز
دجٌمج٘شر دؾنْ ِشثعقٍز ثٌٕمجدقز دّقج ٠ضقٛفش ٌقذ ٜثٌىٍ١قز ِقٓ دققٛط صطذ١م١قز ك ٚعقضم َٛثٌٕمجدقز
دجٌذقققظ عققٓ ِّققٛي ِققٓ ثٌؾققشوجس ٚسؽققجي ثألعّققجي هققجٌذ٘ ٝققزٖ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ققج ٔ ققشث ٌضفققجلُ
ِؾىٍز ثعض١شثد ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثٌّٛثد ثأل١ٌٚز ٚثألؽٙضر ٚثٌّعذثس دجٌعٍّز ثألؽٕذ١ز.
القــــشاس

أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دجٌضٛثفً ِع ٔمجدز ثٌعٌٍّٛ ٓ١١مع ثٌ١ز ِؾقضشوز عقٓ و١ف١قز
ثالعضفجدر دجٌذقٛط ثٌضطذ١م١ز.
 -8الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.د /هٍعش ِقّذ ِ١ض ثٌمجةُ دنعّجي سة١ظ ِؾٍظ لغُ ثٌف١ض٠جء دؾقنْ
ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌمغُ عٍ ٝثٌضٛف١جس ثٌّمذِز ِٓ ثٌذوضٛس أفّذ فجسٚق ثٌّىج ٜٚعٓ ٔذٚر "
صطذ١مجس ثٌف١ض٠جء ثٌطذ١ز ف ٝعالػ ثٌغشهجْ ".
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دجسعجي فقٛسر ِقٓ ثٌضمش٠قش ثٌق ٝث.د /دجةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز
ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
 -9الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌؾٌٛٛ١ؽ / ٝفغِ ٕٝ١قّذ ثٌذىقش ٜسةق١ظ ٘١تقز ثٌّغقجفز
ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ز دؾنْ ل١جَ ث.دِ /قّذ ِض ٌٝٛأد ٛعٕذش ثألعضجر دمغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج ثٌضطٛع دضقذس٠خ
دعل ثٌؾٌٛٛ١ؽ ٓ١دجٌ١ٙتز عٍ ٝثألعّقجي ثٌقمٍ١قز دّٕقجهك ثٌمقق١ش ِٚشعق ٝعٍقُ فق ٝثٌفضقشر
ِٓ ِ02 -00جسط ٚ 6107رٌه صفع١ال ٌذشٚصٛوٛي ثٌضعج ْٚد ٓ١ثٌ١ٙتز ٚثٌؾجِعز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍِ ٝقج لقجَ دقٗ ٚأٚفقش دقنْ صىق ْٛثٌقذٚسثس ثٌمجدِقز ٠ؾقجسن
فٙ١ققج عققذد أوذققش ِققٓ ثٌغققجدر أعنققجء ٘١تققز ثٌضققذس٠ظ ك صقققش ثؽققشثف لغققُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ققج ٚثدثسر
ثٌىٍ١ز.
 -01هب يغزجذ هي هْضْػبد
دٕققجءث عٍقق ٝثٌطٍققخ ثٌّمققذَ ِققٓ ث .د  /عققٍ ُ١عٍققِ ٝقّققذ ٓ٠ثألعققضجر دمغققُ ثٌش٠جمقق١جس
دخقٛؿ ثالعضفغجس عٓ ِذ ٜفالف١ز ِ١جٖ ثٌؾشح ِٚقجدس٘ج دجٌغشد١ز.
القــــشاس
أٚفش ثٌٍؾٕز دضٛؽ ٗ١ثٌذعٛر ثٌ ٝثٌذوضٛس ِ /ذ٠ش ثٌّعجًِ ثٌّشوض٠ز دؾقشوز ِ١قجٖ ثٌؾقشح
ٚثٌقشف ثٌقق ٝدجٌغشد١ز ٌقنٛس ثٌٍؾٕز ثٌمجدِز.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ
ؽجِعـز هٕطــــــــــج

وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك ٚ َ 6107/ 2 / 8رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾقش فقذجفج دّىضقخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ االصٌيي 6107/5/ 8
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك 6107 /2/8
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/1/ 1 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ِجسط .6107
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دؾنْ ثٌضمجس٠ش ثٌّعذٖ عٓ ثٌمٛثفً ثٌضغم١ف١قز ( ِقٓ ثٌمجفٍقز ثٌغجٔ١قز فضق ٝثٌمجفٍقز ثٌغجدعقز ثٌقٝ
ثٌّذثسط ثالعذثد٠ز ٚثٌغجٔ٠ٛقز ثٌّٛؽقٛدر دقجدثسر يقشح ٚثدثسر ؽقشق هٕطقج ثٌضعٍ١ّ١قز ٚثٌضقٝ
فجمش فٙ١ج ٔخذقز ِقٓ ثعقجصزر وٍ١قز ثٌعٍق٘ٚ َٛقُ ( ث.د /عذقذ ثٌذجعقو ِشعق ٝثدقشث٘ ُ١ثألعقضجر
ثٌّضفش دمغُ ثٌى١ّ١قجء ك ث.دِ /قّقذ ِضق ٌٝٛثدق ٛعٕذقش ثألعقضجر دمغقُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١قج ك ث.د /دثٌ١قج
فققؤثد عف١فقق ٝثألعققضجر دمغققُ عٍققُ ثٌق١ققٛثْ ك د٠ /جعققش ِقّققذ عذققذٖ ثٌّققذسط دمغققُ ثٌف١ض٠ققجء
ِٚؾّٛعز ثخش ِٓ ٜثٌغجدر ثعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ِٓ وٍ١ز ثٌضّش٠ل.
 -1إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.دِ /ققذ٠ش ِشوققض ثٌؾققشق ثألٚعققو ثاللٍّ١قق ٌٍٕ ٝققجةش ثٌّؾققعز
ٌٍقققذٚي ثٌعشد١قققز دؾقققنْ صٕ قققٚ ُ١سؽقققز عّقققً فقققِ ٝؾقققجي " ثٌطقققٛثسا ثالؽقققعجع١ز ٚثٌٕ٠ٚٛقققز
ٚثؽشثءثس ثالعضؾجدز ( دٚس ثٌّغضؾ١ذ ٓ١ثألٚثةً " ف ٝثٌفضشر ِٓ . 6107/7/61 -03
 -2إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌذوضٛس ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٌٛ ٜفذر ثألصِجس ٚثٌىٛثسط دؾنْ خطقز
ثالخالء ثٌض ٝصّش دّؾّع (ٌ 0طٍذقز ثٌّغقض ٜٛثألٚي ؽقعذز ثٌعٍق َٛثٌطذ١ع١قز ٠ق َٛثألسدعقجء
ثٌّٛثفك . 6107/1/2
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.د /عّ١قذ وٍ١قز ثٌضشد١قز ثٌش٠جمق١ز دؾقنْ ثٌذشٔقجِؼ ثٌّمضقشؿ ِقٓ
ث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز دخقققٛؿ صشف١ققخ وٍ١ققز ثٌضشد١ققز
ثٌش٠جم١ز دجٌغجدر أعنجء ٘١تز ثٌضقذس٠ظ دؾجِعقز هٕطقج ثٌقشثيذ ٓ١فق ٝثالؽقضشثن دجٌذشٔقجِؼ
ثٌضذس٠ذ ٝدقجٌز ثٌؾ ُ١دجٌىٍ١ز ٚرٌه  َٛ٠ثألسدعجء ِٓ وً أعذٛع.
 -7ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ثألعققضجر ِققذ٠ش ِعجِققً ثٌشفققذ ثٌذ١تقق ٝدجٌغشد١ققز ثٌضققجدع ٌّذ٠ش٠ققز ثٌققققز
دجٌغشد١ققز دؾققنْ صفع١ققً ثألعققذٛع ثٌققق١فٌ ٝطٍذققز ثٌىٍ١ققز ِٚققٓ خققالي ثٌضعققج ْٚثٌّؾققضشن دققٓ١
ِعجِققً ثٌشفققذ ثٌذ١تققٚ ٝثٌىٍ١ققز ك فققجْ ثٌّعجِققً عٍقق ٝثعققضعذثد ٌّؾققجسوز ثٌطٍذققز فقق ( ٝفققشص
ثٌعٕ١قجس ثٌّققشثد صقٍٍٙ١قج – و١ف١ققز سفققذ ثٌٍّٛعقجس دققجالؽٙضر ثٌّضخقققز – صقذ٠ققذ ثألِققجوٓ
دّشثوض ثٌّقجف جس ثٌّشثد ل١جط ِغض٠ٛجس ثٌضٍٛط دٙج .
 -8ثٌٕ ش ف ٝعشك ِزوشر ثٌضفجُ٘ ثٌّضِع صٛل١عٙقج دق ٓ١وٍ١قز ثٌعٍق – َٛؽجِعقز هٕطقج ٚؽقشوز
ثٌمج٘شر ٌضىش٠ش ثٌذضشٚي دطٕطج.
 -9ثٌٕ ش ف ٝعشك ِزوشر ثٌضفجُ٘ ثٌّضِع صٛل١عٙقج دق ٓ١وٍ١قز ثٌعٍق – َٛؽجِعقز هٕطقج ٚؽقشوز
وفش ثٌض٠جس ٌٍّذ١ذثس ٚثٌىّ١ج٠ٚجس.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 5/ 8
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز  َٛ٠ثالعٕق ٓ١ثٌّٛثفقك  6107/ 2/ 8فقٟ
صّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دشةجعز ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌقذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع قِ ُ١ضقٌٝٛ
ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغـُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دغققُ هللا ثٌققشفّٓ ثٌققشفٚ ُ١ثٌقققالر ٚثٌغققالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ " .
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /1/ 1 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/1/1

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ِجسط .6107
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ِجسط .6107

 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز دؾنْ ثٌضمجس٠ش ثٌّعذٖ عٓ ثٌمٛثفً ثٌضغم١ف١ز ( ِٓ ثٌمجفٍز ثٌغجٔ١قز فضق ٝثٌمجفٍقز ثٌغجدعقز
ثٌقق ٝثٌّققذثسط ثالعذثد٠ققز ٚثٌغجٔ٠ٛققز ثٌّٛؽققٛدر دققجدثسر يققشح ٚثدثسر ؽققشق هٕطققج ثٌضعٍ١ّ١ققز
ٚثٌضقق ٝفجمققش فٙ١ققج ٔخذققز ِققٓ ثعققجصزر وٍ١ققز ثٌعٍقق٘ٚ َٛققُ ( ث.د /عذققذ ثٌذجعققو ِشعقق ٝثدققشثُ٘١
ثألعضجر ثٌّضفش دمغُ ثٌى١ّ١جء ك ث.دِ /قّذ ِض ٌٝٛثد ٛعٕذش ثألعضجر دمغقُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١قج ك ث.د/
دثٌ١ج فؤثد عف١ف ٝثألعضجر دمغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ ك د٠ /جعش ِقّذ عذذٖ ثٌّذسط دمغُ ثٌف١ض٠قجء
ِٚؾّٛعز ثخش ِٓ ٜثٌغجدر ثعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ِٓ وٍ١ز ثٌضّش٠ل.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش ثٌٍؾٕز دعًّ خطجدجس ؽىش ٌٍغجدر أعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ِٓ
وٍ١ز ثٌعٍ َٛثٌز ٓ٠ؽجسوٛث ف٘ ٝزٖ ثٌمٛثفً ثٌضغم١ف١ز.
 -4الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دِ /ذ٠ش ِشوض ثٌؾشق ثألٚعو ثاللٍّ١ق ٌٍٕ ٝقجةش ثٌّؾقعز
ٌٍقققذٚي ثٌعشد١قققز دؾقققنْ صٕ قققٚ ُ١سؽقققز عّقققً فقققِ ٝؾقققجي " ثٌطقققٛثسا ثالؽقققعجع١ز ٚثٌٕ٠ٚٛقققز
ٚثؽشثءثس ثالعضؾجدز ( دٚس ثٌّغضؾ١ذ ٓ١ثألٚثةً " ف ٝثٌفضشر ِٓ .6107/7/61 -03
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دضشؽ١ـ عقذد ثعٕقِ ٓ١قٓ أعنقجء ٌؾٕقز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع
ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌقنٛس ثٌٛسؽز عٍ ٝثْ صضقًّ ثٌؾجِعز ثٌّقجس٠ف ثٌخجفز دجٌٛسؽز.
 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌذوضٛس ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١قزٌٛ ٜفقذر ثألصِقجس ٚثٌىقٛثسط دؾقنْ
خطققز ثالخققالء ثٌضقق ٝصّققش دّؾّققع (ٌ 0طٍذققز ثٌّغققض ٜٛثألٚي ؽققعذز ثٌعٍقق َٛثٌطذ١ع١ققز ٠ققَٛ
ثألسدعجء ثٌّٛثفك .6107/1/2
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دخطز ثالخالء .
 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.د /عّ١ذ وٍ١ز ثٌضشد١ز ثٌش٠جم١ز دؾنْ ثٌذشٔجِؼ ثٌّمضشؿ
ِٓ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دخقٛؿ صشف١خ وٍ١ز ثٌضشد١ز
ثٌش٠جم١ز دجٌغجدر أعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ دؾجِعز هٕطج ثٌشثيذ ٓ١ف ٝثالؽضشثن دجٌذشٔجِؼ
ثٌضذس٠ذ ٝدقجٌز ثٌؾ ُ١دجٌىٍ١ز ٚرٌه  َٛ٠ثألسدعجء ِٓ وً أعذٛع.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚسفذش دجٌفىشر ٚأٚفش دّخجهذز ثٌغجدر أعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ دجٌىٍ١ز
 -7الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثألعضجر ِذ٠ش ِعجِقً ثٌشفقذ ثٌذ١تق ٝدجٌغشد١قز ثٌضقجدع ٌّذ٠ش٠قز ثٌقققز
دجٌغشد١ققز دؾققنْ صفع١ققً ثألعققذٛع ثٌققق١فٌ ٝطٍذققز ثٌىٍ١ققز ِٚققٓ خققالي ثٌضعققج ْٚثٌّؾققضشن دققٓ١
ِعجِققً ثٌشفققذ ثٌذ١تققٚ ٝثٌىٍ١ققز ك فققجْ ثٌّعجِققً عٍقق ٝثعققضعذثد ٌّؾققجسوز ثٌطٍذققز فقق ( ٝفققشص
ثٌعٕ١قجس ثٌّققشثد صقٍٍٙ١قج – و١ف١ققز سفققذ ثٌٍّٛعقجس دققجالؽٙضر ثٌّضخقققز – صقذ٠ققذ ثألِققجوٓ
دّشثوض ثٌّقجف جس ثٌّشثد ل١جط ِغض٠ٛجس ثٌضٍٛط دٙج .

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ث.دِ /ذ٠شر ٚفذر مّجْ ثٌؾٛدر ٌضؾ١ٙقض ثٌطقالح
ِٚشثعٍز ِذ٠ش ِعجًِ ثٌشفذ ثٌذ١ت ٝدجٌغشد١ز دنعّجة ُٙك وّقج أٚفقش ثٌٍؾٕقز دضعّق ُ١ثٌضؾشدقز
دثخً ثٌؾجِعز ٌضعّ١ك ِف َٛٙثالٔضّجء ٌذ ٜثٌطالح.
 -8الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝعققشك ِققزوشر ثٌضف قجُ٘ ثٌّضِققع صٛل١عٙققج دقق ٓ١وٍ١ققز ثٌعٍقق – َٛؽجِعققز هٕطققج
ٚؽشوز ثٌمج٘شر ٌضىش٠ش ثٌذضشٚي دطٕطج.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دجمجفز دٕذ ؽذ٠ذ  ٛ٘ٚصفن ً١هالح وٍ١ز ثٌعٍق َٛثٌّضقذسدٓ١
دجٌؾشوز ف ٝإعالٔجس ثٌض١ ٛف .
 -9الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝعققشك ِققزوشر ثٌضفققجُ٘ ثٌّضِققع صٛل١عٙققج دقق ٓ١وٍ١ققز ثٌعٍقق – َٛؽجِعققز هٕطققج
ٚؽشوز وفش ثٌض٠جس ٌٍّذ١ذثس ٚثٌىّ١ج٠ٚجس.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دجمجفز دٕذ ؽذ٠ذ  ٛ٘ٚصفن ً١هالح وٍ١ز ثٌعٍق َٛثٌّضقذسدٓ١
دجٌؾشوز ف ٝإعالٔجس ثٌض١ ٛف .
هب يغزجذ هي هْضْػبد
دٕجءث عٍ ٝثٌخطقجح ثٌّمقذَ ِقٓ ث.د /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١عقجٌُ ثألعقضجر دمغقُ عٍقُ ثٌق١قٛثْ
ٚثٌّغتٛي عٓ ِشفك ثٌق١قٛثْ دخققٛؿ إٔؾقجء ِقشلقز خجفقز ٌٍٕفج٠قجس ثٌذٌٛٛ١ؽ١قز دىٍ١قز
ثٌعٍققٌٍ َٛققضخٍـ ثالِققٓ ِققٓ ثٌٕفج٠ققجس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ققز ِضّغٍققز فقق ٝدمج٠ققج فٛ١ثٔققجس ثٌضؾققجسح ٌققضَٚ
ثالدقجط ثٌعٍّ١ز ٚثٌذسثعز ثٌعٍّ١ز ٌطالح ثٌىٍ١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذقز ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع
ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ثٌمجةُ دنعّجي عّ١ذ ثٌىٍ١ز

ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعــز هٕطــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثألفققذ ثٌّٛثفققك ٚ َ 6107/ 3/ 00رٌققه فقق ٝصّققجَ ثٌغققجعز ثٌغجٔ١ققز عؾققش ٙققشث دّىضققخ ٚو١ققً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ األدذ 6107/6/00
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /هجسق ِقّذ عغّجْ ثٌّٕش

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثألفذ ثٌّٛثفك 6107 /3/00
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/2/ 8 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ثدش.6107 ً٠
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دؾنْ ثٌمجفٍز ثٌطذ١ز ٚثٌذ١ت١ز ثٌض ٝع١ضُ صٕ ّٙ١ج  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفقك  6107/7/ 3إٌق ٝلش٠قز
وفش ثٌّقشٚق ِشوض وفش ثٌض٠جس دجٌضعقج ْٚدق ٓ١لطقجع ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دجٌؾجِعققققز ِٚذ٠ش٠ققققز ثٌؾققققت ْٛثٌقققققق١ز ٚؽققققت ْٛثٌذ١تققققز دٛعققققو ثٌققققذٌضج ٚٚصثسر ثٌؾققققتْٛ
ثالؽضّجع١ز.
 -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.د /عّ١ذ وٍ١ز ثٌضسثعز دمٕج – ؽجِعز ؽٕٛح ثٌٛثد ٜدؾنْ عمقذ
ثٌّؤصّش ثٌذ ٌٝٚثألٚي ٌٍضّٕ١ز ثٌضسثع١ز ٚخذِز ثٌّؾضّع ٚثٌز ٜعقٛف ٠عمقذ دّذٕ٠قز ثٌغشدلقز
خالي ثٌفضشر ِٓ  07 - 02أعغطظ .6107
 -2إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح دِ /قّذ فغٓ ثٌٕق ٝٙ٠ٛثألعقضجر ثٌّغقجعذ دمغقُ ثٌى١ّ١قجء دؾقنْ
ِٛثفمز ِؾٍظ لغُ ثٌى١ّ١جء دؾٍغضز ثٌّٕعمذر دضقجس٠خ  6107/2/31عٍق ٝثٌطٍقخ ثٌّمقذَ ِقٓ
ع١جدصٗ ٌعًّ ٚسؽز عًّ دعٕٛثْ " ثعضخذثَ صمٕ١ز ثٌعضي ثٌىٙشدق ٝوطش٠مقز فعجٌقز فق ٝثٔضقجػ
ثالٌ١جف ثٌّضٕج٘١ز ثٌقغش " ٚرٌه  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك ١ٔٛ٠ 61قز ٌّ 6107قذر عقجعضِ ٓ١قٓ
ثٌغجعز ثٌغجٔ١ز دعذ ثٌ ٙش.
 -3ثٌٕ ش ف ٝثاللضقشثؿ ثٌّمقذَ ِقٓ ِقذ٠ش عقجَ ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾقنْ عّقً
وض١خ ألٔؾطز لطجع ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌىٍ١ز.
 -7ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثٌّقجعخ  /ؽجدش عذذ ثٌٛوِ ً١ذ٠ش عجَ فشع ثٌ١ٙتقز ثٌعجِقز ٌضعٍق ُ١ثٌىذقجس
دغنْ ثٌطٍذز ثٌّشعً ثعّجؤُ٘ ِٓ ثٌىٍ١ز ثٌ ٝثٌ١ٙتز ٌٍّؾجسوز ف ٝثألعذٛع ثٌق١ف٠ٚ ٝمضشؿ
عقق١جدصز ثْ ٠مقق َٛثٌطٍذققز ثٌّؾققجسو ٓ١دضؾّ١ققع عققذد ِققٓ ثٌذثسعقق ٓ١ثألِ١قق ٓ١فققٔ ٝطققجق ِقققً
ثلجِضٚ ُٙثٌضٛؽٗ ثٌ ٝثلقشح ثدثسر ِقق ٛثِ١قز ٌعّقً صعجلقذ ِقع ثٌعٍقُ ثْ ثٌطجٌقخ ّ٠قٕـ ِىجفقنر
 611ؽٕ١ز عٓ وً دثسط ٔجؽـ .
 -8ثٌٕ قش فقق ٝخطققجح ث.د  /عّ١ققذ ِعٙققذ ثٌذققٛط ثٌطذ١ققز – ؽجِعققز ثألعققىٕذس٠ز دؾققنْ ثٌضققذس٠خ
ثٌققق١ف ٝدجٌّعٙققذ ٌعققذد ( 61عؾققش ْٚهجٌققخ ِققٓ وٍ١ققز ثٌعٍقق َٛدطٕطققج ِققٓ هققالح ثٌفشلققز
ثٌغجٌغز ٚثٌز ٜع١ذذأ ِٓ  ٛ١ٌٛ٠ -0ثٌِ ٛ١ٌٛ٠ 31 ٝع ثٌعٍقُ ثْ لّ١قز ثؽقضشثن ثٌطجٌقخ ثٌٛثفقذ
( ِ 021جةقققز ٚخّغققق ْٛؽٕٙ١قققج ِغقققجّ٘ز فققق ٝلّ١قققز ثٌىّ١ج٠ٚقققجس ٚثٌّغقققضٍٙىجس ثٌالصِقققز
ٌٍضذس٠خ ٚثعضخذثَ ثٌّعجًِ ٚثألؽٙضر.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 6/ 00
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز  َٛ٠ثألفذ ثٌّٛثفقك  6107/ 3/00فقٟ
صّجَ ثٌغجعز ثٌغجٔ١قز عؾقش ٙقشث دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع قِ ُ١ضقٌٝٛ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغـُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دغققُ هللا ثٌققشفّٓ ثٌققشفٚ ُ١ثٌقققالر ٚثٌغققالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ "  ٚصمذِش ثٌٍؾٕز دخجٌـ ثٌعضثء ٌمغُ ثٌفض٠قجء ٌٛفقجر
ث.د  /هققجسق ِقّققذ ثٌّٕققش ك ٚثٌعققضثء ٌمغققُ عٍققُ ثٌق١ققٛثْ ٌٛفققجر ث.د ٚ /ثةققً عط١ققز ٌٍفم١ققذثْ
ثٌشفّققز ٌٚذعققشر ثٌقققذش ٚثٌغققٍٛثْ ك وّققج صمققذِش ثٌٍؾٕققز دجٌضّٕ١قجس دجٌؾققفجء ثٌعجؽققً ي ث.د/
ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ .
ٚلذِش ثٌٍؾٕز ثٌضٕٙتز ٌذعضجر ثٌذوضٛس /عذذ ثٌعض٠ض ٌطفق ٝعذقذ ثٌقذثٌ ُ٠ضق ٌٝٛعق١جدصز ِٕققخ
عّ١ذ ثٌىٍ١ز ٚثٌضٕٙتز ٌذعضجر ثٌذوضٛس /ثٌشفقجع ٝفقذق ٝلٕقجٌ ٜٚضق ٌٟٛعق١جدصز ِٕققخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌٍذسثعجس ثٌعٍ١ج ٚصمذِش دجٌؾىش ي ث.د /هجسق فج٠قذ عّ١قذ ثٌىٍ١قز ثٌغقجدك عٍقِ ٝقج دزٌقٗ
ِٓ ؽٙذ ثعٕجء فضشر عّجدر ثٌىٍ١ز.
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /2/ 8 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/2/8

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ثدش.6107 ً٠
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ثدش.6107 ً٠
 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز دؾنْ ثٌمجفٍز ثٌطذ١ز ٚثٌذ١ت١ز ثٌض ٝع١ضُ صٕ ّٙ١ج  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفقك  6107/7/ 3إٌقٝ
لش٠ز وفش ثٌّقشٚق ِشوض وفقش ثٌض٠قجس دجٌضعقج ْٚدق ٓ١لطقجع ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تققز دجٌؾجِعققز ِٚذ٠ش٠ققز ثٌؾققت ْٛثٌقققق١ز ٚؽققت ْٛثٌذ١تققز دٛعققو ثٌققذٌضج ٚٚصثسر ثٌؾققتْٛ
ثالؽضّجع١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفٚ ٝو ً١ثٌىٍ١ز دنقشٚسر ثٌّؾقجسوز فق ٝثٌمجفٍقز ثٌطذ١قز ٚثٌذ١ت١قز
ٚأدققذ ٜث .د  /عققٍ ُ١عٍققِ ٝقّققذ ٓ٠ثعققضعذثدر الؽققشثء دعققل عٍّ١ققجس ثٌقؾجِققز ٌققذعل ثفققشثد
ثٌمش٠ققز ٚرٌققه دعققذ ِٛثفمققز ثدثسر ثٌمجفٍققز ِضّغٍققز فقق ٝث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
 -4الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.د /عّ١ذ وٍ١ز ثٌضسثعز دمٕج – ؽجِعز ؽٕٛح ثٌٛثد ٜدؾنْ
عمققذ ثٌّققؤصّش ثٌققذ ٌٝٚثألٚي ٌٍضّٕ١ققز ثٌضسثع١ققز ٚخذِققز ثٌّؾضّققع ٚثٌققز ٜعققٛف ٠عمققذ دّذٕ٠ققز
ثٌغشدلز خالي ثٌفضشر ِٓ  07 - 02أعغطظ .6107
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز.
 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دخطقجح دِ /قّقذ فغقٓ ثٌٕق ٝٙ٠ٛثألعقضجر ثٌّغقجعذ دمغقُ ثٌى١ّ١قجء
دؾنْ ِٛثفمز ِؾٍظ لغُ ثٌى١ّ١جء دؾٍغضز ثٌّٕعمذر دضجس٠خ  6107/2/31عٍ ٝثٌطٍخ ثٌّمذَ
ِٓ ع١جدصٗ ٌعًّ ٚسؽقز عّقً دعٕقٛثْ " ثعقضخذثَ صمٕ١قز ثٌغقضي ثٌىٙشدق ٝوطش٠مقز فعجٌقز فقٝ
ثٔضجػ ثالٌ١جف ثٌّضٕج٘١ز ثٌقغش " ٚرٌه  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك ١ٔٛ٠ 61ز .6107
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز.

 -6الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝثاللضشثؿ ثٌّمذَ ِٓ ِذ٠ش عجَ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دؾنْ عًّ
وض١خ ألٔؾطز لطجع ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌىٍ١ز.
القــــشاس
ٚثفمش ثٌٍؾٕز ٚأعٕش عٍ٘ ٝزث ثٌعًّ ٔ شث ٌذٔؾطز ثٌض ٝلجَ دٙج ثٌمطجع ِٚشوقض ثٌخذِقز
ثٌعجِز ٚثٌٛفذثس ثٌضجدعز ٌٍمطجع خالي ثٌفضشر ثٌغجدمز .
 -7الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثٌّقجعقخ  /ؽقجدش عذقذ ثٌٛو١قً ِقذ٠ش عقجَ فقشع ثٌ١ٙتقز ثٌعجِقز ٌضعٍقُ١
ثٌىذجس دؾنْ ثٌطٍذز ثٌّشعً ثعّجؤُ٘ ِٓ ثٌىٍ١ز ثٌ ٝثٌ١ٙتز ٌٍّؾقجسوز فق ٝثألعقذٛع ثٌقق١فٝ
٠ٚمضشؿ ع١جدصز ثْ ٠مق َٛثٌطٍذقز ثٌّؾقجسو ٓ١دضؾّ١قع عقذد ِقٓ ثٌذثسعق ٓ١ثألِ١ق ٓ١فقٔ ٝطقجق
ِققً ثلققجِضٚ ُٙثٌضٛؽقٗ ثٌقق ٝثلققشح ثدثسر ِقق ٛثِ١ققز ٌعّقً صعجلققذ ِققع ثٌعٍقُ ثْ ثٌطجٌققخ ّ٠ققٕـ
ِىجفنر  611ؽٕ١ز عٓ وً دثسط ٔجؽـ.
القــــشاس
أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج ٚأٚفقققش دجٌضٛثفقققً ِقققع ٚفقققذر مقققّجْ ثٌؾقققٛدر ٚٚفقققذر ِضجدعقققز
ثٌخش٠ؾٌ ٓ١الفجدر دنعّجء ثٌطالح ثٌشثيذ. ٓ١
 -8الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.د  /عّ١ذ ِعٙذ ثٌذقٛط ثٌطذ١ز – ؽجِعز ثألعىٕذس٠ز دؾنْ ثٌضقذس٠خ
ثٌققق١ف ٝدجٌّعٙققذ ٌعققذد ( 61عؾققش ْٚهجٌققخ ِققٓ وٍ١ققز ثٌعٍقق َٛدطٕطققج ِققٓ هققالح ثٌفشلققز
ثٌغجٌغز ٚثٌز ٜع١ذذأ ِٓ  ٛ١ٌٛ٠ -0ثٌِ ٛ١ٌٛ٠ 31 ٝع ثٌعٍقُ ثْ لّ١قز ثؽقضشثن ثٌطجٌقخ ثٌٛثفقذ
( ِ 021جةقققز ٚخّغققق ْٛؽٕٙ١قققج ِغقققجّ٘ز فققق ٝلّ١قققز ثٌىّ١ج٠ٚقققجس ٚثٌّغقققضٍٙىجس ثٌالصِقققز
ٌٍضذس٠خ ٚثعضخذثَ ثٌّعجًِ ٚثألؽٙضر.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ثٌّخضققز ( لغقُ ثٌى١ّ١قجء ثٌق١قٜٛ
ك لغُ ثٌٕذجس ٚلغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ ٚٚفذر مّجْ ثٌؾٛدر ٚٚفذر ِضجدعز ثٌخش٠ؾ.ٓ١
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌٛثفذر ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعــز هٕطــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثٌغالعجء ثٌّٛثفك ٚ َ 6107/ 7/ 00رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دّىضخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6107/7/00
***********************

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

الزْقيغ

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /7/00
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/3/ 00 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ِج.6107 ٛ٠
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دّٛثفمز ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ 6107/3/01
ٚثٌّٛثفقك عٍ١قٗ ِقٓ ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ  6107/3/66دؾقنْ صٛفقق١ز
(
ثٌّقٍظ دضؾىٌ ً١ؾٕز دشةجعز ث.دِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٚ ٌٝٛعن٠ٛز ٚوقالء وٍ١قجس
ثٌطخ  -ثٌٕٙذعز -ثٌضشد١ز  -ثٌضسثعز ٌؾت ْٛثٌذ١تز ك دِ /.ذ٠ش عجَ ِؾشٚعجس ثٌذ١تز ٚرٌقه
دجٌضٕغ١ك ِع ِقجف ز ثٌغشد١ز ٌٍذخٛي عٍِٛ ٝلع أوجد١ّ٠ز ثٌذقظ ثٌعٍّ ٝدخقٛؿ صّٕ١قز (
 31لش٠ز فغ١شر ِّغٍز ٌىً ِقجف جس ِقش صّٕ١ز ِضىجٍِز .
 -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دّٛثفمز ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ 6107/3/01
ٚثٌّٛثفقك عٍ١قز ِقٓ ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ  6107/3/66دؾقنْ صٛفقق١ز
ثٌّقٍققظ دضؾققىٌ ً١ؾٕققز ِققٓ وققً ِققٓ ٚو١ققً وٍ١ققز ثٌعٍقق َٛك ث.دِ /قّققذ عققشٚس ٘١ىققً ثألعققضجر
ثٌّضفش دىٍ١ز ثٌعٍ َٛك ث.د /فضق ٝأفّذ ثٌقغ ٕٝ١ثألعقضجر ثٌّضفقش دىٍ١قز ثٌعٍق َٛك ث.د /دٙقجء
ِقققشَ ثألعققضجر دىٍ١ققز ثٌٕٙذعققز ك د .سةقق١ظ ثالدثسر ثٌّشوض٠ققز ٌٍفققشع ثاللٍّ١ققٌ ٝؾٙققجص ؽققتْٛ
ثٌذ١تققز دطٕطققج ك ث.دِ /ققذ٠ش ِشوققض عٍققٚ َٛصىٌٕٛٛؽ١ققج ثٌذ١تققز ٚرٌققه ٌٍضعققج ْٚدقق ٓ١وٍ١ققز ثٌعٍققَٛ
ِٚشوققض عٍقققٚ َٛصىٌٕٛٛؽ١قققج ثٌذ١تققز ٌذسثعقققز ِؾقققشٚع صم١قق ُ١ثالؽقققعجع١ز ثألسمققق١ز ٚعّقققً
ثٌم١جعجس ثٌذ١ت١ز ٌٍشخجَ ثٌؾشثٔ١ض ٝثٌّٛؽقٛد دجٌّغقضٛدعجس ثٌشة١غق١ز ٚثٌقٛسػ ثٌضق ٝصضعجِقً
ِع ثٌؾشثٔ١ش دّقجف ز ثٌغشد١ز .
 -2إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ِ /ققذ٠ش ِىضققخ ثٌغشد١ققز ثاللٍّ١ققٌٍ ٝقققٕذٚق
ثالؽضّجع ٝدجٌغشد١قز ٌٍّؾقشٚعجس ثٌّضٛعقطز ٚثٌققغ١شر دؾقنْ هٍقخ ثٌققٕذٚق ِقٓ ثٌىٍ١قز
ٚرٌه ف ٝثهجس ثٌضعج ْٚد ٓ١ثٌىٍ١ز ٚثٌقٕذٚق دجعذثد ؽذٚي صٌِٕ ٝض٠جسثس ثٌطقالح خقالي
فضشر ثٌضذس٠خ ثٌق١فٌ ٝطٍذز ثٌغٕٛثس ثٌغجٌغز ٚثٌشثدعز عٍ ٝثْ صؾقًّ ثٌض٠قجسر ثٌٛثفقذر عقذد
(  21هجٌخ.
 -3ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثٌّٕٙذعز  /ع١ٙش فّذثْ ثدشث٘ ُ١سة١ظ لطجع ثٌّٛثسد ثٌذؾش٠ز – ؽقشوز
وفش ثٌض٠جس ٌٍّذ١قذثس ٚثٌىّ١ج٠ٚقجس دؾقنْ عّقً ثعقضذ١جٔجس ٚدطجلقجس صعقجسف ٌطٍذقز ثٌفشلقز
ثٌغجٌغز ٚثٌشثدعز " و١ّ١جء خجفز " ٚرٌه ِٓ أؽً ثٔضمجء ثٌطالح ثٌّضّ١ضٚ ٓ٠صٛف١ش فشفقز
ٌٍضققذس٠خ دققجٌفضشر ثٌققق١ف١ز دجٌؾقشوز ٚثعققشثة ُٙدققجٌخذشثس ثٌعٍّ١ققز ٚثعققذثدُ٘ ٌ١ىٔٛققٛث لققجدسٓ٠
عٍِٛ ٝثوذز ِضطٍذجس عٛق ثٌعًّ ِع ثِىجٔ١ز ثٌقجق ِٓ صضٛثفش ٌذ ُٙ٠ثالِىجٔ١جس ٚثٌمقذسثس
ثٌّّ١ضر ٌٍعًّ دجٌؾشوز.
 -7إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌغ١ذ ٚص٠ش ثٌضعٍق ُ١ثٌعقجٌ ٝدؾقنْ ثالؽقشثءثس ثٌٛلجة١قز ثٌٛثؽقخ
ثصذجعٙج عٕذ ثٌغفش ٚثاللجِز ٚثٌعٛدر ِٓ ثٌذٚي ثٌّٛدٛءر دذعل ثألِشثك ثٌّعذ٠ز .

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 7/ 00
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6107/ 7/ 00
فق ٟصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠ققز عؾقش فقذجفج دشةجعققز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع ققُ١
ِضٚ ٌٝٛو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
لغـُ ثٌش٠جم١جس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس
لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دغققُ هللا ثٌققشفّٓ ثٌققشفٚ ُ١ثٌقققالر ٚثٌغققالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ " ك  ٚصمذِش ثٌٍؾٕقز دخقجٌـ ثٌعقضثء ٌىقً ِقٓ ( ث .د /
ِض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٛ ٌٝٛفقجر ثٌٛثٌقذر ك ث .د ِ /قّقذ ثٌذغق ٝٔٛ١ثألعقضجر دمغقُ عٍقُ ثٌق١قٛثْ
ٌٛفجر ثٌٛثٌذر ك ث .د ِ /قّذ فغٓ ِٕج ٌٛفجر ؽم١مز ٌ ُٙثٌشفّز ٚٚثعع ثٌّغفشر.
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /3/ 00 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/3/00

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ِج.6107 ٛ٠
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ِج.6107 ٛ٠

 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تقققز دّٛثفمقققز ِؾٍقققظ ؽقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز دؾٍغقققضز ثٌّٕعمقققذر دضقققجس٠خ
ٚ 6107/3/01ثٌّٛثفك عٍ١قٗ ِقٓ ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ 6107/3/66
دؾنْ صٛف١ز ثٌّؾٍظ دضؾىٌ ً١ؾٕز دشةجعز ث.دِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٚ ٌٝٛعن٠ٛز ٚوقالء
وٍ١جس ( ثٌطقخ  -ثٌٕٙذعقز -ثٌضشد١قز  -ثٌضسثعقز ٌؾقت ْٛثٌذ١تقز ك دِ /.قذ٠ش عقجَ ِؾقشٚعجس
ثٌذ١تققز ٚرٌققه دجٌضٕغقق١ك ِققع ِقجف ققز ثٌغشد١ققز ٌٍققذخٛي عٍققِٛ ٝلققع أوجد١ّ٠ققز ثٌذقققظ ثٌعٍّققٝ
دخققققٛؿ صّٕ١قققز (  31لش٠قققز فقققغ١شر ِّغٍقققز ٌىقققً ِقجف قققجس ِققققش صّٕ١قققز ِضىجٍِقققز .
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚسفذققش دفىققشر ثٌّؾققشٚع ٚأٚفققش دققنْ ٠نققُ ٌٍؾٕققز أعققجصزر
ِضخقق ٓ١ف ٝؽّ١ع ثٌّؾجالس ثٌّزوٛسر ٌالعضفجدر ِقٓ خذقشثص ُٙدجالمقجفز ثٌقِّ ٝغٍقِ ٓ١قٓ
وً ِقٓ ( ثٌّقجف قز ٚٚوقالء ٚصثسر ثٌقققز ٚثٌذ١تقز ٚثٌضشد١قز ٚثٌضعٍقٚ ُ١ثٌنقّجْ ثالؽضّقجعٝ
ٚثألٚلقققجف ٚثٌمقققٛثس ثٌّغقققٍقز ٚثٌضسثعقققز ٚثٌقققشٚ ٜثٌ١ٙتقققز ثٌم١ِٛقققز ٌٍّقققشأر فضققق٠ ٝخقققشػ
ثٌّؾشٚع دجٌؾقىً ثٌالةقك ِّقج ٠غقجعذ عٍق ٝثٌضّٕ١قز ثٌّضىجٍِقز ٌٍمش٠قز ثٌضق ٝعق١ضُ ثخض١جس٘قج فقٝ
ثٌٛلش ثٌّٕجعخ.
 -4الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تقققز دّٛثفمقققز ِؾٍقققظ ؽقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز دؾٍغقققضز ثٌّٕعمقققذر دضقققجس٠خ
ٚ 6107/3/01ثٌّٛثفك عٍ١قٗ ِقٓ ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ 6107/3/66
دؾنْ صٛف١ز ثٌّقٍظ دضؾىٌ ً١ؾٕز ِٓ وً ِٓ ٚو ً١وٍ١ز ثٌعٍ َٛك ث.دِ /قّذ عقشٚس ٘١ىقً
ثألعقضجر ثٌّضفقش دىٍ١قز ثٌعٍق َٛك ث.د /فضقق ٝأفّقذ ثٌقغق ٕٝ١ثألعقضجر ثٌّضفقش دىٍ١قز ثٌعٍقق َٛك
ث.د /دٙجء ِقشَ ثألعضجر دىٍ١ز ثٌٕٙذعز ك د .سة١ظ ثالدثسر ثٌّشوض٠ز ٌٍفشع ثاللٍّ١قٌ ٝؾٙقجص
ؽققت ْٛثٌذ١تققز دطٕطققج ك ث.دِ /ققذ٠ش ِشوققض عٍققٚ َٛصىٌٕٛٛؽ١ققج ثٌذ١تققز ٚرٌققه ٌٍضعققج ْٚدقق ٓ١وٍ١ققز
ثٌعٍِٚ َٛشوض عٍٚ َٛصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌذ١تز ٌذسثعز ِؾشٚع صم١ق ُ١ثالؽقعجع١ز ثألسمق١ز ٚعّقً
ثٌم١جعجس ثٌذ١ت١ز ٌٍشخجَ ثٌؾشثٔ١ض ٝثٌّٛؽقٛد دجٌّغقضٛدعجس ثٌشة١غق١ز ٚثٌقٛسػ ثٌضق ٝصضعجِقً
ِع ثٌؾشثٔ١ش دّقجف ز ثٌغشد١ز .
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج عٍقق ٝثْ ٠ققضُ صقذ٠ققذ ِٛعققذ عجؽققً ٠نققُ أعنققجء ثٌٍؾٕققز ٌٛمققع خطققز
صِٕ١ز ِٚمضشؿ ٌخطز ثٌعًّ ثٌّمذٍز ِٛٚثع١ذ ثٌضٕف١ز عٍ ٝثْ ٠نُ ٌٍؾٕز ِج صقشثٖ ِٕجعقذج ِقٓ
ف١ظ ثٌفجةذر ثٌعٍّ١ز ٚثٌعٍّ١ز.
 -5الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ِ /ققذ٠ش ِىضققخ ثٌغشد١ققز ثاللٍّ١ققٌٍ ٝقققٕذٚق
ثالؽضّجع ٝدجٌغشد١قز ٌٍّؾقشٚعجس ثٌّضٛعقطز ٚثٌققغ١شر دؾقنْ هٍقخ ثٌققٕذٚق ِقٓ ثٌىٍ١قز
ٚرٌه ف ٝثهجس ثٌضعج ْٚد ٓ١ثٌىٍ١ز ٚثٌقٕذٚق دجعذثد ؽذٚي صٌِٕ ٝض٠جسثس ثٌطقالح خقالي
فضشر ثٌضذس٠خ ثٌق١فٌ ٝطٍذز ثٌغٕٛثس ثٌغجٌغز ٚثٌشثدعز عٍ ٝثْ صؾقًّ ثٌض٠قجسر ثٌٛثفقذر عقذد
(  21هجٌخ.

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚسفذش دجٌفىشر ٚأٚفش دض٠جدر ثٌضٛثفً ِقع هقالح ثٌىٍ١قز ٌذلغقجَ
ثٌّخضٍفز فض٠ ٝغضف١ذ أوذش عذد ِّىٓ ِٓ ثٌشفالس ٚثٌذٚسثس ثٌض ٝعضضُ .
 -6الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثٌّٕٙذعز  /ع١ٙش فّذثْ ثدشث٘ ُ١سة١ظ لطجع ثٌّٛثسد ثٌذؾش٠ز –
ؽشوز وفش ثٌض٠جس ٌٍّذ١ذثس ٚثٌىّ١ج٠ٚجس دؾنْ عًّ ثعضذ١جٔجس ٚدطجلجس صعجسف ٌطٍذز
ثٌفشلز ثٌغجٌغز ٚثٌشثدعز " و١ّ١جء خجفز " ٚرٌه ِٓ أؽً ثٔضمجء ثٌطالح ثٌّضّ١ضٚ ٓ٠صٛف١ش
فشفز ٌٍضذس٠خ دجٌفضشر ثٌق١ف١ز دجٌؾشوز ٚثعشثة ُٙدجٌخذشثس ثٌعٍّ١ز ٚثعذثدُ٘ ٌ١ىٛٔٛث
لجدس ٓ٠عٍِٛ ٝثوذز ِضطٍذجس عٛق ثٌعًّ ِع ثِىجٔ١ز ثٌقجق ِٓ صضٛثفش ٌذ ُٙ٠ثالِىجٔ١جس
ٚثٌمذسثس ثٌّّ١ضر ٌٍعًّ دجٌؾشوز.
القــــشاس
أف١طقققش ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج ٚسفذقققش دجٌضعقققج ْٚدققق ٓ١ثٌىٍ١قققز ٚؽقققشوز وفقققش ثٌض٠قققجس ٌٍّذ١قققذثس
ٚثٌىّ١ج٠ٚجس ٚأٚفش دضٛع١ع لجعذر ثٌطالح ثٌّغضف١ذ ٓ٠دجٌضذس٠خ فق٘ ٝقزٖ ثٌؾقشوز ٌ١ؾقًّ
ثٌضخققجس ثٌّضدٚؽز دجٌىٍ١ز.
 -7الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ثٌغقق١ذ ٚص٠ققش ثٌضعٍقق ُ١ثٌعققجٌ ٝدؾققنْ ثالؽققشثءثس ثٌٛلجة١ققز
ثٌٛثؽخ ثصذجعٙج عٕذ ثٌغفش ٚثاللجِز ٚثٌعٛدر ِٓ ثٌذٚي ثٌّٛدٛءر دذعل ثألِشثك ثٌّعذ٠ز.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دّخجهذققز ثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز عٍقق ٝثْ ٠ققضُ صغققٍٔ ُ١غققخز ِققٓ
ثٌضعٍّ١جس ٚثالؽشثءثس ثٌٛلجة١ز ثٌ ٝثٌع١جدر ثٌطذ١ز ٚثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز دجٌىٍ١ز.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعــز هٕطــــــــج

وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثٌغالعققجء ثٌّٛثفققك ٚ َ 6107/ 8/ 8رٌققه فقق ٝصّققجَ ثٌغجٔ١ققز عؾققش ٙققشث دّىضققخ ٚو١ققً ثٌىٍ١ققز
ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز

ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /8/ 8
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/7/ 00 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ١ٔٛ٠ز .6107
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دّٛثفمز ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ 6107/3/01
ٚثٌّٛثفقك عٍ١قز ِقٓ ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز دؾٍغقضز ثٌّٕعمقذر دضقجس٠خ  6107/3/66دؾقنْ صٛفقق١ز
ثٌّؾٍققظ دضؾققىٌ ً١ؾٕققز العققذثد ِمضققشؿ دققشثِؼ ٔٚققذٚثس ٚٚسػ ؽذ٠ققذرعٓ ( ثٌققٛع ٝثٌذ١تققٝ
ٚثٌش٠جمٌٍ ٝطٍذز عٍ ٝثْ صذذأ ِع دذث٠ز ثٌعجَ ثٌؾذ٠ذ .6108/6107
 -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّج صُ عٍّز ِٓ ثٌضعج ْٚد ٓ١لطجع ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌقققٕذٚق ثالؽضّققجعٌٍ ٝضّٕ١ققز – ِىضققخ ثٌغشد١ققز ثاللٍّ١قق ( ٝؽٙققجص صّٕ١ققز ثٌّؾققشٚعجس
ثٌقغ١شر ِٚضٕج٘١ز ثٌقغش مّٓ دشٔجِؼ فىش ثٌعًّ ثٌقش صُ عًّ ثالص: ٝ
 صذس٠خ دعل هالح ثٌفشلز ثٌغجٌغز ٚثٌشثدعز ِٓ خالي ٚسؽض ٓ١عّقً ِٕفققٍض ٓ١دجٌىٍ١قزصقش عٕٛثْ " ٌٚذ فىشر ِؾشٚع " ٌّقذر عالعقز ث٠قجَ ك " ثدقذأ ِؾقشٚع " ٌّقذر عقضز ث٠قجَ
ِققع ص٠ققجسر ثٌطٍذققز ٌّمققش ؽٙققجص ثٌقققٕذٚق ثالؽضّققجعٚ ٝص٠ققجسر ثفققذ ِؾققشٚعجس ثٌؾٙققجص
ثٌٕجؽقز دجٌغشد١ز.
 -2إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ٔ /جةققخ سةقق١ظ ٘١تققز ثٌطجلققز ثٌزس٠ققز ٌٍضققذس٠خ
ٚثٌضعققج ْٚثٌققذ ٌٝٚدؾققنْ ثعققضعذثد ثٌ١ٙتققز ٌعمققذ دققشثِؼ صذس٠ذ١ققز فققِ ٝؾققجي عّققً ٘١تققز ثٌطجلققز
ثٌزس٠ز ِٚؾجي ثٌذ١تز خالي ثٌفضشر ِٓ  6107/01/0فض.6107/06/30 ٝ
 -3ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.دٔ /م١خ ثٌعٍّ ٓ١١دّقش دؾنْ صنع١ظ ٔمجدز ثٌّ ٓٙثٌعٍّ١قز ثٌّققش٠ز (
ثصقجد ثٌعٍّ ٓ١١ثٌعشح ٚرٌه صٛع١مج ٌٍعاللجس ثٌعٍّ١ز ٌذٍذثْ ثٌٛهٓ ثٌعشدٝ
ٌٚزث صشؽ ٛثٌٕمجدز ِٓ ثٌىٍ١ز ِعجٔٚضٙج ف ٝصنع١ظ ثالصقجد ٚرٌه دّٛثفقجر ثٌٕمجدقز دىؾقف ٌىجفقز
ثٌذثسع ٓ١ثٌعقشح فق ٝثٌىٍ١قز عقٛثء ِقٓ هٍذقز ِشفٍقز ثٌذىقجٌٛسٛ٠ط ثِ ٚقٓ هٍذقز ثٌذسثعقجس
ثٌعٍ١ج .
 -7إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطز ثٌضذس٠خ ٌٍعجَ ثٌذسثع. 6108/6107 ٝ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ 6107/8/ 8
***********************

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

الزْقيغ

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 8/ 8
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفقك  6107/ 8/ 8فقٟ
صّجَ ثٌغجعز ثٌغجٔ١قز عؾقش ٙقشث دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع قِ ُ١ضقٌٝٛ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر -:
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغـُ ثٌش٠جم١جس
لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء

دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دغققُ هللا ثٌققشفّٓ ثٌققشفٚ ُ١ثٌقققالر ٚثٌغققالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ " ٚصمذِش ثٌٍؾٕز دجٌضٕٙتز ٌىً ِٓ  :ث.د /ثعجِز فّ١ذٖ
ٌقق ٌٗٛعٍق ٝؽقجةضر ثٌؾجِعقز ثٌضمذ٠ش٠قز ك ث.د /عذقذهللا ٔقٍقز ٌققق ٌٗٛعٍق ٝؽقجةضر ثٌؾجِعقز
ثٌضؾؾ١ع١ز  ٚث.دِ /شٚر ثٌٕقجط ٌققٌٙٛج عٍ ٝؽجةضر ثٌؾجِعز ثٌضؾؾ١ع١ز.
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /7/ 00 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/7/00

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ١ٔٛ٠ز .6107
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ١ٔٛ٠ز .6107

 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تقققز دّٛثفمقققز ِؾٍقققظ ؽقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز دؾٍغقققضز ثٌّٕعمقققذر دضقققجس٠خ
ٚ 6107/3/01ثٌّٛثفققك عٍ ١قٗ ِققٓ ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز دؾٍغققضز ثٌّٕعمققذر دضققجس٠خ 6107/3/66
دؾققنْ صٛفقق١ز ثٌّؾٍققظ دضؾققىٌ ً١ؾٕققز العققذثد ِمضققشؿ دققشثِؼ ٔٚققذٚثس ٚٚسػ ؽذ٠ققذر عققٓ
ثٌٛع ٝثٌذ١تٚ ٝثٌش٠جمٌٍ ٝطٍذز عٍ ٝثْ صذذأ ِع دذث٠ز ثٌعجَ ثٌؾذ٠ذ .6108/6107
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚثدذ ٜث.دِ /قّذ عقشٚس ٘١ىقً ثعقضعذثدر الٌمقجء ِقجمقشثس عقٓ
ثٌققٛع ٝثٌذ١تقق ( ٝثالؽققعجع ٚثوضؾققجفز ٚثٌضعجِققً ِع قٗ وّققج أٚفققش ثٌٍؾٕققز دّخجهذققز ثأللغققجَ
ثٌعٍّ١ز ٌضض٠ٚذٔج دنعّجء ثالعجصزر ثٌشثيذ ٓ١ف ٝثٌمجء ِقجمشثس ٚعٕج٘ ٓ٠ٚزٖ ثٌّقجمشثس.
 -4الوْضْع
إفجهقز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجٌضعقج ْٚثٌققز ٜصققُ دق ٓ١لطققجع ؽققت ْٛخذِقز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز
ٚثٌققققٕذٚق ثالؽضّقققجعٌٍ ٝضّٕ١قققز – ِىضقققخ ثٌغشد١قققز ثاللٍّ١ققق ( ٝؽٙقققجص صّٕ١قققز ثٌّؾقققشٚعجس
ثٌقغ١شر ِٚضٕج٘١ز ثٌقغش مّٓ دشٔجِؼ فىش ثٌعًّ ثٌقش صُ عًّ ثالص: ٝ
صذس٠خ دعل هالح ثٌفشلز ثٌغجٌغز ٚثٌشثدعز ِٓ خالي ٚسؽض ٓ١عًّ ِٕفقٍض ٓ١دجٌىٍ١قز صققش
عٕٛثْ " ٌٚذ فىشر ِؾشٚع " ٌّذر عالعز ث٠قجَ ك " ثدقذأ ِؾقشٚع " ٌّقذر عقضز ث٠قجَ ِقع ص٠قجسر
ثٌطٍذز ٌّمش ؽٙجص ثٌقٕذٚق ثالؽضّجعٚ ٝص٠جسر ثفذ ِؾشٚعجس ثٌؾٙجص ثٌٕجؽقز دجٌغشد١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚثعٕش عٍِ ٝج صقُ ٚأٚفقش دجعقضّشثس ثٌضعقج ْٚدق ٓ١ثٌىٍ١قز ٚثٌققٕذٚق
(
ثالؽضّجعٌٍ ٝضّٕ١ز وّج ثف١طش عٍّج دنٔٗ ع١ضُ ِضجدعز ثٌّؾشٚعجس ثٌطالد١قز خقالي
٠ 02ققٚ َٛعقق١ضُ سفققذ ِىجفققنر ( 0111ثٌققف ؽٕٙ١ققج ِققٓ ثٌقققٕذٚق ٌٍّؾققشٚع ثٌّضّ١ققض
ٚثٌمجدً ٌٍضٕف١ز وّج أٚفش دضعّ ُ١ثٌفىشر عٍِ ٝغض ٜٛوٍ١جس ثٌؾجِعز ِع صٕ  ُ١ففقً صمقذ٠ش
ٚصىشٌٍ ُ٠طالح ثٌقنٛس دجٌذٚسص. ٓ١
 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دخطقجح ثٌغق١ذ ثألعقضجر ٔ /جةقخ سةق١ظ ٘١تقز ثٌطجلقز ثٌزس٠قز ٌٍضقذس٠خ
ٚثٌضعققج ْٚثٌققذ ٌٝٚدؾققنْ ثعققضعذثد ثٌ١ٙتققز ٌعمققذ دققشثِؼ صذس٠ذ١ققز فققِ ٝؾققجي عّققً ٘١تققز ثٌطجلققز
ثٌزس٠ز ِٚؾجي ثٌذ١تز خالي ثٌفضشر ِٓ  6107/01/0فض.6107/06/30 ٝ
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغجَ ثٌّعٕ١ز دٙزث ثألِش.

 -6الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.دٔ /م١خ ثٌعٍّ ٓ١١دّقش دؾنْ ل١جَ ٔمجدقز ثٌّٙقٓ ثٌعٍّ١قز ثٌّققش٠ز
دضنع١ظ ( ثصقجد ثٌعٍّ ٓ١١ثٌعشح ٚرٌه صٛع١مج ٌٍعاللجس ثٌعٍّ١ز ٌذٍذثْ ثٌٛهٓ ثٌعشد. ٝ
ٌٚزث صشؽ ٛثٌٕمجدز ِٓ ثٌىٍ١ز ِعجٔٚضٙج ف ٝصنع١ظ ثالصقجد ٚرٌه دّٛثفقجر ثٌٕمجدقز دىؾقف ٌىجفقز
ثٌذثسع ٓ١ثٌعقشح فق ٝثٌىٍ١قز عقٛثء ِقٓ هٍذقز ِشفٍقز ثٌذىقجٌٛسٛ٠ط ثِ ٚقٓ هٍذقز ثٌذسثعقجس
ثٌعٍ١ج .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفقش دجٌضٛثفقً ِقع ثدثسر ثٌذسثعقجس ثٌعٍ١قج ٚثدثسر ؽقت ْٛثٌطقالح
ٌضض٠ٚذٔج دنعّجء ثٌطالح ثٌٛثفذ ٓ٠فِ ٝشفٍز ثٌذىجٌٛسٛ٠ط ٚهالح ثٌذسثعجس ثٌعٍ١ج.
 -7الوْضْع
إفجهز إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطز ثٌضذس٠خ ٌٍعجَ ثٌذسثع.6108/6107 ٝ
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دخطقز ثٌضقذس٠خ ٌٍعقجَ ثٌذسثعق 6108/6107 ٝعٍق ٝأْ صشفقع الدثسر
ثٌىٍ١ز ٌالعضّجد ٚصذٍو ٚفذر مّجْ ثٌؾقٛدر دٕغقخز ِٕٙقج ٌٍضٕغق١ك ِقع ٚفقذر ثٌضقذس٠خ ِٚضجدعقز
ثٌضٕف١ز .
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌٛثفذر

ٙشث ككك

ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعــز هٕطــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثٌغالعجء ثٌّٛثفك ٚ َ 6107/ 9/ 06رٌه ف ٝصّقجَ ثٌغقجعز ثٌغجٔ١قز عؾقش ٙقشث دّىضقخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ 6107/9/ 06
***********************

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠

الزْقيغ

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغــُ ثٌف١ض٠ـــجء

أ .د  /عٍ ٝفغٓ ؽّ١عٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ِ /قّذ عشٚس ٘١ىً

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ذ هٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د  /ثٌغ١ذ إدشث٘ ُ١عجٌُ

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقـجط عٍــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /9/ 06
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/8/ 8 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ١ٌٛ٠ز .6107
-3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌغ١ذ ثٌعّ١ذ ِذ٠ش ثدثسر ثٌقّج٠ز ثٌّذٔ١ز – ِذ٠ش٠قز أِقٓ ثٌغشد١قز
دؾنْ صنِ ٓ١ثٌىٍ١قز ِقٓ أخطقجس ثٌقش٠قك ِٚقذ ٜعقالِز ٚعقجةً ثالهفقجء ٚوفج٠ضٙقج ِٚطجدمضٙقج
ٌٍّٛثفققفجس ٚثٌىققٛد ثٌّقققشٚ ٜصٛمقق١ـ ِغققجٌه ثٌٙققشٚح ٚوفج٠ضٙققج ٚعققعضٙج فقق ٝعٍّ١ققز
ثالخالء.
 -1إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دخطقجح ثٌغق١ذ ثٌقذوضٛس ِقذ٠ش عقجَ ِؾقشٚعجس ثٌذ١تقز دؾقنْ ل١قجَ لطقجع
ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز دجٌؾجِعققز عّققً " ٚسػ عّققً " سلققُ ( ٌ 1ضؾذ٠ققذ
ثٌخطجح ثٌذ ٕٝ٠عٍ ٝثْ صم َٛثٌىٍ١ز دضشؽق١ـ ِقٓ ٠شيقخ فق ٝثٌّؾقجسوز ِقٓ ثٌغقجدر أعنقجء
٘١تز ثٌضذس٠ظ .
 -2ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.دٔ /م١خ ثٌعٍّ ٓ١١دّقش دؾنْ
أ -هٍخ ثٌٕمجدقز دّٛثفجصٙقج دٕغقخز ِقٓ وؾقٛف ثٌٕقجؽقٌٍ ٓ١عقجَ ثٌذسثعق6107/ 6103 ٝ
ٌ١ضغٌٍٕٕ ٝمجدز ِضجدعز ل١ذُ٘ أعنجء دٙج ٚوقزٌه صغقِّٙ ً١ٙقز ِ ٛقف ثٌٕمجدقز الؽقشثء
عٍّ١ز ثٌضغؾ.ً١
ح -صم َٛثٌٕمجدز دعًّ ِمجدالس ِع ثٌعٍّ ٓ١١ثٌّضٛثؽذ ٓ٠دجٌخجسػ ٚخجفز سؽجي ثألعّقجي
ِققٕ ُٙثٌّضٛثؽققذ ٓ٠دجِش٠ىقج ٚثٌققشٚثد ثٌعٍّ١قق ٓ١دجٌؾجِعققز ثألِش٠ى١ققز ك ٌققزث صشؽقق ٛثٌٕمجدققز
ِٛثفجصٙج دجفض١جػ ثٌىٍ١ز ِٓ ثٌّعجٔٚقجس ثٌضجٌ١قز ٌ١ضغقٌٍٕٕ ٝمجدقز عشمقٙج عٍق ٝثٌعٍّ١قٓ١
دجٌخجسػ ( فِ ٝؾجي ثٌّغجعذثس ثٌٍٛؽغض١ز  -فِ ٝؾجي ثألؽٙضر ٌٍطالح ٚثٌذققٛط -
فِ ٝؾجي ثٌذعغجس ٚثٌّٕـ ثٌضطذ١م١ز فِ ٝقش  -فقِ ٝؾقجي ثٌىضقخ ٚثٌقذٚس٠جس ثٌعٍّ١قز
.
 -3ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.د /عذذ ثٌعض٠ض ٌطف ٝعذذ ثٌذث ُ٠ثٌّقذ٠ش ثٌضٕف١قزٌٍّ ٜعٍِٛقجس
دجٌؾجِعقققز (  CIOدؾقققنْ صض٠ٚقققذ ٚفقققذر ثٌخقققذِجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١قققز (  IT-unitدجٌىٍ١قققز
ٚدجٌضجٌ ٝصض٠ٚقذ ٚفقذر ثٌذٛثدقز ثالٌىضش١ٔٚقز دجٌؾجِعقز دجألٔؾقطز ثٌقق١ف١ز ٚدقشثِؼ ثٌضقذس٠خ
ثٌققق١ف ٝثٌّمذِققز دجٌىٍ١ققز ٌعشمققٙج دّٕضققذ ٜثٌطققالح ٚثألٔؾققطز ثٌققق١ف١ز ٌققشدو ثٌطققالح
دّٛثلع وٍ١جس ثٌؾجِعز خالي ثٌعطٍز ثٌق١ف١ز.
 -7ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌض ٝصّش خالي ؽٙش أيغطظ ٌشؽقجي أِقٓ ثٌىٍ١قز
ٚعّجي ثٌؾت ْٛثٌعجِز.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 9/ 06
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفقك 6107/ 9/06فقٟ
صّجَ ثٌغجعز ثٌغجٔ١قز عؾقش ٙقشث دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع قِ ُ١ضقٌٝٛ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
ث .د  /عٍ ٝفغـــٓ ؽّ١عٝ
ث .د ِ /قّـــذ عشٚس ٘١ىً
ث .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
أ .د  /عع١ذر ِقّذ عجِش
ث .د  /ثٌغ١ـــذ هــــٗ سصق
ث .د  /ثٌغ١ـــذ إدشث٘ ُ١عجٌُ
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚأعضزس عٓ ثٌقنٛس
ث .د  /عٍ ُ١عٍِ ٝقّذٓ٠
ث .د ِ /قغٓ ِقّذ دشوجس

لغـــــُ ثٌى١ّ١ــجء
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ج
لغـــــُ ثٌٕذــــجس
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ
ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز
لغـُ ثٌش٠جم١جس
لغــــُ ثٌف١ض٠ـــجء

دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سة١ظ ثٌٍؾٕز " دغُ هللا ثٌشفّٓ ثٌقشفٚ ُ١ثٌققالر ٚثٌغقالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ " ٚٚؽٗ ع١جدصٗ ثٌؾىش ألعنجء ثٌٍؾٕقز عٍقِ ٝجدقزٌٖٛ
ِٓ ِؾٛٙد خالي ثٌذٚسر ثٌّٕضِٚ ٗ١ٙج ٌّغٗ ِٕ ِٓ ُٙصعج ْٚفقجدق ٚدٕقجء ٚهجٌقخ دنقشٚسر
ثعضّشثس ثٌضٛثفً ف ٝثٌفضشثس ثٌمجدِز ٌخذِز ثٌىٍ١ز .
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /8/ 8 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/8/8

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش .6107 ٛ١ٌٛ٠
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش .6107 ٛ١ٌٛ٠

 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌغ١ذ ثٌعّ١ذ ِقذ٠ش ثدثسر ثٌقّج٠قز ثٌّذٔ١قز – ِذ٠ش٠قز أِقٓ
ثٌغشد١قققز دؾقققنْ صقققنِ ٓ١ثٌىٍ١قققز ِقققٓ أخطقققجس ثٌقش٠قققك ِٚقققذ ٜعقققالِز ٚعقققجةً ثالهفقققجء ٚوفج٠ضٙقققج
ِٚطجدمضٙج ٌٍّٛثففجس ٚثٌىٛد ثٌّقشٚ ٜصٛم١ـ ِغجٌه ثٌٙشٚح ٚوفج٠ضٙج ٚععضٙج فق ٝعٍّ١قز
ثالخالء.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دققجالؽشثءثس ثٌضقق ٝصققُ ثصخجر٘ققج دخقققٛؿ صققنِ ٓ١د١تققز ثٌعّققً
ٚٚعجةً ثالهفجء ِٚضطٍذجس ثالععجفجس ثأل١ٌٚز ثعضعذثدث ٌٍعجَ ثٌذسثع ٝثٌؾذ٠ذ.
 -4الوْضْع
إفجهز إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌغ١ذ ثٌقذوضٛس ِقذ٠ش عقجَ ِؾقشٚعجس ثٌذ١تقز دؾقنْ
ل١جَ لطجع ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دجٌؾجِعقز عّقً " ٚسػ عّقً " سلقُ ( 1
ٌضؾذ٠ذ ثٌخطجح ثٌقذ ٕٝ٠عٍق ٝثْ صمق َٛثٌىٍ١قز دضشؽق١ـ ِقٓ ٠شيقخ فق ٝثٌّؾقجسوز ِقٓ ثٌغقجدر
أعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚصُ ِخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١قز ٌضض٠ٚقذ ِىضقخ ٚو١قً ثٌىٍ١قز ٌؾقت ْٛخذِقز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دنعقّجء ثٌغقجدٖ أعنقجء ٘١تقز ثٌضقذس٠ظ ثٌقشثيذ ٓ١ثٌّؾقجسوز فق٘ ٝقزٖ
ثٌٛسػ فض٠ ٝضغٌٍٕ ٝمطجع ِخجهذز ثٌؾجِعز دجالعّجء ثٌّشؽقز.
 -5الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.دٔ /م١خ ثٌعٍّ ٓ١١دّقش دؾنْ
أ -هٍخ ثٌٕمجدز دّٛثفجصٙج دٕغقخز ِقٓ وؾقٛف ثٌٕقجؽقٌٍ ٓ١عقجَ ثٌذسثعق6107/ 6103 ٝ
ٌ١ضغٌٍٕٕ ٝمجدز ِضجدعز ل١ذُ٘ أعنجء دٙج ٚوقزٌه صغقِّٙ ً١ٙقز ِ ٛقف ثٌٕمجدقز الؽقشثء
عٍّ١ز ثٌضغؾ.ً١
ح -صم َٛثٌٕمجدز دعًّ ِمجدالس ِع ثٌعٍّ ٓ١١ثٌّضٛثؽذ ٓ٠دجٌخجسػ ٚخجفز سؽجي ثألعّقجي
ِققٕ ُٙثٌّضٛثؽققذ ٓ٠دجِش٠ىققج ٚثٌققشٚثد ثٌعٍّ١قق ٓ١دجٌؾجِعققز ثألِش٠ى١ققز ك ٌققزث صشؽقق ٛثٌٕمجدققز
ِٛثفجصٙج دجفض١جػ ثٌىٍ١ز ِٓ ثٌّعجٔٚقجس ثٌضجٌ١قز ٌ١ضغقٌٍٕٕ ٝمجدقز عشمقٙج عٍق ٝثٌعٍّ١قٓ١
دجٌخجسػ ( فِ ٝؾجي ثٌّغجعذثس ثٌٍٛؽغض١ز  -فِ ٝؾجي ثألؽٙضر ٌٍطالح ٚثٌذققٛط -
فِ ٝؾجي ثٌذعغجس ٚثٌّٕـ ثٌضطذ١م١ز فِ ٝقش  -فقِ ٝؾقجي ثٌىضقخ ٚثٌقذٚس٠جس ثٌعٍّ١قز
.
القــــشاس
أ -أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دعقشك ثألِقش عٍق ٝثدثسر ثٌىٍ١قز ٌضض٠ٚقذ ثٌٕمجدقز دنعقّجء
ثٌٕققجؽقٌٍ ٓ١عققجَ ثٌذسثعقق 6107-6103 ٝوّققج سفذققش ثٌٍؾٕققز دضققٛف١ش ِىققجْ دجٌىٍ١ققز
٠ضٛثؽقققذ دقققٗ ِٕقققذٚح ِقققٓ ٔمجدقققز ثٌعٍّ١١قققذٓ دطٕطقققج ٌضغققق ً١ٙثٌضٛثفقققً ِقققع ثٌطقققالح
ٚثٌخش٠ؾ.ٓ١

ح -أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚسفذققش دّققج ٚسد فقق ٝخطققجح ٔم١ققخ ثٌعٍّ١ققٚ ٓ١أٚفققش دشفققع
ثٌّٛمققٛع ثٌقق ٝثدثسر ثٌىٍ١ققز ِضّغٍققز فقق ٝث.د /عّ١ققذ ثٌىٍ١ققز ك ث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققتْٛ
ثٌضعٍٚ ُ١ثٌطالح .
 -6الوْضْع
ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.د /عذققذ ثٌعض٠ققض ٌطفقق ٝعذققذ ثٌققذث ُ٠ثٌّققذ٠ش ثٌضٕف١ققزٜ
ٌٍّعٍِٛققجس دجٌؾجِعققز (  CIOدؾققنْ صض٠ٚققذ ٚفققذر ثٌخققذِجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ققز ( IT-unit
دجٌىٍ١ققز ٚدجٌضققجٌ ٝصض٠ٚققذ ٚفققذر ثٌذٛثدققز ثالٌىضش١ٔٚققز دجٌؾجِعققز دجألٔؾققطز ثٌققق١ف١ز ٚدققشثِؼ
ثٌضققذس٠خ ثٌققق١ف ٝثٌّمذِققز دجٌىٍ١ققز ٌعشمققٙج دّٕضققذ ٜثٌطققالح ٚثألٔؾققطز ثٌققق١ف١ز ٌققشدو
ثٌطالح دّٛثلع وٍ١جس ثٌؾجِعز خالي ثٌعطٍز ثٌق١ف١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚؽقجس ٜثعقذثد صمش٠قش دجألٔؾقطز ثٌضق ٝلقجَ دٙقج ثٌمطقجع صّ١ٙقذث السعقجٌٙج
ثٌ ٝثٌذٛثدز ثالٌىضش١ٔٚز.
 -7الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌض ٝصّقش خقالي ؽقٙش أيغقطظ ٌشؽقجي أِقٓ
ثٌىٍ١ز ٚعّجي ثٌؾت ْٛثٌعجِز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌقذٚسثس ثٌضق ٝصّقش ٌىقً ِقٓ ثفقشثد أِقٓ ثٌىٍ١قز ِٚق ٛف ٝثالدثسثس
ٚعّجي ثٌخذِجس ثٌّعجٚ ٗٔٚأعٕش عٍٛٔ ٝع١ز ٘زٖ ثٌقذٚسثس ٚثٌؾٙقجس ثٌّغقضف١ذر وّقج أٚفقش
دضىشثس ِغً ٘زٖ ثٌذٚسثس دقفز دٚس٠ز -: ٝ٘ٚ
(
ِٙ " -0جسثس ثالصقجي ثٌفعجي " ٚثٌض ٝصّش  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك ٌ 6107/8/7عقذد
د/
 ِٓ 08أفشثد ِ ٛف ٝثِقٓ ثٌىٍ١قز ٚعقذد ِقٓ ِق ٛف ٝثالدثسر ٚلقجَ دجٌضقذس٠خ
فّذ ٜؽعذجْ أِ ٓ١ثٌىٍ١ز ٚثٌعّ١ذ  /فؤثد دِ ِٝٛ١ذ٠ش أِٓ ثٌىٍ١ز ثٌغجدك.
 " -6ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس " ٌعّجي ثٌخذِجس ثٌّعجٔٚز ٚثٌض ٝصّش ٠قٌ 6107/8/0 َٛعقذد (
 08عجًِ ٚلجَ دجٌضذس٠خ د /فّذ ٜؽعذجْ أِ ٓ١ثٌىٍ١ز.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌٛثفذر

ٙشث ككك

ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
للؼبم الذساعي 6108/6107
6107/01/0
********
االعن

الوْثبيل

الوٌضل

أر د  /الغيذ اثشاُين الغيذ عبلن

الوأزت

009

أر د  /أدوذ اثشاُين اثْ ػٌجش

10669458400

أر د  /ثِجذ يْعد الجشادػٔ

10687684766

أر د  /ادوذ ثشُبى الذيي صكٔ

10161578710

أر د  /يْعد اثشاُين هذشم

10046585948

أر د  /عوــــيش هذوــــذ ػلٔ

10664568646

أر د  /هذوذ ادوذ ػجذ الْادذ

10673961983

أر د  /هذوْد اثْ اليضيذ ػجذ الذق

10165608566

أر د  /الغيــــذ طـــــَ سص

10667098648

أر د  /لويبء ػجذ الُْبة ششع

10666319933

أر  /يبعــش الٌذــبط ػلــــْاى

10118191676

1415448415
1413501885
1416183590

463
088
075

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١ققخ ٌقق ٝدعققٛر عقق١جدصىُ ٌقنققٛس ؽٍغققز ٌؾٕققز خذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠ققَٛ
ثٌغالعجء ثٌّٛثفك

ٚ َ 6107/ 01/ 01رٌه فق ٝصّقجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دّىضقخ

ٚو١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ك ٚدٙققزٖ ثٌّٕجعققذز ٕٔٙققب عقق١جدصىُ دجخض١ققجسوُ
عنٛث فٌ ٝؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌٍعجَ ثٌذسثع ٝثٌؾذ٠ذ . 6108 - 6107
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ 6107/01/ 01
***********************

الزْقيغ

االعن

القغن

أ .د ِ /ضٌٛــ ٝعذـذ ثٌع ١ـُ ِضٌٛــٝ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغُ ثٌش٠جم١جس

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغـــــُ ثٌف١ـض٠جء

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــُ ثٌى١ّ١ــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾٌٛٛ١ؽ١ج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغـــــُ ثٌٕذـــجس

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ

أ٠ / .جعــش ثٌٕقــجط عٍــــٛثْ

ؽتـــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /01/ 01
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/9/ 06 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ٌؾٕز ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش أيغطظ .6107
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٙجَ أ.د ٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
 -1ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثألعضجر /فغقٓ ثدقشث٘ ُ١فغقٓ ثٌّقذ٠ش ثٌّغقتٛي دؾقشوز ٛ٠صٛد١قج ٌٍضؾقجسر
ٚثٌضٛس٠ققذثس دؾققنْ ثلجِققز ِعققشك ٌٍغققٍع ثٌّعّققشر ٚؽّ١ققع ِغققضٍضِجس ثٌّٕققضي ثٌعقققشٜ
ثٌقذ٠ظ دجٌغجفز ثٌّٛؽٛدر فِ ٝقذخً ثٌىٍ١قز ٚرٌقه خقالي ثٌٕققف ثٌغقجِٔ ٝقٓ ؽقٙش ثوضقٛدش
ٌّ 6107ذر ؽٙش.
 -2ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دنعّجء ثٌغجدر أعنجء ٘١تز ثٌضقذس٠ظ ِقٓ ثٌىٍ١قز ثٌّشؽققٌٍّ ٓ١ؾقجسوز
ف ٝدشٔجِؼ صؾذ٠ذ ثٌخطجح ثٌذ. ٕٝ٠
 -3ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّقضقق ٜٛثٌىض١ققخ ثٌخققجؿ دٛفققذر ثٌضققذس٠خ ٚثٌضّٕ١ققز ثٌذؾققش٠ز ٚرٌققه
ٌطذجعضٗ دّطذعز ثٌؾجِعز.
 -7ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دٛسػ ثٌعًّ ثٌض ٝصّش خالي ؽٙش عذضّذش :ٝ٘ٚ 6107
 ٚسؽز عًّ عٓ " ِٙقجسثس ثالصققجي ثٌفعقجي " ٌعقذد ِ 63قٓ ثالدثس٠ق ٓ١دجٌىٍ١قز فجمقشثٌٛسؽز د /.فّذ ٜؽعذجْ ثِ ٓ١ثٌىٍ١ز ٚرٌه 6107 /9/63 َٛ٠
 ٚسؽز عًّ عقٓ" و١ف١قز ثٔضقجػ ٚصفع١قً ثٌّمقشسثس ثالٌىضش١ٔٚقز " ٌعقذد ِ 00قٓ أعنقجء٘١تققز ثٌضققذس٠ظ فجمققش ثٌٛسؽققز ثٌّٕٙققذط ِ /قققطف ٝؽققجد ثٌّٕٙققذط دٛفققذر ثٌضطقق٠ٛش
دجٌؾجِعز ٚرٌه .6107/9/ 67 َٛ٠
 -8ثفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّقنقش ثؽضّقجع ( ٌؾٕقز ثٌغقالِز ٚثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز ك ٌؾٕقز ثالصِقجس
ٚثٌىٛثسط ٚرٌه  َٛ٠ثألسدعجء ثٌّٛثفك . 6107/01/1
 -9ثفجهقز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجعضنققجفز ِٚؾققجسوز ثٌىٍ١قز ٌٍّعققشك ثٌغققٌٕ ٜٛمطققجع ٌؾققت ْٛخذِققز
ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز ٠ققق8 ِٝٛك ٌ 6107/01/9عقققشك ثٔؾقققطز ِٕٚضؾقققجس ثٌّشثوقققض
ٚثٌٛفذثس رثس ثٌطجدع ثٌخجؿ دؾجِعز هٕطج.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 01/ 01
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك6107/ 01/01
ف ٟصّجَ ثٌغقجعز ثثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛسِ /ضق ٌٝٛعذقذ ثٌع قُ١
ِضٚ ٌٝٛو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

لغــُ ثٌش٠جم١جس
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سةق١ظ ثٌٍؾٕقز " دغقُ هللا ثٌقشفّٓ ثٌقشفٚ ُ١ثٌققالر ٚثٌغقالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ " سفخ ع١جدصٗ دجألعنجء ثٌؾذد.
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /9/ 06 ٝ
القــــشاس
فجدلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/9/06

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّٛمقٛعجس ٌؾٕقز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ثيغطظ .6107
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ٌؾٕققز ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ثيغطظ .6107

 -3الوْضْع
إفجهز إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٙجَ أ.د ٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز
.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجٌّٙققجَ ثٌضفققق١ٍ١ز ِٚغققت١ٌٛجس ٚو١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛخذِققز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز .
 -4الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثألعضجر /فغٓ ثدشث٘ ُ١فغٓ ثٌّذ٠ش ثٌّغتٛي دؾشوز ٛ٠صٛد١ج ٌٍضؾقجسر
ٚثٌضٛس٠ذثس دؾنْ ثلجِز ِعشك ٌٍغٍع ثٌّعّقشر ٚؽّ١قع ِغقضٍضِجس ثٌّٕقضي ثٌعققش ٜثٌققذ٠ظ
دجٌغجفز ثٌّٛؽٛدر فِ ٝذخً ثٌىٍ١ز ٚرٌه خقالي ثٌٕققف ثٌغقجِٔ ٝقٓ ؽقٙش ثوضقٛدش ٌّ 6107قذر
ؽٙش.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دجٌضٕغق١ك دق ٓ١أ.د ِ /قذ٠ش ِشوقض ثٌخذِقز ثٌعجِقز دجٌىٍ١قز ٚدقٓ١
ِغققتٛي ثٌؾققشوز ٌضقذ٠ققذ ثٌّغققجفز ٚثٌّققذر ٚثٌّمجدققً ثٌّققجدٚ ٜثالؽققشثءثس ثٌالصِققز ٌضققنِٓ١
ثٌّىقجْ عٍقق ٝثال ٠ققؤعش عٍقق ٝفشوققز دخققٛي ٚخققشٚػ ِٕغققٛد ٝثٌىٍ١ققز ٚعٍقق ٝأْ صقققجه إدثسر
ثٌىٍ١ز ٚثٌؾجِعز عٍّج دّج صُ ثالصفجق عٍ.ٗ١
 -5الوْضْع
ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دنعققّجء ثٌغققجدر أعنققجء ٘١تققز ثٌضققذس٠ظ ِققٓ ثٌىٍ١ققز ثٌّشؽقققٓ١
ٌٍّؾجسوز ف ٝدشٔجِؼ صؾذ٠ذ ثٌخطجح ثٌذ. ٕٝ٠
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دنعققّجء ثٌغققجدر أعنققجء ٘١تققز ثٌضققذس٠ظ ِققٓ ثٌىٍ١ققز ثٌّشؽقققٓ١
ٌٍّؾجسوز ف ٝدشٔجِؼ صؾذ٠ذ ثٌخطجح ثٌذ.ٕٝ٠
 -6الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّقض ٜٛثٌىض١خ ثٌخجؿ دٛفذر ثٌضذس٠خ ٚثٌضّٕ١ز ثٌذؾقش٠ز ٚرٌقه
ٌطذجعضٗ دّطذعز ثٌؾجِعز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دغشعز هذجعز ثٌىض١خ ٌّج ٌٗ ِٓ أٌّ٘ٛ ٗ١فذر مقّجْ ثٌؾقٛدر
ٚثعضعذثدث ٌض٠جسر ثٌّضجدعز ِٓ ثٌ١ٙتز ثٌم١ِٛز ٌالعضّجد.
 -7الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دٛسػ ثٌعًّ ثٌض ٝصّش خالي ؽٙش ٜعذضّذش ٚثوضٛدش . 6107

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌذٚسثس ثٌض ٝصّش -: ٝ٘ٚ
 ٚسؽز عًّ عٓ " ِٙقجسثس ثالصققجي ثٌفعقجي " ٌعقذد ِ 63قٓ ثالدثس٠ق ٓ١دجٌىٍ١قز فجمقشثٌٛسؽز د /.فّذ ٜؽعذجْ ثِ ٓ١ثٌىٍ١ز ٚرٌه .6107 /9/63 َٛ٠
 ٚسؽز عًّ عقٓ" و١ف١قز ثٔضقجػ ٚصفع١قً ثٌّمقشسثس ثالٌىضش١ٔٚقز " ٌعقذد ِ 00قٓ أعنقجء٘١تققز ثٌضققذس٠ظ فجمققش ثٌٛسؽققز ثٌّٕٙققذط ِ /قققطف ٝؽققجد ثٌّٕٙققذط دٛفققذر ثٌضطقق٠ٛش
دجٌؾجِعز ٚرٌه .6107/9/ 67 َٛ٠
 ٠ققضُ عّققً دٚسر صذس٠ذ١ققز عققٓ " ثألِققجْ ثٌّعٍّققٌ " ٝفٕقق ٝثٌّعجِققً دجٌىٍ١ققز ٚرٌققه ٠ققَٛ٠ 6107/01/00قجمش ثٌذٚسر أ.د  /هجسق ِقطف ٝعٍ. ٝ
-8الوْضْع
ثفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّقنققش ثؽضّققجع ( ٌؾٕققز ثٌغققالِز ٚثٌققققز ثٌّ١ٕٙققز ك ٌؾٕققز
ثالصِجس ٚثٌىٛثسط ٚرٌه  َٛ٠ثألسدعجء ثٌّٛثفك . 6107/01/1
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج -
أ -دّقنش ثؽضّجع ٌؾٕز ثٌغالِز ٚثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز ٚأٚفقش دنقشٚسر ِضجدعقز ؽقذٚي
ثألعّجي فشفج عٍ ٝفقز ٚعالِز ِٕغٛد ٝثٌىٍ١ز.
ح -دّقنش ثؽضّجع ٌؾٕز ثألصِقجس ٚثٌىقٛثسط ٚأٚفقش دغقشعز صٕف١قز ؽقذٚي ثألعّقجي
ٚدخجفققز فقق١جٔز ٚصؾذ٠ققذ ٚثفققالي ثألعجٔغقق١شثس ِٕٚققجٚسثس ثالخققالء ِققٓ ثٌّعجِققً
ٚثٌّذسؽجس .
-9الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجعضنجفز ِٚؾجسوز ثٌىٍ١ز ٌٍّعشك ثٌغٌٕ ٜٛمطجع ٌؾت ْٛخذِقز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز 8 ِٝٛ٠ك ٌ 6107/01/9عشك ثٔؾطز ِٕٚضؾقجس ثٌّشثوقض ٚثٌٛفقذثس
رثس ثٌطجدع ثٌخجؿ دؾجِعز هٕطج.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍ ٝثٌؾىً ثٌعجَ ٌٍّعقشك ٚثسصفقجع ٔغقذز ثٌّؾقجسوز ِٚقج
صنّٕٗ ِٓ فمشثس ٚدشثِؼ ٚٚؽٙش ثٌؾىش الدثسر ثٌىٍ١ز ٌّج لذِضٗ ِٓ صغ١ٙالس .
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د ِ /ض ٌٝٛعذذ ثٌع ِ ُ١ضٌٝٛ

ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثٌغالعققجء ثٌّٛثفققك ٚ َ 6107/ 00/ 7رٌققه فقق ٝصّققجَ ثٌغققجعز ثٌقجد٠ققز عؾققش فققذجفج دّىضققخ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /00/ 7
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/01/ 01 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٚثٌضقٟ
صّش خالي ؽٙش أوضٛدش .6107
 -3ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ث.دٛ٠ /عققف ثدققشثِ٘ ُ١قققشَ ثألعققضجر دمغققُ ثٌى١ّ١ققجء دؾققنْ ثلضققشثؿ صمققذُ٠
ثٌشعج٠ز ٚثٌقمٛق ٌّٕغٛد ٝثٌىٍ١ز ِٓ ِضقذ ٜثالعجلز ِٚشثؽعز ثهش صمذ ُ٠ثٌخذِجس ثٌطذ١قز
ٚثالؽضّجع١ز ٌ ُٙف ٝثٌىٍ١ز.
 -1ثٌٕ ش ف ٝثٌّمضقشؿ ثٌخقجؿ دعّقً ثٌٕؾقشر ثٌذ١ت١قز ٌىٍ١قز ثٌعٍق َٛعٍق١٘ ٝتقز ِط٠ٛقز ٚدققفز
دٚس٠ز .
 -2ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ؽجِعز أعٛ١ه ٌؾت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تققز دؾققنْ عمققذ ثٌّققؤصّش ثٌققذ ٌٝٚثٌضجعققع ٌٍضّٕ١ققز ٚثٌذ١تققز فقق ٝثٌققٛهٓ ثٌعشدقق ٝفقق ٝسفققجح
ؽجِعز ثعٛ١ه ف ٝثٌفضشر ِٓ ِ 67 – 62جسط .6108
 -3ثٌٕ ش فٚ ٝمع ثٌٌ ٗ١ضؾقغ ً١ثعجٔغق١شثس ثٌىٍ١قز ٚصقذ٠قذ ث٠قجَ ِعٕ١قز ٌضؾقغ ً١وقً ثعجٔغق١ش
ٚرٌه ففج ج عٍٙ١ج ِٓ ثٌضٍف ٚثألعطجي.
 -7ثٌٕ ش ف ٝؽى ٜٛدعل هالح ثٌىٍ١ز دم١جَ دعل ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز دغٍك ثٌقّجِجس ثٌخجفقز
دجٌمغُ ٚٚؽٛد ثٌّفجص١ـ ِع ثعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ث ٚثٌّ ٛف. ٓ١
 -8ثٌٕ ش ف ٝو١ف١ز فقً ثٌمّجِز ِٓ ِققذس٘ج دجٌىٍ١قز عقٛثء ِقٓ ثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز أ ٚثأللغقجَ
ثالدثس٠ز.
 -9ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث /س٘قجَ وقشثس ِغقتٌٛز ؽٙقجص صّٕ١قز ثٌّؾقشٚعجس ثٌّضٛعقطز
ٚثٌقغ١شر دؾنْ هٍذٙج د١جٔجس عٓ ثٌطٍذز ثٌز ٓ٠فنشٚث دشٔجِؼ ثدقذأ ِؾقشٚع ٚثٌضٛثفقً
ِع ثٌطٍذز دٙذف ثعذثد ٚصغٍ ُ١خطو ثألعّجي وّخشػ ِٓ ِخشؽجس ثٌضذس٠خ ثٌز ٜصقٕـ
عٍ١ز ثٌّٕقز ثٌضذس٠ذ١ز وؾشه ٌالعضّشثس.
 -01ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجلضشثؿ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز صطعقُ١
ِٕغٛد ٝثٌىٍ١ز مذ ف١شٚط ). B
 -00ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجلضشثؿ ث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز عّقً
أِغ١ز ؽعش٠ز خجفز دىٍ١ز ثٌعٍ.َٛ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ 6107/00/ 7
***********************

االعن

الزْقيغ

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 00/ 7
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6107/ 00/7
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثثٌقجد٠ز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
لغــُ ثٌش٠جم١جس
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

دذأ ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس سةق١ظ ثٌٍؾٕقز " دغقُ هللا ثٌقشفّٓ ثٌقشفٚ ُ١ثٌققالر ٚثٌغقالَ
عٍ ٝع١ذٔج ِقّذ فٍ ٝهللا عٍ١ز ٚعٍُ" .
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /01/ 01 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/01/01

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دّٛمقٛعجس ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ثوضٛدش .6107
القــــشاس
أف١طقش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز
ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ثوضٛدش .6107

 -3الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطقجح ث.دٛ٠ /عقف ثدقشثِ٘ ُ١ققشَ ثألعقضجر دمغقُ ثٌى١ّ١قجء دؾقنْ ثلضقشثؿ صمقذ ُ٠ثٌشعج٠قز
ٚثٌقمٛق ٌّٕغٛد ٝثٌىٍ١ز ِٓ ِضقذ ٜثالعجلز ِٚشثؽعز ثهش صمذ ُ٠ثٌخذِجس ثٌطذ١ز ٚثالؽضّجع١ز ٌ ُٙفقٝ
ثٌىٍ١ز.

القــــشاس
أف١طقش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفقش دّخجهذققز ثدثسر سعج٠ققز ثٌطقالح ٌقققش ثٌطققالح ِضقققذ ٜثالعجلققز
ٚعمذ ثؽضّجع ٌ ٌٍٕ ُٙش ف ٝهٍذجصٚ ُٙفً ِؾجوٍ ُٙوّج ثٚفقش ثٌٍؾٕقز دنقشٚسر ٚمقع فقجؽض فذ٠قذٜ
عٍ ٝؽجٔذِ ٝطٍع ِضقذ ٜثالعجلز ثٌّٛؽٛد دّذخً ثٌىٍ١ز ٌّٕع ٚلٛف ثٌغ١جسثس ثِجِز.

 -4الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝثٌّمضشؿ ثٌخجؿ دعًّ ثٌٕؾشر ثٌذ١ت١ز ٌىٍ١ز ثٌعٍ َٛعٍ١٘ ٝتز ِط٠ٛز ٚدقفز دٚس٠ز .

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج ٚأٚفقش دّخجهذقز ثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز ٌضقذ٠قذ عنق١٘ ٛتقز صقذس٠ظ ثِ ٚقٓ ثٌ١ٙتقز
ثٌّعجٔٚز ٌٍّؾجسوز ف ٝعًّ ٘زٖ ثٌّط٠ٛجس.

 -5الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ؽجِعقز أعقٛ١ه ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دؾنْ عمقذ ثٌّقؤصّش ثٌقذ ٌٝٚثٌضجعقع ٌٍضّٕ١قز ٚثٌذ١تقز فق ٝثٌقٛهٓ ثٌعشدق ٝفق ٝسفقجح ؽجِعقز ثعقٛ١ه فقٝ
ثٌفضشر ِٓ ِ 67 – 62جسط .6108

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج ٠ٚقضُ ِخجهذقز ثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز ٌّٛثفجصٕقج دنعقّجء ثٌغقجدر أعنقجء ٘١تقز ثٌضقذس٠ظ
ثٌشثيذ ٓ١ثالؽضشثن ف ٝثٌّؤصّش.

 -6الوْضْع
ثٌٕ ش فٚ ٝمع ثٌٌ ٗ١ضؾغ ً١ثعجٔغ١شثس ثٌىٍ١ز ٚصقذ٠ذ ث٠جَ ِعٕ١ز ٌضؾغ ً١وً ثعجٔغق١ش ٚمقشٚسر
عًّ عمذ ف١جٔز ٚرٌه ففج ج عٍٙ١ج ِٓ ثٌضٍف ٚثألعطجي.

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دنشٚسر عًّ ف١جٔز دٚس٠قز ٌذعجٔغق١شثس وّقج أفقجه ث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز
ثٌٍؾٕز عٍّج دنٔٗ صُ عًّ ِٕجلقز دجٌضٛس٠ذثس الفالي ٚصؾذ٠ذ ثسدعز ثعجٔغ١شثس ٚؽقجس ٜعّقً ِؾقشٚع
عمذ ف١جٔز ِع ثفذ ٜؽشوجس ف١جٔز ثألعجٔغ١شثس.

 -7الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝؽققى ٜٛدعققل هققالح ثٌىٍ١ققز دم١ققجَ دعققل ثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز دغٍققك ثٌقّجِققجس
ثٌخجفز دجٌمغُ ٚٚؽٛد ثٌّفجص١ـ ِع ثعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ث ٚثٌّ ٛف.ٓ١
القــــشاس
ثف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚثٚفش دّخجهذقز سؤعقجء ثأللغقجَ دنقشٚسر صقذ٠قذ دٚسثس ِ١قجٖ ألعنقجء ٘١تقز
ثٌضذس٠ظ ٚدٚسثس ثخشٌٍ ٜطٍذز ٚعذَ يٍك ثٌذٚسثس ثٌطالد١ز .

 -8الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝو١ف١ز فقً ثٌمّجِز ِٓ ِقذس٘ج دجٌىٍ١ز عٛثء ِٓ ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز أ ٚثأللغجَ ثالدثس٠زر

القــــشاس
ثف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دنشٚسر عًّ ٚسؽز عًّ ٌٕؾش عمجفز فقً ثٌمّجِز ِٓ ِققذس٘ج
ٚٚمع خطز ٌفقً ٚد١ع ثٌمّجِز ثٌّفقٌٛز ٚصٕف١ز٘ج دجٌضعجِ ْٚع ثٌغ١ذ أِ ٓ١ثٌىٍ١ز ٚثٌّعج.ْٚ

 -9الوْضْع
ثفجهقز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطقجح ث /س٘ققجَ وققشثس ِغققتٌٛز ؽٙقجص صّٕ١ققز ثٌّؾققشٚعجس ثٌّضٛعققطز
ٚثٌقغ١شر دؾنْ هٍذٙج د١جٔجس عٓ ثٌطٍذقز ثٌقز ٓ٠فنقشٚث دشٔقجِؼ ثدقذأ ِؾقشٚع ٚثٌضٛثفقً
ِع ثٌطٍذز دٙذف ثعذثد ٚصغٍ ُ١خطو ثألعّجي وّخشػ ِقٓ ِخشؽقجس ثٌضقذس٠خ ثٌقز ٜصقٕـ
عٍ١ز ثٌّٕقز ثٌضذس٠ذ١ز وؾشه ٌالعضّشثسر
القــــشاس
ثف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚصققُ صىٍ١ققف ثٌّ ٛفققز ثٌّٕٛهققز دٛفققذر ثٌضققذس٠خ ٌّخجهذققز ثٌطٍذققز
ثٌز ٓ٠فنشٚث ثٌّؾشٚع العذثد ٚصغٍ ُ١خطو ثألعّجي.
 -01الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجلضشثؿ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
صطعِٕ ُ١غٛد ٝثٌىٍ١ز مذ ف١شٚط ) Bدجٌضعجِ ْٚع ٘١تز ثٌّقً ٚثٌٍمجؿ .
القــــشاس
ثف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍ ٝثٌفىقشر ٚأٚفقش دّخجهذقز دعقل ثٌؾقشوجس ٚثٌ١ٙتقجس
دجٌّقجف ز ٌٍضعجِ ْٚع ثٌىٍ١ز .
 -00الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجلضشثؿ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
عًّ أِغ١ز ؽعش٠ز خجفز دىٍ١ز ثٌعٍ.َٛ
القــــشاس
ثف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأعٕققش عٍقق ٝثٌفىققشر ٚأٚفققش دنققشٚسر عّققً ثالِغقق١ز ٌٛؽققٛد
ؽعشثء ِّ١ض ِٓ ٓ٠هٍذز ثٌىٍ١ز.
 -06هب يغزجذ هي هْضْػبد
ثلضشثؿ ث.د  /ثٌغ١ــذ هــٗ سصق دنقشٚسر ثدسثػ ٌؾٕقز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز فِ ٝؾجٌظ ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ثعٛر دجٌذسثعجس ثٌعٍ١ج ٚثٌعاللجس ثٌغمجف١ز ٚثٌؾٛدر ٚؽتْٛ
ثٌطالح.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ث.د  /عّ١ذ ثٌىٍ١ز الدسثػ ثٌٍؾٕز فِ ٝؾجٌظ ألغجَ ثٌىٍ١ز .
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٚثٌٕقف ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ
ؽجِعز هٕطـــــــــــج

وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثٌغالعققجء ثٌّٛثفققك ٚ َ 6107/ 06/ 06رٌققه فقق ٝصّققجَ ثٌغققجعز ثٌقجد٠ققز عؾققش فققذجفج دّىضققخ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز

ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6107 /06/ 06
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/00/ 7 ٟ
 -6إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٚثٌضقٟ
صّش خالي ؽٙش ٔٛفّذش .6107
-3إفجهز ثٌٍؾٕقز دخطقجح ث.د /عّ١قذ ثٌىٍ١قز  ٚث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ثٌّٛؽٗ ٌشؤعجء ثاللغجَ دخقٛؿ خطز ثٌٕ جفز ٌذٚسثس ثٌّ١جٖ ٚصقذ٠ذ ثٌّغتٛي عقٓ
ثٌّضجدعز ثٌ١ِٛ١ز ٌىً لغُ.
 -1ثٌٕ ش ف ٝإخض١جس عن ِٓ ٛأعنجء ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌّضجدعز صٕف١قز
لشثسثس ثٌٍؾٕز.
 -2إفجهقز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دٕققذٚر " ِفققج٘ ُ١ثٌضّٕ١ققز ثٌّغققضذثِز ٚثٌققذ ِققٓ ثٌىققٛثسط " دىٍ١ققز ثٌٕٙذعققز ؽجِعققز
هٕطج دجٌضعجِ ْٚع وٍ١قز ثٌعٍقٚ َٛثٌضق ٝثلّ١قش ٠ق َٛثإلعٕق ٓ١ثٌّٛثفقك ٚ 6107/06/1ثٌضق ٝفجمقش٘ج د/
أفّذ عٍ ٝدذ ٜٚأعضجر ٚإعضؾجس ٜثٌضالصي ٚثٌقذ ِٓ ثٌىٛثسط.

 -3إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دٕققذٚر "ِغققضمذً ِقققش ٚثٌضقققذ٠جس ثٌشثٕ٘ققز" ٚثٌضقق ٝألّ١ققش ٠ققَٛ
ثالسدعجء ثٌّٛثفك6107/06/3دمجعز ثٌغقّٕ١جس ثٌؾذ٠قذر دىٍ١قز ثٌعٍقٚ َٛثٌضق ٝأٌمج٘قج ثألعقضجر
ثٌذوضٛس /عع١ذ ثٌالٔٚذ ٜثٌخذ١قش ثإلعقضشص١ؾ ٝدّشوقض ثٌذسثعقجس ثإلعقضشثص١ؾ١ز ٚثٌعاللقجس
ثٌغ١جع١ز.
 -7إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌٕذٚر ثٌض ٝصّش  َٛ٠ثٌغذش ثٌّٛثفك  6107/06/9صققش عٕقٛثْ "
صمٍ١ققً ثٌفؾققٛر دقق ٓ١ثٌقققٕجعز ٚثٌذقققظ ثٌعٍّقق ... ٝثفققجق ٚصقققذ٠جس " ٚثٌضققّ ٔ ٝضٙققج ٔمجدققز
ثٌعٍّ ٓ١١دجٌغشد١ز دمجعز ثٌّؤصّشثس – ؽجِعز هٕطج صققش سعج٠قز سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٔٚم١قخ
ثٌعٍّٓ١١
 -8إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح أِقق ٓ١عققجَ ثٌّؾٍققظ ثألعٍققٌٍ ٝؾجِعققجس دؾققنْ ثٌضعققج ْٚدققٓ١
ثٌؾجِعققجس ثٌّقققش٠ز ٚٚصثسر ثٌذثخٍ١ققز ٚرٌققه ٌعمققذ ٔققذٚثس صققذٚس فققٛي " ققٛث٘ش ثٌعٕققف
ٚثإلس٘ققجح ٚٚؽققٛح ِمجِٚضٙققج ك ٚدٚس ثٌؾققشهز فققِ ٝىجفقققز ثإلصؾققجس دققجٌّٛثد ثٌّخققذسر
ٚأمشثس٘ج عٍ ٝثٌفشد ٚثٌّؾضّع.
 -9ثٌٕ قش فقق ٝخطققجح ث.دِ /ققذ٠ش ٚفققذر مققّجْ ثٌؾققٛدر دجٌىٍ١ققز ثٌّٛؽققٗ إٌقق ٝث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز
ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دؾنْ إفقجدر ٚفقذر مقّجْ ثٌؾقٛدر عقٓ و١ف١قز ثٌقضخٍـ
ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌى١ّ١جة١ز ٚثٌٛعجةك ثٌذثٌز عٍ ٝصفعٍٙ١ج.
 -01ثٌٕ ش ف ٝثٌَ١ز ٌضفع ً١عٍّ١قز فققً ثٌّخٍفقجس دجٌىٍ١قز ٚثٌّٛثفقك عٍٙ١قج ِقٓ ِؾٍقظ ثٌىٍ١قز
دضجس٠خ . 6107/00/09
 -00إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ ِؾٍققظ ثدثسر ثٌّشوققض ثٌمققٌ ِٝٛذقققٛط
ثالعققىجْ ٚثٌذٕققجء دؾققنْ عّققً دٚسثس صذس٠ذ١قققز دعٕققٛثْ " ثٌضقققّ ُ١ثٌقققٛصٚ ٝثالمقققجءر
ٌٍمجعجس " ٚثٌض ٝعضعمذ ف ٝثٌفضشر ِٓ  6107/06/30ثٌقٚ 6108/0/1 ٝدٚسر " ثٌضٍقٛط
ثٌذ١تقق ٝدجٌنٛمققجء ٚثٌعققضي ثٌقققٛصٚ ٝثٌضقق ٝعققضعمذ فقق ٝثٌفضققشر ِققٓ  6108/0/68ثٌققٝ
.6108/6/0
 -06إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دضمش٠ققش ثٌغققالِز ٚثٌققققز ثٌّ١ٕٙققز ٚثعققّجء أعنققجء ٌؾٕققز ثٌغققالِز
ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز.

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6107/06/ 06
***********************

االعن

الزْقيغ

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6107/ 06/ 06
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6107/ 06/06
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثثٌقجد٠ز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
لغــُ ثٌش٠جم١جس
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

دقذأ ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛس سةق١ظ ثٌٍؾٕقز " دجٌضشف١قخ دجٌغققجدر أعنقجء ثٌٍؾٕقز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌ. ٝ
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /00/ 7 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/00/ 7

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دّٛمقٛعجس ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ٔٛفّذش .6107
القــــشاس
أف١طقش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز
ثٌض ٟعشمش عٍ ٝثٌّؾٍظ ف ٟؽٙش ٔٛفّذش .6107

 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز دخطجح ث.د /عّ١ذ ثٌىٍ١ز  ٚث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ثٌّٛؽقٗ
ٌشؤعجء ثاللغجَ دخقٛؿ خطز ثٌٕ جفز ٌذٚسثس ثٌّ١جٖ ٚصقذ٠ذ ثٌّغتٛي عٓ ثٌّضجدعز ثٌ١ِٛ١ز ٌىً لغُ.

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍ ٝخطز ثٌٕ جفز.

 -4الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝإخض١جس عن ِٓ ٛأعنجء ٌؾٕز ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌّضجدعز صٕف١قز لقشثسثس
ثٌٍؾٕز.

القــــشاس
ٚثفمش ثٌٍؾٕز عٍ ٝثٌفىشر ٚصُ صشؽ١ـ ث.د /ثٌغ١ذ هٗ سصق ٌّضجدعز صٕف١ز لشثسثس ثٌٍؾٕز عــــٓ ؽٙش
د٠غّذش.

 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دٕذٚر " ِفج٘ ُ١ثٌضّٕ١قز ثٌّغقضذثِز ٚثٌققذ ِقٓ ثٌىقٛثسط " دىٍ١قز ثٌٕٙذعقز ؽجِعقز
هٕطج دجٌضعجِ ْٚع وٍ١ز ثٌعٍٚ َٛثٌض ٝثلّ١ش  َٛ٠ثإلعٕ ٓ١ثٌّٛثفك ٚ 6107/06/1ثٌضق ٝفجمقش٘ج د /أفّقذ
عٍ ٝدذ ٜٚأعضجر ٚإعضؾجس ٜثٌضالصي ٚثٌقذ ِٓ ثٌىٛثسط.

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌٕذٚر.

 -6الوْضْع
إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دٕقققذٚر "ِغقققضمذً ِققققش ٚثٌضققققذ٠جس ثٌشثٕ٘قققز" ٚثٌضققق ٝألّ١قققش ٠ققق َٛثالسدعقققجء
ثٌّٛثفك 6107/06/3دمجعز ثٌغّٕ١جس ثٌؾذ٠ذر دىٍ١ز ثٌعٍٚ َٛثٌضق ٝأٌمج٘قج ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /عقع١ذ ثٌالٔٚقذٜ
ثٌخذ١ش ثإلعضشص١ؾ ٝدّشوض ثٌذسثعجس ثإلعضشثص١ؾ١ز ٚثٌعاللجس ثٌغ١جع١ز.

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌٕذٚر.

 -7الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجٌٕققذٚر ثٌضقق ٝصّققش ٠قق َٛثٌغققذش ثٌّٛثفققك  6107/06/9صقققش عٕققٛثْ " صمٍ١ققً
ثٌفؾٛر د ٓ١ثٌقٕجعز ٚثٌذقظ ثٌعٍّق ... ٝثفقجق ٚصققذ٠جس " ٚثٌضقّ ٔ ٝضٙقج ٔمجدقز ثٌعٍّ١ق ٓ١دجٌغشد١قز دمجعقز
ثٌّؤصّشثس – ؽجِعز هٕطج صقش سعج٠ز سة١ظ ثٌؾجِعز ٔٚم١خ ثٌعٍّ.ٓ١١

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕقز عٍّقج ٚأٚفقش دنقشٚسر صفجعقً ثٌؾقشوجس ِقع ثٌذقجفغِ ٓ١ــقـٓ ثٌؾجِعقز ٚثٌضعقجِ ْٚقع
ثٌؾجِعز ٌذعِّ ُٙجد٠ج ف ٝأدقجع ُٙثٌّٕٛهز دقً ثٌّؾقىالس عٍق ٝأْ صخقذَ ثٌّؾقجالس ثٌّضعغقشر دجٌؾقشوجس
ثٌذثعّز ٚأٚفـــش دنشٚسر صذفك ثٌّعٍِٛجس د ٓ١ثٌؾشوجس ٚثٌؾجِعز.

 -8الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح أِقق ٓ١عققجَ ثٌّؾٍققظ ثألعٍققٌٍ ٝؾجِعققجس دؾققنْ ثٌضعققج ْٚدقق ٓ١ثٌؾجِعققجس
ثٌّقش٠ز ٚٚصثسر ثٌذثخٍ١ز ٚرٌه ٌعمذ ٔذٚثس صذٚس فٛي " ٛث٘ش ثٌعٕف ٚثإلس٘قجح ٚٚؽقٛح ِمجِٚضٙقج ك
ٚدٚس ثٌؾشهز فِ ٝىجفقز ثإلصؾجس دجٌّٛثد ثٌّخذسر ٚأمشثس٘ج عٍ ٝثٌفشد ٚثٌّؾضّع.

القــــشاس
ثف١طش أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذقز ِذ٠ش٠قز أِقٓ ثٌغشد١قز ٌضقذ٠قذ ِـــقـٓ ٠مق َٛدئٌمقجء
ثٌٕذٚثس.

 -9الوْضْع

الٌظرش رٔ خطربة ارد /هرذيش ّدررذح ضروبى الجرْدح ثبلأليرخ الوْجرَ ئلررٔ اردّ /كيرل الأليرخ ل رئْى خذهرخ الوجزوررغ
ّرٌويخ الجيئخ ث أى ئ بدح ّدذح ضوبى الجْدح ػي كيليخ الزخلا هي الٌلبيبد الجيْلْجيخ ّالأيويب يخ ّالْصرب ق الذالرخ
ػلٔ رلؼيلِبر

القــــشاس
رن عشد الزطْساد الزٔ روذ ٔ عيب الوْضرْع هـــرـي قجرل اردّ /كيرل الأليرخ ل رئْى خــرـذهخ الوجزورغ ّرٌويرخ
الجيئخ ػلٔ اى يزن ػول هزكشح ثربلخطْاد الزرٔ ارخرزد ــرـٔ ُرزا الوْضرْع لزقرذيوِب ئلرٔ ّدـــــرـذح ضروبى الجرْدح
ّأّصٔ عيبدرَ ثؼول ئجزوبع لألػضبء الوششذيي هي قجل األقغبم الؼلويخ الوٌْطيي ثوْضرْع الرزخلا هري الٌلبيربد
الجيْلْجيخ ّالأيويب يخ للْقْف ػلٔ الزطْسادر

 -01الوْضْع

الٌظش ٔ اَليخ لزلؼيل ػوليخ صل الوخللبد ثبلأليخ ّالوْا ق ػليِب هي هجلظ الأليخ ثزبسيخ  6107/00/09ر

القــــشاس
أّصذ اللجٌخ ثغشػخ رلؼيل اللصرل ػلرٔ اى يرزن ػقرذ ئجزوربع هرغ د /أهريي الأليرخ ّهؼربّى الأليرخ للٌظرش ــرـٔ
كيليخ ششاء صٌبديق للقوبهخ ّاألكيبط الولًْخ لْضؼِب ثِبر

 -00الوْضْع
ئدبطخ اللجٌخ ػلوب ثخطبة اردً /ب ت س يظ هجلظ اداسح الوشكض القْهٔ لجذْس االعرأبى ّالجٌربء ث رأى ػورل
دّساد رذسيجيخ ثؼٌْاى " الزصوين الصْرٔ ّاالضبءح للقبػبد " ّالزٔ عرزؼقذ رٔ اللزرشح هري  6107/06/30الرٔ
ّ 6108/0/4دّسح " الزلْس الجيئٔ ثبلضْضربء ّالؼرضل الصرْرٔ ّالزرٔ عرزؼقذ رٔ اللزرشح هري  6108/0/68الرٔ
6108/6/0ر

القــــشاس
أديطذ اللجٌخ ػلوب ّأّصذ ثوخبطجخ االقغبم الؼلويخ ّّدـــــذح ضوبى الجــــْدح ّاألقغربم ادداسيرخ لزششريخ
هي يشغت ٔ الذّسادر

 -06الوْضْع
ئدبطخ اللجٌخ ػلوب ثزقشيش الغالهخ ّالصذخ الوٌِيخ ّاعوبء أػضبء لجٌخ الغالهخ ّالصذخ الوٌِيخر

القــــشاس
أديطذ اللجٌخ ػلوب ثزقشيرش األهري الصرٌبػٔ ػري الوخبللربد الوْجرْدح ثبلأليرخ ّهضكرشح الرشد ػليِرب ّأعروبء
اللجٌخ الو ألخ للغالهخ ّالصذخ الوٌِيخر

 -03هب يغزجذ هي هْضْػبد
ئدبطخ اللجٌخ ػلوب ثخطبة ارد /خبلذ اثشاُين اللخشأً الوٌغق الؼبم لجبهؼخ الطلل ثجبهؼرخ طٌطرب ث رأى رششريخ
الغبدح أػضبء ُيئخ الزذسيظ ٔ الزخصصبد الوخزللخ هغ اسعبل اعوب ِن الٔ ارد /خبلرذ اللخشاًرٔ القرب ن ثؼورل ػويرذ
كليخ االداة ر

القــــشاس
أديطذ اللجٌخ ػلورب ّأّصرذ ثوخبطجرخ أقغربم ك الأيويربء – الجيْلْجيرب – الٌجربد – ػلرن الذيرْاى ل لزششريخ هري
يشًَّ هٌبعجب للو بسكخ ٔ ُزا الٌ بط ر
ّقذ اًزِٔ االجزوبع ثذوذ هللا ي الغبػخ الْادذح ظِشا

ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ
ؽجِعز هٕطـــــــــــج

وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك ٚ َ 6108/ 0/ 8رٌه ف ٝصّجَ ثٌغقجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دّىضقخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز

ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك 6108 /0/ 8
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107/06/ 06 ٟ
ِ -6ضجدعز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٚثٌضقٟ
صّش خالي ؽٙش د٠غّذش .6107
 -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجإلؽضّجع ثألٚي ٌٍؾٕز " ثٌضخٍـ ثألِٓ ٌٍٕفج٠جس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌى١ّ١جة١قز
" ٚثٌققز ٜصققُ ٠قق َٛثألسدعققجء ثٌّٛثفققك 6107/06/61دّىضققخ ث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛخذِققز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
 -2إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجإلؽضّجع ثٌز ٜصُ ِع ثٌّٕٙذط  /أ ّٓ٠ؽضج ٚو١قً ٚصثسر ؽٙقجص ؽقتْٛ
ثٌذ١تز دٛعقو ثٌقذٌضج ٚثٌقز ٜصقُ ٠ـــقـ َٛثألسدعقجء ثٌّٛثفقك  6107/06/67دّىضقخ ث.دٚ /و١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دجإلؽضّجع ثٌز ٜصُ ِع ثألعضجر  /أؽشف ثٌققذثد ثٌّغقتٛي عقٓ ثٌضٛع١قز
ٚثٌٕذٚثس دؾٙقجص ؽقت ْٛثٌذ١تقز دٛعقو ثٌقذٌضج ٚرٌقه ٠ق َٛثٌخّق١ظ ثٌّٛثفقك 6107/06/68
دّىضخ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
 -7ثٌٕ ش ف ٝعًّ  َٛ٠ثٌٕ جفز ٌاللغجَ ثٌعٍّ١قز ٚثالدثس٠قز دجٌىٍ١قز ٚرٌقه خقالي ثؽقجصر ٔققف
ثٌعجَ ٚصقذ٠ذ ِ١عجد ثٌ.َٛ١
 -8ثٌٕ ش ف ٝعمذ ثٌٕذٚر ثٌؾعش٠ز ٚثٌفٕ١ز" ثدذثع ف ٝفخ ِقش ".
 -9إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌٛثسد ِٓ ثدثسر ثٌغالِز ٚثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز دضقجس٠خ  6107/06/67دؾقنْ صقم١قك فّج٠قز
ثٌعٕقش ثٌذؾشِ ِٓ ٜخقجهش د١تقز ثٌعّقً ٚصعٍّ١قجس ثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز ٌٍقفقج عٍق ٝعقالِز
ثألفشثد ٚثٌّٕؾنس ف ٝثٌىٍ١ز.
 -01ثٌٕ ش ف ٝعمذ ثصفقجق ( ٔمقً ثٌمّجِقز دق ٓ١ثٌىٍ١قز ٚسةجعقز فق ٝثٚي هٕطقج ٌٕمقً ِخٍفقجس
ثٌىٍ١ز دقفز دٚس٠ز ٚرٌه ِمجدً ثؽضشثن ِجد ٜؽٙش. ٜ
 -00إفجهز ثٌٍؾٕز دخطجح ث.دٔ/جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز دٕقجءث
عٍِ ٝؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز دضقجس٠خ ٚ 6107/06 /09ثٌّٛثفقك عٍ١قٗ
ِٓ ِؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ  6107/06/31لذ أٚف ٝدجألص:ٝ
أ -دئعٕجد ؽّ١ع ثعّجي ِىجفقز ثألفجس ٚثٌقؾشثس ٚثٌضط١ٙقش ٚي١ش٘قج ٌٛفقذر ِىجفققز
ثالفجس دىٍ١ز ثٌضسثعز.
ح -دجٌّٛثفمز عٍ ٝؽقشثء ٚفقذر فقشَ ٚصعمقٌٍّ ُ١قٛثد ثٌخطقشر ٌ عقضخذثَ دىٍ١قجس (هقخ
ثألعٕجْ ـ ثٌق١ذٌزـ ثٌعٍ َٛـ ثٌضسثعز ٚهٍخ عًّ دسثعقز ؽقذٌ ٜٚؾقشثء ثٌّفشِقز
ٚصقذ٠ذ ثٌّىجْ ثٌّٕجعخ ٌٙج دئفذ ٜثٌىٍ١جس ثألسدعز.
س -دم١جَ وً وٍ١قز دذسثعقز ٚصم١قِٛ ُ١لقع ثٌخقش٠ؾ ٓ١دجٌىٍ١قز ٚصقذ٠قذ ثٌضعقذ٠الس ٚصقذ٠قذ
ِغتٛي عـــٓ صط٠ٛش ثٌّٛلع دجٌىٍ١ز

جبهؼخ طٌطـــــــــــب

كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ االصٌيي 6108/0/ 8
***********************

االعن

الزْقيغ

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼـــــخ طٌطــــب

كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6108/ 0/ 8
*****************
ثؽضّعققش ٌؾٕققز ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠قق َٛثالعٕقق ٓ١ثٌّٛثفققك 6108 / 0/8
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
لغــُ ثٌش٠جم١جس
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

دقذأ ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛس سةق١ظ ثٌٍؾٕقز " دجٌضشف١قخ دجٌغققجدر أعنقجء ثٌٍؾٕقز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌ. ٝ
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6107 /06/ 06 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6107/06/ 06

 -6الوْضْع
ِضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
القــــشاس
صُ عًّ ِزوشر ِضجدعز ٌّٛمقٛعجس ثٌٍؾٕقز ثٌغقجدمز ِمذِقز ِقٓ ث.د /ثٌغ١قـذ هقـٗ سصق ٚصقُ
صىٍ١ف ث.د /أفّذ إدشث٘ ُ١أد ٛعٕذش ٌّضجدعز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌقجٌ١ز.
 -3الوْضْع

إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش د٠غّذش .6107
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دمشثسثس ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌؾجِعز
ثِج دجٌٕغذز ٌّٛمٛع ل١جَ وً وٍ١ز دذسثعز ٚصمِٛ ُ١١لع ثٌخش٠ؾ ٓ١عق١ضُ صقـقـ ً٠ٛثٌّٛمقٛع
إٌــققـٚ ٝفــــققـذر صىٌٕٛٛؽ١ققج ثٌّعٍِٛققجس (ٌ ITضفع١ققً ثٌّٛمققٛع ٚعـققـشك ِجصــققـُ عٍــققـٝ
إدثسر ثٌىٍ١ز ٚأٚفش ثٌٍؾٕـز وزٌه دّخجهذز ٚفـــذر ِضجدعز ثٌخش٠ؾٌ ٓ١ضفع ً١ثٌّٛمٛع .
 -4الوْضْع
إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دجإلؽضّقققجع ثألٚي ٌٍؾٕقققز " ثٌقققضخٍـ ثألِقققٓ ٌٍٕفج٠قققجس ثٌذٌٛٛ١ؽ١قققز
ٚثٌى١ّ١جة١ققز " ٚثٌققز ٜصققُ ٠قق َٛثألسدعققجء ثٌّٛثفققك 6107/06/61دّىضققخ ث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز
ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دّج صـــُ ٚع١عمذ ثإلؽضّجع ثٌغجٌٍٔٛ ٝلــٛف عٍِ ٝـــجصُ صٕف١زٖ.
 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دجإلؽضّقجع ثٌقز ٜصقُ ِقع ثٌّٕٙقذط  /أّ٠قٓ ؽقضج ٚو١قً ٚصثسر ؽٙقجص
ؽت ْٛثٌذ١تز دٛعقو ثٌقذٌضج ٚثٌقز ٜصقُ ٠ـــقـ َٛثألسدعقجء ثٌّٛثفقك  6107/06/67دّىضقخ ث.د/
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّقج دجإلؽضّقجع ٚأعٕقش عٍق ٝثٌمقشثسثس ثٌضق ٝإصخقزس ٚأؽـقـجسس دـقـنٔٗ
ع١ى ْٛثٌغذك ثألٚي دجٌؾجِعز.
 -6الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجإلؽضّققجع ثٌققز ٜصققُ ِققع ثألعققضجر  /أؽققشف ثٌقققذثد ثٌّغققتٛي عققٓ
ثٌضٛع١قققز ٚثٌٕقققذٚثس دؾٙقققجص ؽقققت ْٛثٌذ١تقققز دٛعقققو ثٌقققذٌضج ٚرٌقققه ٠ققق َٛثٌخّققق١ظ ثٌّٛثفقققك
 6107/06/68دّىضخ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚصُ صٛم١ـ دٚس ثٌىٍ١ز ف ٝثٌضٛثفً ِـــع ؽٙجص ؽت ْٛثٌذ١تقز دٛعقو
ثٌذٌضج ٚرٌه ٌعًّ صٛع١قز ٌٍغقجدر أعنقجء ٘١تقز ثٌضقذس٠ظ ٚثٌ١ٙتقز ثٌّعجٔٚقز ٚثٌطٍذقز دقذٚس ؽٙقجص
ؽت ْٛثٌذ١تز دٛعو ثٌذٌضج ف ٝصقِ ً٠ٛغقجس ِخشؽقجس ثٌؾقشوجس ٚثٌّقجٔـقـع ٚثٌضق ٝوجٔقش صٍمقٝ
ف١ِ ٝجٖ ثٌٕ ً١دذِ ْٚعجٌؾز ٚدٚس ثٌؾٙجص فِ ٝعجٌؾز ِع قُ ِ١قجٖ فقشف ثٌّققجٔع ٚثٌؾقشوجس
ٌالعضفجدر ِٓ ٘زٖ ثٌّ١جٖ.

 -7الوْضْع

ثٌٕ ش فق ٝعّقً ٠ق َٛثٌٕ جفقز ٌاللغقجَ ثٌعٍّ١قز ٚثالدثس٠قز دجٌىٍ١قز ٚرٌقه خقالي ثؽقجصر
ٔقف ثٌعجَ ٚصقذ٠ذ ِ١عجد ثٌ.َٛ١
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚصُ عًّ ؽذٚي دجٌّٛثع١ذ ٚصُ صٛص٠عز عٍ ٝثاللغجَ ثٌعٍّ١ز.
 -8الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝعمذ ثٌٕذٚر ثٌؾعش٠ز ٚثٌفٕ١ز " ثدذثع ف ٝفخ ِقش ".
القــــشاس
سفذش ثٌٍؾٕقز دعمقذ ثٌٕقذٚر عٍـقـ ٝأْ ٠قضُ عّقً ٌؾٕقز ثعقذثد ٌٍضٕغق١ك ٚدعقٛر ؽقعشثء ِقٓ
ِٕغقٛد ٝثٌىٍ١قز ِقـٓ ( أعنقجء ٘١تقز ثٌضقذس٠ظ ٚثٌ١ٙتقز ثٌّعجٔٚقز ٚثٌطقالح ٚوقزٌه دعقٛر
ؽعشثء ِٓ خجسػ ثٌىٍ١ز.
 -9الوْضْع
إفجهقز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دخطققجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾققت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ٚثٌٛثسد ِٓ ثدثسر ثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز دجٌؾجِعز دضقجس٠خ  6107/06/67دؾقنْ
صقم١ك فّج٠ز ثٌعٕقش ثٌذؾشِ ِٓ ٜخجهش د١تقز ثٌعّقً ٚصعٍّ١قجس ثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز ٌٍقفقج
عٍ ٝعالِز ثألفشثد ٚثٌّٕؾنس ف ٝثٌىٍ١ز.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش دّخجهذققز ثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز ٚرٌققه ٌض٠ققجدر ثٌققٛعٌ ٝققذٜ
أعنجء ٘١تز ثٌضذس٠ظ ٚثٌ١ٙتز ثٌّعجٔٚز ٚثٌطٍذز دثخً ثٌّعجًِ.
 -01الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝعمذ ثصفجق ( ٔمً ثٌمّجِز د ٓ١ثٌىٍ١ز ٚسةجعز ف ٝثٚي هٕطقج ٌٕمقً ِخٍفقجس
ثٌىٍ١ز دقفز دٚس٠ز ٚرٌه ِمجدً ثؽضشثن ِجد ٜؽٙش. ٜ
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفقش ثٌٍؾٕقز دنقشٚسر عّقً عمقذ إصفقجق دق ٓ١ثٌىٍ١قز ِٚؾٍقظ
ثٌّذٕ٠ققز أ ٚأ ٜؽٙققز أخققشِ ٜضخققققز فقق٘ ٝققزث ثٌّؾققجي عٍقق ٝأْ ٠ققضُ ثخض١ققجس ثالفنققً فققٝ
ثٌغعش ٚثالدثء ف١ظ أْ ٘زث ثٌعمذ ِضطٍخ أعجعٌٍ ٝؾٛدر ٚثإلعضّجد.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌٛثفذر ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ
ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع

ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثألفذ ثٌّٛثفك ٚ َ 6108/ 6/ 00رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دّىضقخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ األدذ 6108/6/ 00
***********************

االعن

الزْقيغ

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثألفذ ثٌّٛثفك 6108 /6/ 00
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108/0/ 8 ٟ
ِ -6ضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ٕ٠ج٠ش .6108
 -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّج صُ ِٓ صؾ١ٙضثس ٌذِغ١ز ثٌؾعش٠ز " ثدذثع ف ٝفخ ِققش " ٚثٌضقٝ
عٛف صعمذ دضجس٠خ .6108/6/01
 -2إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّققج صققُ فقق ٝثٌخطققز ثالعققضشثصؾ١ز ٌٕ جفققز ثأللغققجَ ثٌعٍّ١ققز دجٌىٍ١ققز ثعٕققجء
ثؽجصر ِٕضقف ثٌعجَ ثٌذسثع.ٝ
ِٕ -3جلؾز هٍخ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١قز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٌؾقشثء فقٕجد٠ك رثس
أٌٛثْ ِخضٍفز ٌفشص ٚثعجدر صذ٠ٚش ثٌّخٍفجس دجٌىٍ١ز ٚصفعٍٙ١ج.
 -7إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دجإلؽضّقققجع ثٌغقققجٌٍٔ ٝؾٕقققز " ثٌقققضخٍـ ثألِقققٓ ٌٍٕفج٠قققجس ثٌذٌٛٛ١ؽ١قققز
ٚثٌى١ّ١جة١ز " ٚثٌز ٜصُ  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك  6108/6/2دّىضخ ث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز ٌؾقتْٛ
خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
 -8ثٌٕ ش ف ٝهٍخ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌّٕجلؾز عًّ وض١ذقجس
د١ت١ز عٓ ثٔٛثع ثٌقٛ١ثٔجس ٚثٌٕذجصجس دّقجف ز ثٌغشد١ز.
 -9إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.د /سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز دؾقنْ
صقم١ك فّج٠ز ثٌعٕقش ثٌذؾشِ ِٓ ٜخجهش د١تقز ثٌعّقً ٚصعٍّ١قجس ثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز ٌٍقفقج
عٍ ٝعالِز ثألفشثد ٚثٌّٕؾنس ف ٝثٌىٍ١ز.
 -01إفجهقز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دخطقجح ث.د /سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٚثٌقجلقج ٌقٗ خطقجح د ١ٌٚ /قذ ثٌعؾققشٜ
ِققذ٠ش ثٌّشوققض ثالعالِقق ٝدجٌؾجِعققز دخقققٛؿ عّققً صمش٠ققش ِفقققً عققٓ فقققـ ِذققجٔٝ
ِٕٚؾققنس ثٌىٍ١ققز ٚثٌضنوققذ ِققٓ عققالِضٙج – فقققـ ثٌّقققجعذ ثٌىٙشد١ققز ٚثٌضنوققذ ِققٓ عققالِضٙج
ٚعذَ ٚؽٛد ث ٜعٛ١ح دٙج – ِٛلف ثٌق١جٔز ثٌذٚس٠قز ٌٍّذقجٔٚ ٝثٌّققجعذ ثٌىٙشد١قز فضقٝ
صجس٠خققز – ثعققذثد د١ققجْ عققٓ ث ٜع١ققٛح فقق ٝثٌّٕؾققنس ٚثٌضشو١ذققجس ِٚمضشفققجس ثفققالفٙج
ِٛٚثفجر ث.د /سة١ظ ثٌؾجِعز دجٌضمش٠ش ف ٝخالي  61عقجعز  ٚإفجهقز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دقجٌضمش٠ش
ثٌّمققذَ ِققٓ ث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز دخقققٛؿ ثؽققشثءثس
ثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز ثٌض ٝصّش دجٌىٍ١ز.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6108/ 6/ 00
*****************
ثؽضّعققش ٌؾٕققز ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠قق َٛثألفققذ ثٌّٛثفققك 6108 / 6/00
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
لغــُ ثٌش٠جم١جس
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
دقذأ ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌققذوضٛس سةق١ظ ثٌٍؾٕقز " دجٌضشف١قخ دجٌغققجدر أعنقجء ثٌٍؾٕقز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌ. ٝ
ٚدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108 /0/ 8 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6108/0/ 8

 -6الوْضْع
ِضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
القــــشاس
صُ عًّ ِزوشر ِضجدعز ٌّٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز ِمذِز ِٓ ث.د /أفّذ إدشث٘ ُ١أد ٛعٕذش.

 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ٕ٠ج٠ش .6108
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دمشثسثس ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌؾجِعز .
 -4الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّج صُ ِٓ صؾ١ٙضثس ٌذِغ١ز ثٌؾقعش٠ز " ثدقذثع فق ٝفقخ ِققش "
ٚثٌض ٝعٛف صعمذ  َٛ٠ثألسدعجء ثٌّٛثفك .6108/6/01
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دنٔٗ صُ عًّ ٌؾٕقز ٌضؾ١ٙقض ثإلعالٔقجس ثٌخجفقز دجألِغق١ز ثٌؾقعش٠ز
ٚصُ ثٌضٛثفً ِع ؽعشثء ثٌّؾضّع ثٌخجسؽٚ ٝوزٌه صُ ثٌضٛثفً ِع ِٕغٛد ٝثٌىٍ١ز ِقٓ أعنقجء
٘١تز ثٌضذس٠ظ ٚهٍذز ِّٓ ٠ؾ١ذ ْٚثٌؾعش ٚصُ إسعجي ثٌذعٛثس ثٌخجفز دجألِغ١ز.
 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّج صُ فق ٝثٌخطقز ثالعقضشثصؾ١ز ٌٕ جفقز ثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز دجٌىٍ١قز ثعٕقجء
ثؽجصر ِٕضقف ثٌعجَ ثٌذسثع.ٝ
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚصُ عًّ ٔ جفز ؽجٍِز ٌّعجًِ ثٌطالح ٚثٌّعجًِ ثٌذقغ١قز دّؾقجسوز
عّجي ثٌىٍ١ز عٛثء ِٓ ثٌؾت ْٛثٌعجِز أ ٚثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ٚصُ صٕ ١قف ثٌطشلقجس ٚأِقجوٓ ثٌض٠ٛٙقز
دجٌقٛثةو ٚأٚفش ثٌٍؾٕز أْ ٠ضُ ٔفظ ثٌعًّ ف ٝأؽجصر ٔٙج٠ز ثٌعجَ ثٌذثسع.ٝ
 -6الوْضْع
ِٕجلؾز هٍخ ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١قز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٌؾقشثء فقٕجد٠ك رثس
أٌٛثْ ِخضٍفز ٌفشص ٚثعجدر صذ٠ٚش ثٌّخٍفجس دجٌىٍ١ز ٚصفعٍٙ١ج.
القــــشاس
أف١طقش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجٌطٍقخ ٚسفذققش دققجٌفىشر ٚعقق١ضُ ؽقشثء ثٌقققٕجد٠ك ثٌٍّٔٛققز عٍقق ٝأْ
صٛمع ف ٝثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ٚثٌطشلجس ثٌعجِز دجٌىٍ١ز.
 -7الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجإلؽضّققجع ثٌغققجٌٍٔ ٝؾٕققز " ثٌ قضخٍـ ثألِققٓ ٌٍٕفج٠ققجس ثٌذٌٛٛ١ؽ ١قز
ٚثٌى١ّ١جة١ز " ٚثٌز ٜصُ  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك  6108/6/2دّىضخ ث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز ٌؾقتْٛ
خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّقج ٚأعٕقش عٍقِ ٝقجصُ فق ٝثٌّٛمقٛع  ٔٚقشث ٌخطقٛسر ثٌٕفج٠قجس ثٌذٌٛٛ١ؽ١قز
ٚثٌىّ١جة١ز صُ ثٌضٛثفً ِع ث.د /عّ١ذ وٍ١ز ثٌطخ ٚثؽجس ع١جدصٗ دنْ ثٌىٍ١ز دقذد ؽقشثء عقذد (6

ِفشِز ِّج ٠غجعذ عٍ ٝثعض١عجح ٔفج٠جس وٍ١ز ثٌعٍ َٛوّج أٔٗ صُ ِشثعٍز ثاللغجَ ثٌعٍّ١ز ٌضقذ٠قذ
ثألدٚثس ثٌّطٍٛدز ٌىً لغُ ٌٍضخٍـ ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌذٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌىّ١جة١ز.
 -8الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝهٍققخ ث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٌّٕجلؾققز عّققً
وض١ذجس د١ت١ز عٓ ثٔٛثع ثٌقٛ١ثٔجس ٚثٌٕذجصجس دّقجف ز ثٌغشد١ز.
القــــشاس
سفذش ثٌٍؾٕز دجٌفىشر ٚأٚفش دنْ صمٚ َٛصثسر ثٌذ١تز دضّ٘ ً٠ٛقزٖ ثٌىض١ذقجس عٍق ٝأْ ٠قضُ
هذجعضٙج دجألٌٛثْ ٠ٚضُ صقذ٠قذ ثألٔقٛثع ٚعّقً ٚفقف ٌىقً ٔقٛع ٚأْ صىق ْٛدّغجدقز ِشؽقـع
ٌٍذثسعٚ ٓ١ثٌذجفغ.ٓ١
 -9الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دخطقجح ث.د /سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دؾنْ صقم١ك فّج٠قز ثٌعٕققش ثٌذؾقشِ ٜقٓ ِخقجهش د١تقز ثٌعّقً ٚصعٍّ١قجس ثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز
ٌٍقفج عٍ ٝعالِز ثألفشثد ٚثٌّٕؾنس ف ٝثٌىٍ١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأٚفش دّخجهذز ثأللغقجَ ثٌعٍّ١قز ٌعقشك ثٌّٛمقٛع فقِ ٝؾقجٌظ
ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز ٔ شث الّ٘١ز ثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙقز ٌّٕغقٛد ٝثٌىٍ١قز ٚأخقز ثإلفض١جه١قجس
ثٌالصِز ف ٝفجٌز صعشك ثٌىٍ١قز أل ٜأصِقز أٚوجسعقز وقزٌه أٚفقش ثٌٍؾٕقز دضؾذ٠قذ ثٌٍٛفقجس
ثإلسؽجد٠ز دجٌىٍ١ز.
 -01الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دخطقجح ث.د /سةق١ظ ثٌؾجِعقز ك ٚثٌقجلقج ٌقٗ دخطقجح د ١ٌٚ /قذ ثٌعؾقشِ ٜقذ٠ش
ثٌّشوض ثالعالِ ٝدجٌؾجِعز دخقٛؿ عًّ صمش٠ش ِفقً عقٓ فققـ ِذقجِٕٔٚ ٝؾقنس ثٌىٍ١قز ٚثٌضنوقذ
ِٓ عالِضٙج – فقـ ثٌّقجعذ ثٌىٙشد١ز ٚثٌضنوقذ ِقٓ عقالِضٙج ٚعقذَ ٚؽقٛد ث ٜع١قٛح دٙقج – ِٛلقف
ثٌق١جٔز ثٌذٚس٠ز ٌٍّذجٔٚ ٝثٌّقجعذ ثٌىٙشد١ز فض ٝصجس٠خز – ثعذثد د١جْ عقٓ ث ٜع١قٛح فق ٝثٌّٕؾقنس
ٚثٌضشو١ذجس ِٚمضشفجس ثفالفٙج ِٛٚثفجر ث.د /سة١ظ ثٌؾجِعز دجٌضمش٠ش ف ٝخقالي  61عقجعز  ٚإفجهقز
ثٌٍؾٕققز عٍّققج دققجٌضمش٠ش ثٌّمققذَ ِققٓ ث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز دخقققٛؿ
ثؽشثءثس ثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز ثٌض ٝصّش دجٌىٍ١ز.

القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دققجٌضمش٠ش ٚصققُ صٛمقق١ـ دٕققٛدٖ دّققج صققُ فقق ٝثٌىٍ١ققز ِققٓ صؾذ٠ققذ ٚفقق١جٔز
ِقجعذ ثٌىٍ١ز ٚصؾذ٠ذ ٚإفالي عالٌُ ِذٕ ٝثٌىّ١جء ٚأ٠نج صؾذ٠ذ ثٌىٕضشٚالس.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌٛثفذر ٙشث ككك
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ
ؽجِعز هٕطـــــــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثألفذ ثٌّٛثفك ٚ َ 6108/ 3/ 00رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دّىضقخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ األدذ 6108/3/ 00
***********************

االعن

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

الزْقيغ

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثألفذ ثٌّٛثفك 6108 /3/ 00
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108/6/ 00 ٟ
ِ -6ضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3إفجهققققز ثٌٍؾٕققققز عٍّققققج دضمش٠ققققش ثٌٕققققذٚر ثٌؾققققعش٠ز " ثدققققذثع فقققق ٝفققققخ ِقققققش " دضققققجس٠خ
.6108/6/01
 -1إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دضمش٠ققش ٔققذٚر " ثإلعققعجفجس ثأل١ٌٚققز " ٚثٌضقق ٝصققُ صٕ ّٙ١ققج ٠قق َٛثٌغققذش
ثٌّٛثفك  6108/6/07دجٌضعجِ ْٚع ثٌٙالي ثالفّش .
 -2إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دضمش٠ش ٔذٚر " ثٌّؾجسوز ثإل٠ؾجد١قز ٌٍؾقذجح فق ٝثإلٔضخجدقجس ثٌشةجعق١ز "
ٚثٌض ٝصُ صٕ ّٙ١ج  َٛ٠ثألسدعقجء ثٌّٛثفقك  6108/6/60دجٌضعقج ْٚدق ٓ١وٍ١قز ثٌعٍقٚ َٛثٌ١ٙتقز
ثٌعجِز ٌ عضعالِجس ( ِؾّع إعالَ هٕطج .
 -3إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دجإلؽضّقققجع ثألٚي ثٌضّ١ٙقققذٌٍٍّ " ٜضمققق ٝثٌضققق١ ٛف ٝثٌغقققجِٓ" ٌطٍذقققز
ثٌّغض ٜٛثٌغجٌظ ٚثٌشثدع ٚخش٠ؾ ٝوٍ١ز ثٌعٍ َٛدضجس٠خ .6108/6/62
 -7إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دضمش٠ققش ٔققذٚر " ثٌّؾققىٍز ثٌغققىجٔ١ز ٚأعش٘ققج عٍقق ٝثٌضّٕ١ققز " ٚثٌضقق ٝصققُ
صٕ ّٙ١ققققج فقققق٠ ٝقققق َٛثٌغققققذش ثٌّٛثفققققك  6108/3/3دىٍ١ققققز ثٌعٍقققق َٛدجٌضعققققجِ ْٚققققع ٘١تققققز
ثإلعضعالِجس ( ِؾّع ِشوض ثإلعالَ .
 -8إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دضمش٠قش ٔقذٚر " ثٌضٛع١قز مقذ ِقشك ثٌغقشهجْ " ٚثٌضق ٝثلّ١قش ٠قَٛ
ثألسدعجء ثٌّٛثفك  6108/3/7دجٌضعجِ ْٚع ِغضؾف ٝعشهجْ ثألهفجي .27327
 -9ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.د /سةق١ظ ثٌؾجِعقز دؾقنْ فقشؿ ثٌؾجِعقز عٍق ٝدقظ ثٌقشٚؿ ثٌٛهٕ١قز
ٚصع  ُ١ثٌؾعٛس دجالٔضّجء ٌذ ٜثٌطالح ٚصقف١ضُ٘ ٌّغجعذر ثٌؾ١ؼ ٚثٌؾشهز ف ٝعٍّ١قجصُٙ
ثٌعغىش٠ز مذ ثالس٘جح ف ٝعٕ١جء ٚرٌه دعمقذ ٔقذٚثس صٙقذف ثٌق ٝثٌٕٙقٛك دفىقش ثٌطقالح
ٚخذِز ثٌؾجِعز.
 -01ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ث.دٚ /ص٠ققش ثٌضعٍقق ُ١ثٌعققجٌٚ ٝثٌذقققظ ثٌعٍّقق ٝثٌّٛؽققٗ ثٌقق ٝث.د /سةقق١ظ
ثٌؾجِعز دؾنْ مشٚسر صشؽق١ذ ثعقضٙالن ثٌّ١قجٖ ٚصع ق ُ١ثالعقضفجدر ِٕٙقج فق ٝثٌفضقشر ثٌّمذٍقز
ٚعمذ ٔذٚثس صٙذف ثٌ ٝصٛع١ز ثٌطالح دنّ٘١ز ثٌّ١جٖ ف ٝف١جصٕج.
 -00إفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دخطقجح ث.دٚ /و١قً وٍ١قز ثٌضسثعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تققز دؾققنْ ثعققٕجد ؽّ١ققع أعّققجي ( ِىجفقققز ثالفققجس ٚثٌقؾققشثس ٌٛفققذر ِىجفقققز ثالفققجس–
صسثعققز ثألعققطـ ٌّذققجِٕٔٚ ٝؾققنس ثٌؾجِعققز ٌٛفققذر صسثعققز ثألعققطـ  -صقققّٚ ُ١صٕغقق١ك
ثٌض٘ٛس ٌٛفذر ثٌض٘ٛس ٚرٌه دٕجءث عٍ ٝلشثس ِؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ .6107/06//31

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6108/ 3/ 00
*****************
ثؽضّعققش ٌؾٕققز ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠قق َٛثألفققذ ثٌّٛثفققك 6108 / 3/00
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
لغــُ ثٌش٠جم١جس
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
ٚثعضزس عٓ ثٌقنٛس
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك لغــــــُ ثٌٕذــــجس
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دجٌضشف١ققخ دجٌغققجدر أعنققجء ثٌٍؾٕققز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌٚ ٝدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108 /6/ 00 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6108/6/ 00

 -6الوْضْع
ِضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
القــــشاس
صُ عًّ ِزوشر ِضجدعز ٌّٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3الوْضْع

إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دضمش٠قققش ثٌٕقققذٚر ثٌؾقققعش٠ز " ثدقققذثع فققق ٝفقققخ ِققققش " دضقققجس٠خ
.6108/6/01
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌضمش٠ش.
 -4الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دضمش٠ش ٔقذٚر " ثإلعقعجفجس ثأل١ٌٚقز " ٚثٌضق ٝصقُ صٕ ّٙ١قج ٠ق َٛثٌغقذش
ثٌّٛثفك  6108/6/07دجٌضعجِ ْٚع ثٌٙالي ثالفّش.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دققجٌضمش٠ش ٚثعٕققش ثٌٍؾٕققز عٍقق ٝثٌٕققذٚر ٚأٚفققش دعّققً ٚسػ عّققً
ٔٚذٚثس صذس٠ذ١ز ٌّٕغٛد ٝثٌىٍ١ز ف٘ ٝزث ثٌّؾجي .
 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دضمش٠ش ٔذٚر " ثٌّؾجسوز ثإل٠ؾجد١قز ٌٍؾقذجح فق ٝثإلٔضخجدقجس ثٌشةجعق١ز "
ٚثٌض ٝصُ صٕ ّٙ١ج  َٛ٠ثألسدعقجء ثٌّٛثفقك  6108/6/60دجٌضعقج ْٚدق ٓ١وٍ١قز ثٌعٍقٚ َٛثٌ١ٙتقز
ثٌعجِز ٌ عضعالِجس ( ِؾّع إعالَ هٕطج .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دضمش٠ش ثٌٕذٚر.
 -6الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجإلؽضّققجع ثألٚي ثٌضّ١ٙققذٌٍٍّ " ٜضمقق ٝثٌضقق١ ٛف ٝثٌضجعققع" ٌطٍذققز
ثٌّغض ٜٛثٌغجٌظ ٚثٌشثدع ٚخش٠ؾ ٝوٍ١ز ثٌعٍ َٛدضجس٠خ .6108/6/62
القــــشاس
أف١طقش ثٌٍؾٕقز عٍّقج دجالؽضّقجع ٚأٚفقش ثٌٍؾٕققز دنقشٚسر صع ق ُ١ثالعقضفجدر ٌطقالح ثٌىٍ١ققز
ٚثٌخش٠ؾ ٓ١عٍ ٝثْ ٠ضُ ِشثعٍز ثٌؾٙجس ثٌخجسؽ١ز ِٓ ؽشوجس ١٘ٚتجس ِٚذثسط خجفز ٚرٌه
ٌعًّ صذس٠خ ٌٍطالح ٚثٌخش٠ؾٚٚ ٓ١ص١ ٛف هٍذز ثٌّغض ٜٛثٌشثدع ٚثٌخش٠ؾ ٓ١ثٌّضفٛل. ٓ١
 -7الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دضمش٠ققش ٔققذٚر " ثٌّؾققىٍز ثٌغققىجٔ١ز ٚأعش٘ققج عٍقق ٝثٌضّٕ١ققز " ٚثٌضقق ٝصققُ
صٕ ّٙ١ققج فقق٠ ٝقق َٛثٌغققذش ثٌّٛثفققك  6108/3/3دىٍ١ققز ثٌعٍقق َٛدجٌضعققجِ ْٚققع ٘١تققز ثإلعققضعالِجس
( ِؾّع ِشوض ثإلعالَ .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌضمش٠ش.
 -8الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دضمش٠ش ٔذٚر " ثٌضٛع١قز مقذ ِقشك ثٌغقشهجْ " ٚثٌضق ٝثلّ١قش ٠قَٛ
ثألسدعجء ثٌّٛثفك  6108/3/7دجٌضعجِ ْٚع ِغضؾف ٝعشهجْ ثألهفجي .27327
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌضمش٠ش .
 -9الوْضْع

ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.د /سة١ظ ثٌؾجِعز دؾنْ فشؿ ثٌؾجِعز عٍ ٝدظ ثٌشٚؿ ثٌٛهٕ١ز
ٚصع  ُ١ثٌؾعٛس دجالٔضّجء ٌذ ٜثٌطالح ٚصقف١ضُ٘ ٌّغجعذر ثٌؾ١ؼ ٚثٌؾشهز ف ٝعٍّ١قجصُٙ
ثٌعغىش٠ز مذ ثالس٘جح ف ٝعٕ١جء ٚرٌه دعمقذ ٔقذٚثس صٙقذف ثٌق ٝثٌٕٙقٛك دفىقش ثٌطقالح
ٚخذِز ثٌؾجِعز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌخطجح عٍ ٝثْ ٠ضُ صٛؽ ٗ١دعٛر ي ث.د /عذذ ثٌ٘ٛجح وجًِ ثألعقضجر
ثٌّضفش دىٍ١ز ثٌضشد١ز – ؽجِعز هٕطج ٚأفذ ثٌمجدر ثٌعغقىش ٓ١٠دقجٌّؾّع ثٌطذقٚ ٝرٌقه الٌمقجء
ثٌٕذٚر.
 -01الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.دٚ /ص٠ش ثٌضعٍ ُ١ثٌعجٌٚ ٝثٌذقظ ثٌعٍّق ٝثٌّٛؽقٗ ثٌق ٝث.د /سةق١ظ
ثٌؾجِعققز دؾققنْ مققشٚسر صشؽقق١ذ ثعققضٙالن ثٌّ١ققجٖ ٚصع قق ُ١ثالعققضفجدر ِٕٙققج فقق ٝثٌفضققشر ثٌّمذٍققز
ٚعمذ ٔذٚثس صٙذف ثٌ ٝصٛع١ز ثٌطالح دنّ٘١ز ثٌّ١جٖ ف ٝف١جصٕج
القــــشاس
ثف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج عٍقق ٝثْ ٠ققضُ ِخجهذققز أفققذ ثٌّغققت ٓ١ٌٛدققٛصثسر ثٌققش ٜأ١٘ ٚتققز ِ١ققجٖ
ثٌؾشح ٚثٌقشف ثٌقق ٝالٌمجء ثٌّقجمشر.
 -00الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطقجح ث.دٚ /و١قً وٍ١قز ثٌضسثعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دؾقنْ ثعققٕجد ؽّ١ققع أعّققجي ( ِىجفقققز ثالفقجس ٚثٌقؾققشثس ٌٛفققذر ِىجفقققز ثالفققجس – صسثعققز
ثألعطـ ٌّذجِٕٔٚ ٝؾنس ثٌؾجِعز ٌٛفذر صسثعز ثألعطـ  -صقّٚ ُ١صٕغ١ك ثٌض٘ٛس ٌٛفقذر
ثٌض٘ٛس ٚرٌه دٕجءث عٍ ٝلشثس ِؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ .6107/06/31
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌخطجح.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌٛثفذر ٙشث
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽجِعـــــز هٕطــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثٌغالعجء ثٌّٛثفك ٚ َ 6108/ 1/ 01رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فقذجفج دّىضقخ ٚو١قً
ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ الضالصبء 6108/4/ 01
***********************

االعن

الزْقيغ

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك 6108 /1/ 01
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108/3/ 00 ٟ
ِ -6ضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.د /سة١ظ ثٌؾجِعز دؾنْ صقم١قك فّج٠قز ثٌعٕققش ثٌذؾقشِ ٜقٓ ِخقجهش
د١تقققز ثٌعّقققً ٚثٌقفقققج عٍققق ٝثٌّٕؾقققجس ٚثٌّذقققجٔ ٝك ٌٚقققزٌه ٠ضٛؽقققخ ٚؽقققٛد ثدثسر ٌٍغقققالِز
ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز دجٌىٍ١ز ٚمشٚسر صفع ً١دٚس٘ج ف٘ ٝزث ثٌؾنْ .
 -1ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١ز ٜالدثسر ثألصِجس ٚثٌىٛثسط د /عجِ ٝثٌعطجسدؾقنْ هٍذقٗ
ثٌّمققذَ ثٌقق ٝث.د  /عّ١ققذ ثٌىٍ١ققز ٌٍّٛثفمققز عٍقق ٝصٛثؽققذ هذ١ققخ دققجٌفضشر ثٌّغققجة١ز ثعٕققجء أعّققجي
ثالِضقجٔجس ك ٚوزٌه مشٚسر صٛثؽذ ثععجف دقفز دثةّز دجٌّؾّع ثٌطذ.ٝ
 -2إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجإلؽضّققجع ثٌغققجٔ ٝثٌضّ١ٙققذٌٍٍّ " ٜضمقق ٝثٌضقق١ ٛف ٝثٌضجعققع" دضققجس٠خ
.6108/1/0
 -3ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثٌشة١ظ ثٌضٕف١زٌ ٜؾٙقجص صٕ ق ُ١ثدثسر ثٌّخٍفقجس دقٛصثسر ثٌذ١تقز دٔ /ج٘قذ
ٛ٠عف دؾنْ صمذ ُ٠ثٌذعُ ثٌفٕقِ ٝقٓ خقالي صقذس٠خ ثٌمقجةّ ٓ١عٍق ٝصٕف١قز ِٕ ِٛقز ثٌّخٍفقجس
دجٌؾجِعز ٚثعذثد ثٌّمضشفقجس ثٌالصِقز ٌضع ق ُ١ثالعقضفجدر ِقٓ ثٌّخشؽقجس ٚثعقجدر صٛؽٙٙ١قج
ٌالعضغّجس.
 -7إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌغ١ذ ثٌعم١ذ ِ /ذ٠ش أِٓ ثٌىٍ١ز دؾنْ ثٌقش٠ك ثٌز ٜفقذط فقٝ
وٍ١ققز ثالدثح – ؽجِعققز هٕطققج دغققذخ ٚؽققٛد ِققجط وٙشدققجةٚ ٝهٍققخ عقق١جدصز ِققٓ ث.د /عّ١ققذ
وٍ١ز ثٌعٍ َٛدجٌضٛؽٌ ٗ١ذ ٜثدثسر ثٌؾت ْٛثٌفٕ١ز ٌّشثؽعز وجفز ثٌٛفقالس ثٌىٙشدجة١قز دجٌىٍ١قز
ٚوزٌه ثٌضٛف١الس ثٌخجفز دجألؽٙضر ثٌض ٝصعًّ عٍِ ٝذثس  61عقجعز ِٚقذ ٜفقالف١ضٙج
ثٌفٕ١ز.
 -8إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز دؾنْ ِج٠ضُ ثصخجرر ٌضنِ ٓ١أعّجي ثالِضقجٔجس ٌٍفقً ثٌذسثعق ٝثٌغقجٌٍٔ ٝعقجَ ثٌؾقجِعٝ
.6108/6107
 -9إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دؾققذٚي أعّققجي ٌؾٕققز ثٌغققالِز ٚثٌققققز ثٌّ١ٕٙققز ٚصققنِ ٓ١د١تققز ثٌعّققً
دجٌؾجِعز دؾٍغز ثٌغالعجء ثٌّٛثفك . 6108/1/3
ِ -01ج ٠غضؾذ ِٓ أعّجي.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6108/ 4/ 01
*****************
ثؽضّعش ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك 6108 / 1/01
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
لغــُ ثٌش٠جم١جس
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دجٌضشف١ققخ دجٌغققجدر أعنققجء ثٌٍؾٕققز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌٚ ٝدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108 /3/ 00 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6108/3/ 00

 -6الوْضْع
ِضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
القــــشاس
صُ عًّ ِزوشر ِضجدعز ٌّٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3الوْضْع

ثٌٕ ش ف ٝخطجح ث.د /سة١ظ ثٌؾجِعز دؾنْ صقم١ك فّج٠ز ثٌعٕقش ثٌذؾشِ ِٓ ٜخقجهش
د١تقز ثٌعّقً ٚثٌقفقج عٍقق ٝثٌّٕؾقجس ٚثٌّذقجٔ ٝك ٌٚقزٌه ٠ضٛؽققخ ٚؽقٛد ثدثسر ٌٍغقالِز ٚثٌققققز
ثٌّ١ٕٙز دجٌىٍ١ز ٚمشٚسر صفع ً١دٚس٘ج ف٘ ٝزث ثٌؾنْ .
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٠ٚضُ ِشثؽعز ٘١ىً ٚعًّ ٌؾٕز ثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز دجٌىٍ١ز.
 -4الوْضْع
ثٌٕ ش ف ٝخطقجح ثٌّقذ٠ش ثٌضٕف١قز ٜالدثسر ثألصِقجس ٚثٌىقٛثسط د /عقجِ ٝثٌعطقجس دؾقنْ
هٍذٗ ثٌّمذَ ثٌ ٝث.د  /عّ١ذ ثٌىٍ١ز ٌٍّٛثفمز عٍ ٝصٛثؽذ هذ١قخ دقجٌفضشر ثٌّغقجة١ز ثعٕقجء أعّقجي
ثالِضقجٔجس ك ٚوزٌه مشٚسر صٛثؽذ ثععجف دقفز دثةّز دجٌّؾّع ثٌطذ.ٝ
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌخطجح ٚع١ضُ سفع ثٌطٍخ ثٌ ٝثٌغ١ذ ث.د  /عّ١ذ ثٌىٍ١قز ٌشفعقز ثٌقٝ
ثٌؾجِعز ٔ شث ٌنقشٚسر صٛثؽقذ ٔمطقز ٌالعقعجف دقجٌّؾّع ثٌطذقٚ ٝوقزٌه ِطٍقٛح صٛثؽقذ ٚفقذر
عجدضز ٌٍقش٠ك دجٌّؾّع ثٌطذ.ٝ
 -5الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجإلؽضّققجع ثٌغققجٔ ٝثٌضّ١ٙققذٌٍٍّ " ٜضمقق ٝثٌضقق١ ٛف ٝثٌضجعققع" دضققجس٠خ
.6108/1/0
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دقجٌضمش٠ش ٚأٚفقش ثٌٍؾٕقز دقنْ ٠مق َٛثألعنقجء دجٌضٛؽ١قٗ ٌقذ ٜهقالح
ثٌّشفٍقققز ثٌغجٌغقققز ٚثٌشثدعقققز ٚهٍذقققز ثٌذسثعقققجس ثٌعٍ١قققج دجٌّقجمقققشثس ٌضذٍققق١غ ُٙدّ١عقققجد ثٌٍّضمقققٝ
ثٌض١ ٛفٚ ٝأّ٘١ضٗ ف ٝثصجفز ثٌفشفز ٌٍضذس٠خ ٚفشؿ ثٌعًّ ِٓ خالي ثٌؾقشوجس ٚثٌّؤعغقجس
ثٌّؾضشوز ف ٝثٌٍّضمٝكٚوزٌه فظ ثالعش ٚسٚثد٘ج ف ٝصٕ  ُ١ثٌٍّضم.ٝ
 -6الوْضْع
ثٌٕ ش فق ٝخطقجح ثٌقشة١ظ ثٌضٕف١قزٌ ٜؾٙقجص صٕ ق ُ١ثدثسر ثٌّخٍفقجس دقٛصثسر ثٌذ١تقز د/
ٔج٘ققذ ٛ٠عققف دؾققنْ صمققذ ُ٠ثٌققذعُ ثٌفٕققِ ٝققٓ خققالي صققذس٠خ ثٌمققجةّ ٓ١عٍقق ٝصٕف١ققز ِٕ ِٛققز
ثٌّخٍفجس دجٌؾجِعز ٚثعذثد ثٌّمضشفجس ثٌالصِقز ٌضع ق ُ١ثالعقضفجدر ِقٓ ثٌّخشؽقجس ٚثعقجدر
صٛؽٙٙ١ج ٌالعضغّجس.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌّٛمقٛع ٚأٚفقش ثٌٍؾٕقز دّخجهذقز ثٌؾٙقز ثٌّقزوٛسر ٌٍٛلقٛف عٍقٝ
ثٌَ١ز ثٌضذس٠خ.
 -7الوْضْع

إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌغ١ذ ثٌعم١ذ ِ /ذ٠ش أِٓ ثٌىٍ١ز دؾنْ ثٌقش٠ك ثٌز ٜفذط فقٝ
وٍ١ققز ثالدثح – ؽجِعققز هٕطققج دغققذخ ٚؽققٛد ِققجط وٙشدققجةٚ ٝهٍققخ عقق١جدصز ِققٓ ث.د /عّ١ققذ وٍ١ققز
ثٌعٍ َٛدجٌضٛؽ١قٗ ٌقذ ٜثدثسر ثٌؾقت ْٛثٌفٕ١قز ٌّشثؽعقز وجفقز ثٌٛفقالس ثٌىٙشدجة١قز دجٌىٍ١قز ٚوقزٌه
ثٌضٛف١الس ثٌخجفز دجألؽٙضر ثٌض ٝصعًّ عٍِ ٝذثس  61عجعز ِٚذ ٜفالف١ضٙج ثٌفٕ١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌخطجح ٚأٚفش ثٌٍؾٕز دّخجهذز ثٌٛسؽقز ثٌفٕ١قز دجٌىٍ١قز ٌضىٍ١قف
ثٌّخضق ٓ١دمغُ ثٌىٙشدجء ٌّضجدعز وجفز ثٌٛفقالس ثٌىٙشدجة١قز ٚوقزٌه ثٌضٛفق١الس ثٌخجفقز
دجألؽٙضر .
 -8الوْضْع
إفجهقز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دخطققجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾققت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز دؾنْ ِج٠ضُ ثصخجرر ٌضنِ ٓ١أعّجي ثالِضقجٔجس ٌٍفقً ثٌذسثعق ٝثٌغقجٌٍٔ ٝعقجَ ثٌؾقجِعٝ
.6108/6107
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌضؾ١ٙضثس ثٌض ٝثصخزس ٌضنِ ٓ١أعّجي ثالِضقجٔجس .
 -9الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دؾقذٚي أعّقجي ٌؾٕقز ثٌغقالِز ٚثٌقققز ثٌّ١ٕٙقز ٚصقنِ ٓ١د١تقز ثٌعّقً
دجٌؾجِعز دؾٍغز ثٌغالعجء ثٌّٛثفك .6108/1/3
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دنعّجي ٌؾٕز ثٌغالِز ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز ٚصنِ ٓ١د١تز ثٌعًّ دجٌؾجِعز.
 -01الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دمققشثس ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز دؾٍغققضز ثٌّٕعمققذر فقق6108/3/69 ٝ
دجٌضنو١ذ عٍ ٝثعٕجد ثألعّجي ثٌض ٝصذخً ف ٝثٔؾطز ِشوض ثٌضؾجسح ٚثٌذققٛط ثٌضسثع١قز ثٌقٝ
ثٌّشوض دجألِش ثٌّذجؽش ٌّج ٌٗ ِٓ أّ٘١ز ف ٝص٠جدر ثٌّٛثسد ثٌزثص١ز ٌىٍ١ز ثٌضسثعز ٚثٌؾجِعز.
القــــشاس
ثف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚأٚفققش ثٌٍؾٕققز دنققشٚسر ِخجهذققز ِشوققض ثٌذقققٛط ثٌضسثع١ققز
السعجي ِٕذٚد ٓ١ثٌ ٝثٌىٍ١ز ٌٍضقش ٜعٓ ثِقجوٓ صٛثؽقذ ثٌفتقشثْ ٔ قشث الٔضؾقجس٘ج فق ٝثِقجوٓ
عذ٠ذر دجٌىٍ١ز ٌٍضخٍـ ِٕٙج ٚثدجدصٙج.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌٛثفذر ٙشث
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽجِعـــــز هٕطــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ

ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك ٚ َ 6108/ 2/ 7رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دّىضقخ ثألعقضجر
ثٌذوضٛس ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ االصٌيي 6108/5/ 7
***********************

االعن

الزْقيغ

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك 6108 /2/ 7
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108/1/ 01 ٟ
ِ -6ضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ثدش.6108 ً٠
 -1إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.د /عّ١ذ وٍ١ز ثٌضسثعز  -ؽجِعز هٕطج دؾقنْ إؽقشثء ثٌّعجٕ٠قز
ٌّعجًِ ِٚخجصْ ثٌىٍ١ز فمذ صذٚ ٓ١ؽقٛد أعقجس ٌٍفتقشثْ ٚعق١ضُ عّقً ِىجفققز دئؽّقجٌ ٝصىٍفقز
( 1111ثسدعققز ثالف ؽٕٙ١ققج صغققذد ٌقغققجح ِشوققض ثٌضؾققجسح ٚثٌذقققٛط ثٌضسثع١ققز ٌٍىٍ١ققز
ثٌضسثعز.
 -2إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.د /عّ١ققذ ثٌىٍ١ققز دؾققجْ صٛؽٙ١ققجس ث.دٚ /ص٠ققش ثٌضعٍقق ُ١ثٌع قجٌٝ
ٚثٌذقظ ثٌعٍّ ٝدم١قجَ دعقل ثالؽقخجؿ دئٔضققجٌ ُٙفقفز ِٕقذٚد ٓ١عقٓ سةجعقز ثٌؾّٛٙس٠قز
أٚعقققجٍِ ٓ١دّىضقققخ ثٌغققق١ذ  /سةققق١ظ ثٌؾّٛٙس٠قققز ٌقققزث ٠ؾقققخ ف قققش ثٌضعقققجِ ْٚقققع ِغقققً ٘قققزٖ
ثٌؾخق١جس إال دعذ ثٌشؽٛع ٌٍغقٍطز ثٌّخضققز ( ثٌغق١ذث.د /سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٚرٌقه ٌٍضنوقذ
ِٓ ففز ٘ؤالء ثالؽخجؿ.
 -3ثٌٕ ش ف ٝخطجح ثٌغ١ذ ثٌذوضٛس /ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٌٛ ٜفذر ثألصِجس ٚثٌىٛثسط دجٌىٍ١قز دؾقنْ
ل١جَ ثٌغ١ذ  /ثٌّذ٠ش ثإلدثسٌٍٛ ٜفذر دعًّ صقّٚ ُ١دشِؾز صطذ١ك هالد ٝخقجؿ دجٌغقالِز
ٚثٌققز ثٌّ١ٕٙز دّٛلع ٝوٍ١ز ثٌعٍٚ َٛؽجِعز هٕطج ٚرٌه ٌ عضفجدر ِٓ ٘زث ثٌضطذ١ك.
 -7إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دضمش٠ققش ثٌٍّضمقق ٝثٌض١ ٛققف ثٌضجعققع ٌخش٠ؾقق ٝوٍ١ققز ثٌعٍققٚ َٛثٌققز ٜصققُ
صٕ  ّٗ١دضجس٠خ .6108/1/60
 -8إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح إدثسر ِىجفقز ثٌمقٛثسك دّذ٠ش٠قز ثٌضسثعقز دجٌغشد١قز دجٌضعقجْٚ
ِع ِذ٠ش٠ز ثٌققز ِٚذ٠ش٠ز ثٌطخ ثٌذ١طش ٜدجٌغشد١ز دذذء فٍّز ِىجفققز ثٌمقٛثسك دثخقً
ثٌىضٍز ثٌغىٕ١ز ٌّذْ ٚلش ٜثٌّقجف ز.
ِ -9ج ٠غضؾذ ِٓ أعّجي.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6108/ 5/ 7
*****************
ثؽضّعققش ٌؾٕققز ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠قق َٛثالعٕقق ٓ١ثٌّٛثفققك 6108 / 2/7
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
لغــُ ثٌش٠جم١جس
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دجٌضشف١ققخ دجٌغققجدر أعنققجء ثٌٍؾٕققز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌٚ ٝدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108 /1/ 01 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6108/1/ 01

 -6الوْضْع
ِضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
القــــشاس
صُ عًّ ِزوشر ِضجدعز ٌّٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3الوْضْع

إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دّٛمقٛعجس ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ثدش.6108 ً٠
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دمشثسثس ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌؾجِعقز ك ٚخجفقز
ِٛمٛع عًّ خطز ثعضشثصؾ١ز ٌضقٛف١ش ثٌطجلقز دجٌّذقجٔ ٝثالدثس٠قز ٚوٍ١قجس ؽجِعقز هٕطقج ك ف١قظ ثْ
ثٌّؾٍظ وٍف ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تقز ٌىٍ١قز ثٌعٍق ٚ َٛث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز
ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌىٍ١ز ثٌٕٙذعز ٌعًّ ثٌخطز ٚلقجَ ث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز ٌؾقت ْٛخذِقز
ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌىٍ١ز ثٌعٍ َٛدجعذثد ثٌخطز ِٓ ث٘ذثف ٚثٌ١ز ثٌضٕف١ز ٌضٛف١ش ثٌطجلز.
 -4الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.د /عّ١ققذ وٍ١ققز ثٌضسثعققز  -ؽجِعققز هٕطققج دؾققنْ إؽققشثء
ثٌّعجٕ٠ز ٌّعجًِ ِٚخجصْ ثٌىٍ١ز ك فمذ صذٚ ٓ١ؽٛد أعجس ٌٍفتشثْ ٚع١ضُ عًّ ِىجفقز دئؽّقجٌٝ
صىٍفز ( 1111ثسدعز ثالف ؽٕٙ١ج صغذد ٌقغجح ِشوض ثٌضؾجسح ٚثٌذققٛط ثٌضسثع١قز دىٍ١قز
ثٌضسثعز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّقج دجٌخطقجح ٚصقُ ثٌضٛثفقً ِقع وٍ١قز ثٌضسثعقز ٚدٕقجءث عٍ١قٗ عق١ضُ عّقج
ثٌّعجٕ٠ز ثٌٕٙجة١ز  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك ٌ 6108/2/8ضقذ٠ذ ؽّ١ع ثألِقجوٓ ثٌّضنقشسر ِقٓ صٛثؽقذ
ثٌفتشثْ دجٌىٍ١ز.
 -5الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دخطققجح ث.د /عّ١ققذ ثٌىٍ١ققز دؾققجْ صٛؽٙ١ققجس ث.دٚ /ص٠ققش ثٌضعٍققُ١
ثٌعققجٌٚ ٝثٌذقققظ ثٌعٍّقق ٝدم١ققجَ دعققل ثالؽققخجؿ دئٔضقققجٌ ُٙفققفز ِٕققذٚد ٓ١عققٓ سةجعققز
ثٌؾّٛٙس٠ز أٚعجٍِ ٓ١دّىضخ ثٌغ١ذ  /سة١ظ ثٌؾّٛٙس٠قز ٌقزث ٠ؾقخ ف قش ثٌضعقجِ ْٚقع ِغقً
٘قزٖ ثٌؾخققق١جس إال دعقذ ثٌشؽققٛع ٌٍغققٍطز ثٌّخضققز ( ثٌغقق١ذ ث.د /سةق١ظ ثٌؾجِعققز ٚرٌققه
ٌٍضنوذ ِٓ ففز ٘ؤالء ثالؽخجؿ.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج.
 -6الوْضْع
ثٌٕ قش فقق ٝخطقجح ثٌغقق١ذ ثٌققذوضٛس /عقجِ ٝثٌعطققجس ثٌّققذ٠ش ثٌضٕف١قزٌٛ ٜفققذر ثألصِققجس
ٚثٌىققٛثسط دجٌىٍ١ققز دؾققنْ ل١ققجَ ثٌغقق١ذ ِٕ /ضقققش عذققذ ثٌققذث ُ٠ثٌّققذ٠ش ثإلدثسٌٍٛ ٜفققذر دعّققً

صقققّٚ ُ١دشِؾققز صطذ١ققك هالدقق ٝخققجؿ دجٌغققالِز ٚثٌققققز ثٌّ١ٕٙققز دّققٛلع ٝوٍ١ققز ثٌعٍققَٛ
ٚؽجِعز هٕطج ٚرٌه ٌ عضفجدر ِٓ ٘زث ثٌضطذ١ك.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚأعٕش عٍ ٝثٌّٛمٛع ٚأٔٗ ٠ؾخ ٚمع ٘قزث ثٌّٛمقٛع عٍقِٛ ٝلقع
ثٌىٍ١ققز ٚوٍ١ققجس ثٌؾجِعققز ف١ققظ أٔققٗ ٠قضقق ٜٛعٍقق ٝإسؽققجدثس عققٓ ثٌغققالِز ٚثٌققققز ثٌّ١ٕٙققز
ٌٍطالح دثخً ثٌّذجٔ ٝثإلدثس٠ز ٚثٌّعجًِ دئعضذجس ٘زث ثٌّٛمٛع ِذجدسر ِٓ وٍ١ز ثٌعٍ.َٛ
 -7الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دضمش٠ققش ٍِضمقق ٝثٌض١ ٛققف ثٌضجعققع ٌخش٠ؾقق ٝوٍ١ققز ثٌعٍققٚ َٛثٌققز ٜصققُ
صٕ  ّٗ١دضجس٠خ .6108/1/60
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚثعٕش ثٌٍؾٕز عٍ ٝصٕ  ُ١ثٌٍّضمقٚ ٝأؽقجس ث.دٚ /و١قً ثٌىٍ١قز ٌؾقتْٛ
خذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز عٍق ٝمقشٚسر عّقً ِضجدعقز ِقع ثٌؾقشوجس ٚثٌّؤعغقجس ثٌضقٝ
أصجفش فشؿ ثٌضذس٠خ ٚثٌض١ ٛف ٌٍطٍذز ٚثٌخش٠ؾٚ ٓ١خجفز ثٌؾشوجس ثٌض ٝصمق َٛدضقذس٠خ
ثٌطٍذققز ٚثٌخققش٠ؼ عٍقق ٝو١ف١ققز ثٌضج٘١ققً ال٠ؾققجد فققشؿ عّققً أٚو١ف١ققز عّققً ِؾققشٚع خققجؿ
دجٌطجٌخ ٚثٌخش٠ؼ ِغً ( ِىضخ ثٌنّجْ ثإلؽضّقجع ٝدجٌغشد١قز ِٚىضقخ ثٌنقّجْ ثإلؽضّقجعٝ
دىفش ثٌؾ١خ ٚؽشوجس س٠جدر ثالعّجي .
 -8الوْضْع
إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دخطقققجح إدثسر ِىجفققققز ثٌمقققٛثسك دّذ٠ش٠قققز ثٌضسثعقققز دجٌغشد١قققز
دجٌضعققجِ ْٚققع ِذ٠ش٠ققز ثٌققققز ِٚذ٠ش٠ققز ثٌطققخ ثٌذ١طققش ٜدجٌغشد١ققز دذققذء فٍّققز ِىجفقققز
ثٌمٛثسك دثخً ثٌىضٍز ثٌغىٕ١ز ٌّذْ ٚلش ٜثٌّقجف ز.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج دجٌخطققجح ٚصققُ ثٌضٛثفققً ِققع ِذ٠ش٠ققز ثٌضسثعققز دجٌغشد١ققز ٚٚؽققذ ثْ
ثٌّىجفقز عضى ْٛدجالسثم ٝثٌضسثع١ز ٚثٌقذثةك ٚثٌؾٛثسع ثٌّق١طز دجٌىضٍز ثٌغىٕ١ز.
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽجِعـــــز هٕطــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ
ثألفـققـذ ثٌّٛثفققك ٚ َ 6108/ 3/ 01رٌققه فقق ٝصّققجَ ثٌغققجعز ثٌقجد٠ققز عؾققش فققذجفج دّىضققخ
ثألعضجر ثٌذوضٛس ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ األدذ 6108/6/ 01
***********************

االعن

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

الزْقيغ

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز
٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز

ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ
ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثألفذ ثٌّٛثفك 6108 /3/ 01
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108/2/ 7 ٟ
ِ -6ضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خقالي
ؽٙش ِج.6108 ٛ٠
 -1إحاطةةا لجنة ةةا نخةةا د/طةةان ال لخة لج ن ةةا دشة كشة ن جة ةةا جنلىةةلع نةةم لي طةةان لخ ا ةةا
لجخةخ ات للجخارةات لكحا ا خا نزم خ خ الت للةهزة لىطع غ ار ىدن إ كهاء لجسة ا لجخاج ةا حكةم
كم شرلئها ىدن دال ا لج ام لجةاخ م لجةا ا.
 -2إفجهز ثٌٍؾٕقز نخةا د/طةان لجةا كلر ل ةن للن لزلرة لمسةكوخار للجك ةال لجةالجم لرئة ىطةا
لجك ةةال ليس ة لأ دشة ى ةةام ح لخةةا لجه ةةا دك ة م ةةاة دةةرلخت كار د ةةا ج ةةام 8102ل 8102جك خ ةةا
خهةةارلت لج ةةللار لجخ ةةر ا جةةم لجخةةةاةت لجخ/كن ةةا جةةم إطةةار لجدر ةةاخت لجه ةةاأ جنك ةةال لمىك ةةااأ
للج م ( )ITECجذل كم كرش ح اا ( )8لساسةم ل ( )0إحك ةاطم جندةرلخت ذلت لج ةنا خخة ك طدة
ن هم شرلط لجكرش ح خ /الن لجرلدط .https://www.itecgoi.in
ةدةر خ ةا ن ةا لجزرل ةا ةاخ ةا ط طةا دشة ل ةالر
 -3لج ر جم /طةان لدال شةر ع دةا لجةل
لج س/ا ليلجم خ خةنا /اخا لجخةكخع لك خ ا لجد ئا ج ن ا لجزرل ا ثٌّٙذثٖ ٌىٍ١ز ثٌعٍٚ َٛصنؽ١شر ث.د /
عّ١ذ وٍ١ز ثٌعٍ َٛثالعضشؽجد دٙج.
 -7لج ر جم /طان ث.د /عّ١ذ وٍ١ز ثٌضسثعز  -ؽجِعز هٕطج دضجس٠خ  6108/2/66دؾنْ إؽشثء ثٌّعجٕ٠قز
ثألخ١شر الِجوٓ ِخضٍفز ِٓ ثٌىٍ١ز دّغجفز ِ 08111ضش ِشدع ٌّىجفقز ثٌمٛثسك ثٌّٛؽٛدر ٚثٌّٕضؾشر
دجٌىٍ١ز ٚثٌذجٌو صىٍفضٙقج (  32111خّقظ ٚعالعق ْٛثٌقف ؽٕٙ١قج ِٚمجسٔضٙقج دعمقذ ثالصفقجق ثٌّٛلقع دقٓ١
ثدثسر ثٌىٍ١ز ٚثدثسر ِىجفقز ٔجلالس ثألِشثك دطٕطج ثٌضجدعقز ٌّذ٠ش٠قز ثٌقققز دجٌغشد١قز ٠ٚؾقًّ ِذٍقو (
 06111ثعٕ ٝعؾش ثٌف ؽٕٙ١ج عٓ ِغجفز ِ 8111ضش ِشدع.
 -8ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ثٌّٛؽٗ ثٌٝ
ثٌغ١ذ ٚ /وٚ ً١صثسر ثٌؾت ْٛثٌقق١ز دجٌغشد١ز دؾنْ ِٛثفمز ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
دضجس٠خ ٚ 6108/2/61ثٌّٛثفك عٍِ ِٓ ٗ١ؾٍظ ثٌؾجِعز دضجس٠خ  6108/2/31فمذ أٚفق ٝدجٌضٛثفقً
ِع ِذ٠ش٠ز ثٌققز دجٌغشد١ز ٌٍمنجء عٍ ٝثٌمٛثسك دجٌؾجِعز.
 -9ثٌٕ ش ف ٝخط جح ثٌغ١ذر  /إِٔ١ز عذذ ثٌقّ١ذ دشوجس ِذ٠ش ثدثسر دنِجٔز ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز دؾقنْ ِٛثفمقز
ِؾٍظ ثٌؾجِعز دؾٍغضز ثٌّٕعمذر دضجس٠خ  6108/2/31عٍ: ٝ
ثٚال :ثسؽققجء فغققخ ثٌعمققذ ثٌّ ذققشَ دقق ٓ١وٍ١ققز ثٌعٍققِٚ َٛشوققض فقق١جٔز ثألؽٙققضر ثٌعٍّ١ققز ٚثٌطذ١ققز دجٌؾجِعققز
ٚثسعجي ثٔزثس ٌٍّشوض.

عجٔ١ققج :ل١ققجَ وٍ١ققز ثٌعٍقق َٛدجصخققجر ثالؽققشثءثس ثٌمجٔ١ٔٛققز دطققشؿ عٍّ١ققز فقق١جٔز ثٌّقققجعذ دقق ٓ١ثٌؾققشوجس
ثٌّضخققز ف٘ ٝزث ثٌّؾجي أ ٚثعٕجد عٍّ١ز ثٌق١جٔز الفذ ٜثٌؾشوجس ثٌّضخققز.

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6108/ 6/ 01
*****************
ثؽضّعققش ٌؾٕققز ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠قق َٛثألفققذ ثٌّٛثفققك 6108 / 3/01
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
لغــُ ثٌش٠جم١جس
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دجٌضشف١ققخ دجٌغققجدر أعنققجء ثٌٍؾٕققز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌٚ ٝدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108 /2/ 7 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6108/2/ 7

 -6الوْضْع
ِضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.

القــــشاس
صُ عًّ ِزوشر ِضجدعز ٌّٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دّٛمقٛعجس ِؾٍقظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش ِج.6108 ٛ٠
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دمشثسثس ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌؾجِعز .
 -4الوْضْع
إحاطا لجنة ا نخا دخسادقا ةاخ ا ط طا ٌضمذ ُ٠أفىجس ِٚمضشفجس صٙذف ٌطشق ِعجٌؾقز
ثٌّ١جٖ ٚصشؽ١ذ ثعضخذثِٙج فِ ٝقش عٍق ٝثْ صمقذَ ثٌّّؾقشٚعجس ث ٚثٌّمضشفقجس ثٌق ٝث.دٚ /و١قً
وٍ١ز ثٌٕٙذعز جشئل /اخا لجخةكخع لك خ ا لجد ئا لل/ر خل ا جنكقا م  82ل ل .8102
القــــشاس
ثف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚصٛف ٝثٌٍؾٕز دّخجهذز ثأللغجَ ثٌعٍّ١ز.
 -5الوْضْع
إحاطا لجنة ا نخا د/طان ال لخ لج ن ا دش كشة ن جة ةا جنلىةلع نةم لي طةان
لخ ا ا لجخةخ ات للجخارةات لكحا ا خا نزم خ خ الت للةهزة لىطع غ ار ىدن إ كهةاء
لجس ا لجخاج ا حكم كم شرلئها ىدن دال ا لج ام لجةاخ م لجةا ا.
القــــشاس
إحك اةات لجخةخ ات للجخارةات للةا
أف١طش ثٌٍؾٕز نخا لكم خن كقر ر اخن
ل خ م لجسكائر لجخلةلاة جةم حاةةا إجةم لجك ةر دح ةت ك ةل خة ةل ة ةا كحخةن لجةهةا
لكم إىكرلح ل ك ل خ لجةنا لل لجقخةا لجةدالا للت لل ك ةل ىط ةا للحةاة ل ةذجا لةةا
ل د ض ليرض ات كحكاج إجم ا ا لجدار ة للجد شةات لخةا داج سةدا جنةالكا شةل كةم لجخةرلر
ن ها ةخ ا للسك خنت لجنخدات لج/ا ا دها خع شرلء اا خ لجنخدات لمحك اطم.
 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز نخا د/طان لجةا كلر ل ةن للن لزلرة لمسةكوخار للجك ةال لجةالجم
لرئ ىطا لجك ال ليس لأ دش ى ام ح لخا لجه ا دك م ةاة دةرلخت كار د ةا ج ةام
8102ل 8102جك خ ةةا خهةةارلت لج ةةللار لجخ ةةر ا جةةم لجخةةةاةت لجخ/كن ةةا جةةم إطةةار
لجدر اخت لجه اأ جنك ال لمىك ااأ للج م ( )ITECجذل كم كرش ح اا ( )8لساسم ل
( )0إحك اطم جندرلخت ذلت لج نا خخ ك طد ن هم شرلط لجكرشة ح خة /ةالن لجةرلدط
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القــــشاس

رل ة خ اسةدا خة لجسةااة

أف١طش لجة ا نخا لكةم خرلسةنا ليىسةام لج نخ ةا جكرشة ح خة
ل ضاء ه ئا لجكار للجه ئا لجخ ال ا.
 -7الوْضْع
ةدر خ ةا ن ةا لجزرل ةا ةاخ ةا ط طةا
لج ر جم /طان لدال شر ع دا لجل
دش ة ل ةةالر لج سةة/ا ليلجةةم خ ة خةنةةا /اخةةا لجخةكخةةع لك خ ةةا لجد ئةةا ج ن ةةا لجزرل ةةا
ثٌّٙذثٖ ٌىٍ١ز ثٌعٍٚ َٛصنؽ١شر ث.د  /عّ١ذ وٍ١ز ثٌعٍ َٛثالعضشؽجد دٙج.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز نخا للضح لدال ل ن لج ن ا جشةئل /اخةا لجخةكخةع لك خ ةا لجد ئةا دة
لج ن ا ا ت ك خةن لج شةرة لجد ئ ةا ج ن ةا لج نةلم د ة ا الر ةا إجةم ل طةاجدلل جةم لجةاخ ةا
د خن درلشلرلت ج /ض لج قات لإىكرح لدال خحخا دا لجللحا د خن خقاةت نخ ا نةم
لجخلىع لمج كرل م لج/اص داج ن ا.
 -8الوْضْع
لج ةةر جةةم /طةةان ث.د /عّ١ققذ وٍ١ققز ثٌضسثعققز  -ؽجِعققز هٕطققج دضققجس٠خ  6108/2/66دؾققنْ إؽققشثء
ثٌّعجٕ٠ز ثألخ١شر الِجوٓ ِخضٍفقز ِقٓ ثٌىٍ١قز دّغقجفز ِ 08111ضقش ِشدقع ٌّىجفققز ثٌمقٛثسك ثٌّٛؽقٛدر
ٚثٌّٕضؾققشر دجٌىٍ١ققز ٚثٌذققجٌو صىٍفضٙققج (  32111خّ قظ ٚعالعقق ْٛثٌققف ؽٕٙ١ققج ِٚمجسٔضٙققج دعمققذ ثالصفققجق
ثٌّٛلع د ٓ١ثدثسر ثٌىٍ١ز ٚثدثسر ِىجفقز ٔجلالس ثألِشثك دطٕطج ثٌضجدعز ٌّذ٠ش٠ز ثٌققز دجٌغشد١ز ٠ٚؾًّ
ِذٍو (  06111ثعٕ ٝعؾش ثٌف ؽٕٙ١ج عٓ ِغجفز ِ 8111ضش ِشدع.

القــــشاس
أف١طقش لح طةةت لجنة ةةا نخةةا ل ةرل جشة لأ ىسةةم لج دةةات لىسةم نةةم لجح ةةلل لخر ةةز لج/اخةةا
لج اخا خ لةلا ل الا هائنا خ لج ئرل جقا كم لجكلل ةن للة خةع ن ةا لجزرل ةا لكةم ل ضةا لجكلل ةن
خةةع خا ر ةةا لج ةةحا داج رد ةةا للرسةةنت لجةاخ ةةا /طةةان إجةةم لجس ة ا ل ةةن لزلرة لج ةةحا داج رد ةةا
جنكلل ن خع لجةاخ ا جنقضاء نم لجقللرض د ن ات لجةاخ ا.

 -9الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح ثٌغقق١ذر  /إِٔ١ققز عذققذ ثٌقّ١ققذ دشوققجس ِققذ٠ش ثدثسر دنِجٔققز ِؾٍققظ
ثٌؾجِعز دؾنْ ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌؾجِعز دؾٍغضز ثٌّٕعمذر دضجس٠خ  6108/2/31عٍ: ٝ
ثٚال :ثسؽجء فغخ ثٌعمذ ثٌّذقشَ دق ٓ١وٍ١قز ثٌعٍقِٚ َٛشوقض فق١جٔز ثألؽٙقضر ثٌعٍّ١قز ٚثٌطذ١قز
دجٌؾجِعز ٚثسعجي ثٔزثس ٌٍّشوض.
عجٔ١ققج :ل١ققجَ وٍ١ققز ثٌعٍقق َٛدجصخققجر ثالؽققشثءثس ثٌمجٔ١ٔٛققز دطققشؿ عٍّ١ققز فقق١جٔز ثٌّقققجعذ دققٓ١
ثٌؾقققشوجس ثٌّضخقققققز فققق٘ ٝقققزث ثٌّؾقققجي أ ٚثعقققٕجد عٍّ١قققز ثٌقققق١جٔز الفقققذ ٜثٌؾقققشوجس
ثٌّضخققز.
القــــشاس
لح طت لجنة ا نخا د قةا لج ة ا ا لجخدةرم خةع خر ةز ة ا ا ليةهةزة داجةاخ ةا لذجةا
ج خن ا إحةالن لكةا ةا لسا سة رلت لج ن ةا خةع خةن ة ا ا الر ةا جالسا سة رلت لةةا ل
خر ةةز ةة ا ا لجةاخ ةةا كةة /ر جةةم ل هةةاء خن ةةا ةة ا ا ليسا سةة رلت ل ن ةة ةةكم حاج ةةا
ا جخ ا ا اا (  ) 5لسا س رلت داج ن اد
لجكلل ن خع د ض لجشر ات لجخك/
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث

ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ
ؽجِعـــــز هٕطــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ

ثالعٕ ٓ١ثٌّٛثفك ٚ َ 6108/ 7/ 9رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دّىضقخ ثألعقضجر
ثٌذوضٛس ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ االصٌيي 6108/7/ 9
***********************

االعن

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز

الزْقيغ

٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جذّل أػوبل لجٌـــخ شئــْى خذهــخ الوجزوغ ّرٌويــخ الجيئـــخ
ي جلغزِب الوٌؼقذح يْم االصٌيي الوْا ق 6108 /7/ 9
******************
 -0الزصذيق ػلٔ هذضش الجلغخ الوٌؼقذح ي  6108/6/ 01ر
 -6هزبثؼخ رٌليز هْضْػبد اللجٌخ الغبثقخر
 -3ئدبطخ اللجٌخ ػلوب ثوْضْػبد هجلظ الجبهؼخ ل ئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ ّالزي روذ خالل شرِش
يًْيْ 6108ر
 -4الٌظش ٔ خطربة اردً /ب رت س ريظ الجبهؼرخ ل رئْى خذهرخ الوجزورغ ّرٌويرخ ث رأى هْا قرخ هجلرظ شرئْى
خذهرررخ الوجزورررغ ّرٌويرررخ الجيئرررخ ثزررربسيخ ّ 6108/5/61الوْا رررق ػليرررَ هررري هجلرررظ الجبهؼرررخ ثزررربسيخ
 6108/5/31قذ أّصٔ ثقيبم الأليبد ثؼول جذّل للوؼغأشاد خالل األجربصح الصريليخ ّرلرت لزذْيرل طبقرخ
ال جبة ئلٔ طبقخ ئيجبثيخ ّئػطبء الطالة هقبثل هبدٓ هي هشاكض الخذهخ الؼبهخر
 -5ئدبطخ اللجٌرخ ػلورب ثخطربة اردً /ب رت س ريظ الجبهؼرخ ل رئْى خذهرخ الوجزورغ ّرٌويرخ الجيئرخ ث رأى القيربم
ثأػورربل الصرريبًخ الذّسيررخ ال رربهلخ هرري أػورربل صرريبًخ ك دّساد الويرربٍ أػورربل الأِشثبءررـ الررذُبًبد ّرٌظيررد
األعطخ ِٚؾجس١ِ ٜجٖ ثألعطـ ّجويغ هبيلضم هي صيبًخ الوجبًٔ لر
 -6ئدبطررخ اللجٌررخ ػلوررب ثخطرربة اردً /ب ررت س رريظ الجبهؼررخ ث ررأى هْا قررخ هجلررظ الجبهؼررخ ثجلغررزَ ثزرربسيخ
 6108/4/31قررذ أدرريظ ػلوررب ثبلزقرربسيش الوقذهررخ هرري كليررخ الؼلررْم ػرري الٌررذّاد ّّسػ الؼوررل الزررٔ روررذ
ثبلأليخ ّأّصٔ الوجلظ ثؼقذ هضل رلت الٌذّاد ثصْسح هٌزظورخ ّه ربسكخ الطرالة رٔ ئخزيربس الوْضرْػبد
ّكزلت ئخزيبس الوذبضشيي ّرلت لزذليضُن لذضْس هضل رلت الٌذّاد ّّسػ الؼولر
 -7الٌظررش ررٔ خطرربة أ  /ػررضح أًررْس ًصرريش هررذيش ػرربم االداسح الؼبهررخ لل ررئْى القبًًْيررخ " ادسح اللزررْٓ ّالؼقررْد
ثبلجبهؼخ ث أى الوزكشح الوؼشّضخ ػلٔ هجلظ الجبهؼخ الًِبء الؼقذ الوجشم ثيي كليخ الؼلرْم ّهشكرض صريبًخ
األجِضح الؼلويخ ّالطجيخ ثبلجبهؼخ ديرش أى هذربهٔ الجبهؼرخ يرشٓ أًرَ هري خرالل الورزكشاد الوؼشّضرخ هري
كليخ الؼلْم ػلٔ ًب ت س يظ الجبهؼخ ّس يظ الجبهؼخ ضشّسح هب يلٔ -
 غخ الؼقذ الوجشم ثيي كليخ الؼلْم ّهشكض صيبًخ األجِضح الؼلويخ ّالطجيخ ثبلجبهؼرخ لؼرذم ئلزضاهرَ ثؼوليرخالصيبًخ ّادخالل ثبلؼقذ الوجشم هؼَر
 قيبم كليخ الؼلْم ثارخبر ادجشاءاد القبًًْيخ لطشح ػوليخ صيبًخ الوصبػذ ثيي ال رشكبد الوزخصصرخ رُٔزا الوجبلر
 -8الٌظش ٔ خطبة ارد /الغيذ ػجذ الغزبس الوليجٔ ًقيت الؼلوييي ثجوِْسيـــخ هصش الؼشثيخ ث أى عؼٔ ًقبثرخ
الوِرري الؼلويررخ لزررْ يش الخبهرربد الالصهررخ للدزيبجرربد الصررٌبػيخ ثبلجوِْسيررخ ّئعررزجبثخ ال ررشكخ القبثضررخ
لالدّيخ ّالأيوبّيبد ّئدزيبجبرِب لؼذد 64هبدح للصٌبػبد الذّا يخ لزا ًشجْ ئ بدرٌب ػي هذٓ ئهأبًيرخ ررْ يش
الخبهرربد الذّا يررخ هرري خررالل هبػٌررذ الغرربدح الجرربدضيي هرري ثذررْس أّ ئجررشاء ثذررْس جذيررذح دًزبجِررب ّالٌقبثررخ
هغزؼذح للزؼبّى هغ الجبدضيي هبديب ّ ٌيب دروبم ُزا السش ر

 -9ئدبطخ اللجٌخ ثخطبة ارد /الغيذ ئثشاُين الغيذ عبلن ّكيل الأليخ ل ئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويرخ الجيئرخ ث رأى
قيبم ئداسح الأليخ ّّدذح الزذبليل الذقيقخ ثوجبدسح ئديبء ّر سيل ّدــذح الزذبليل الذقيقيرخ ثبلأليرخ لرزا يزْجرت
ػلٔ األقغبم الؼلويخ دصش جويغ األجِضح الزٔ رصلخ للؼول ثأجش ّاألخصب ييي القب ويي ػلٔ ر سيلِب ر
 -01ئدبطخ اللجٌخ ػلورب ثخطربة ارد /هصرطلٔ هذورذ ال ريخ ًب رت س ريظ الجبهؼرخ للذساعربد الؼليرب ّالجذرْس
ث أى هغبُوخ الوؼول الوشكضٓ ٔ س غ ّرٌويخ هِبساد ّقذساد شجبة الخشيجيي ػلٔ هغبيشح سكرت الزقرذم
الؼلوررٔ ليأغررجِن هِرربساد رٌب غرريخ لللزذررب ثغررْ الؼوررل ثبل ررشكبد ّالوإعغرربد الؼلويررخ الوخزللررخ لررزا
يزْجرت رششرريخ الغرربدح الوزخصصرريي هرري أػضرربء ُيئررخ الزررذسيظ دلقرربء هذبضررشاد ررٔ الوجرربالد الوذررذدح
ثبلخطخ الوش قَر
جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6108/ 7/ 9
*****************
ثؽضّعققش ٌؾٕققز ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠قق َٛثالعٕقق ٓ١ثٌّٛثفققك 6108 / 7/9
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
لغــُ ثٌش٠جم١جس
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دجٌضشف١ققخ دجٌغققجدر أعنققجء ثٌٍؾٕققز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌٚ ٝدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108 /3/ 01 ٝ
القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6108/3/ 01

 -6الوْضْع
ِضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
القــــشاس
صُ عًّ ِزوشر ِضجدعز ٌّٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّٛمٛعجس ِؾٍظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش .6108 ٛ١ٔٛ٠
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دمشثسثس ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌؾجِعز .
 -4الوْضْع
ثٌٕ قش فقق ٝخطقجح ث.دٔ /جةققخ سةقق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾققت ْٛخذِقز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز دؾقنْ ِٛثفمققز ِؾٍققظ
ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز دضققجس٠خ ٚ 6108/2/61ثٌّٛثفققك عٍ١ققٗ ِققٓ ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز دضققجس٠خ
 6108/2/31فمذ أٚف ٝدم١جَ ثٌىٍ١جس دعًّ ؽذٚي ٌٍّعغىشثس خالي ثألؽجصر ثٌق١ف١ز ٚرٌه ٌضق ً٠ٛهجلز
ثٌؾذجح إٌ ٝهجلز إ٠ؾجد١ز ٚإعطجء ثٌطالح ِمجدً ِجدِ ِٓ ٜشثوض ثٌخذِز ثٌعجِز.

القــــشاس
ثف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج ٚصٛفقق ٝثٌٍؾٕققز دعمققذ ثؽضّققجع ِققع سعج٠ققز ثٌطققالح ٌضقف١ققض ٚؽققزح ثٌطققالح
ٌقنٛس ٘زٖ ثٌّعغىشثس ِقٓ خقالي ثٌخطقز ثٌضق ٝصقُ ثعقذثد٘ج ِقٓ لذقً لطقجع ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز
ثٌذ١تز ٌضٕف١ز٘ج خالي ثالعذٛع ثٌمجدَ.

 -5الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دؾنْ ثٌم١جَ
دنعّققجي ثٌققق١جٔز ثٌذٚس٠ققز ثٌؾققجٍِز ( ٌ قذٚسثس ثٌّ١ققجٖ  -أعّققجي ثٌىٙشدققجء ـ ق ثٌققذ٘جٔجس  -صٕ ١ققف ثألعققطـ -
ِؾجس١ِ ٜجٖ ثألعطـ ٚؽّ١ع ِجٍ٠ضَ ِٓ ف١جٔز ثٌّذجٔ. ٝ

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚلذ صُ صؾىٌ ً١ؾٕز دجٌىٍ١ز ِٓ ( ٚسؽز ف١جٔز ثٌؾٙضر – ٚثٌخذِجس ثٌفٕ١ز " لغُ
ثٌٕؾجسر ٚلغُ ثٌىٙشدجء " ِٚشوقض ثٌخذِقز ثٌعجِقز ٚصقُ ٚمقع ثٌ١قز دٕقجءث عٍق ٝثؽضّقجع ثٌٍؾٕقز ٚرٌقه ٌعّقً
ف١جٔز ؽجٍِز ٌّذجٔ ٝثٌىٍ١ز.

 -6الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ث.دٔ /جةخ سة١ظ ثٌؾجِعز دؾنْ ِٛثفمز ِؾٍظ ثٌؾجِعقز دؾٍغقضٗ دضقجس٠خ
 6108/1/31فمذ أفق١و عٍّقج دجٌضمقجس٠ش ثٌّمذِقز ِقٓ وٍ١قز ثٌعٍق َٛعقٓ ثٌٕقذٚثس ٚٚسػ ثٌعّقً ثٌضق ٝصّقش
دجٌىٍ١قققز ٚأٚفققق ٝثٌّؾٍقققظ دعمقققذ ِغقققً صٍقققه ثٌٕقققذٚثس دققققٛسر ِٕض ّقققز ِٚؾقققجسوز ثٌطقققالح فققق ٝإخض١قققجس
ثٌّٛمٛعجس ٚوزٌه إخض١جس ثٌّقجمشٚ ٓ٠رٌه ٌضقف١ضُ٘ ٌقنٛس ِغً صٍه ثٌٕذٚثس ٚٚسػ ثٌعًّ.

القــــشاس
أف١طش لجة ا نخا دجٌخطجح.

 -7الوْضْع
ثٌٕ ققش فقق ٝخطققجح أ  /عققضر أٔققٛس ٔققق١ش ِققذ٠ش عققجَ ثالدثسر ثٌعجِققز ٌٍؾققت ْٛثٌمجٔ١ٔٛققز " ثدسر ثٌفضققٜٛ
ٚثٌعمققٛد دجٌؾجِعققز دؾققنْ ثٌّققزوشر ثٌّعشٚمققز عٍققِ ٝؾٍققظ ثٌؾجِعققز الٔٙققجء ثٌعمققذ ثٌّذققشَ دقق ٓ١وٍ١ققز ثٌعٍققَٛ

ِٚشوض ف١جٔز ثألؽٙضر ثٌعٍّ١ز ٚثٌطذ١ز دجٌؾجِعز ف١ظ أْ ِقجِ ٝثٌؾجِعز ٠قش ٜأٔقٗ ِقٓ خقالي ثٌّقزوشثس
ثٌّعشٚمز ِٓ وٍ١ز ثٌعٍ َٛعٍٔ ٝجةخ سة١ظ ثٌؾجِعز ٚسة١ظ ثٌؾجِعز مشٚسر ِج -: ٍٝ٠
 فغخ ثٌعمذ ثٌّذشَ د ٓ١وٍ١ز ثٌعٍِٚ َٛشوض ف١جٔز ثألؽٙضر ثٌعٍّ١ز ٚثٌطذ١ز دجٌؾجِعز ٌعذَ إٌضضثِٗ دعٍّ١زثٌق١جٔز ٚثإلخالي دجٌعمذ ثٌّذشَ ِعٗ.
 ل١جَ وٍ١ز ثٌعٍ َٛدئصخجر ثإلؽشثءثس ثٌمجٔ١ٔٛز ٌطشؿ عٍّ١ز ف١جٔز ثٌّقجعذ د ٓ١ثٌؾشوجس ثٌّضخققزف٘ ٝزث ثٌّؾجي.

القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز نخةةا ٚأٚفققش ثٌٍؾٕققز دققنْ ٠ققضُ ثٌضعجلققذ ِققع ؽققشوز ِضخققققز فققِ ٝؾققجي فقق١جٔز
ثالعجٔغ١شثس ِٓ خالي عّقً ِٕجلققز عجِقز ٚرٌقه دعقذ فغقخ ثٌعمقذ ِذجؽقشر ِقع ِشوقض فق١جٔز ثألؽٙقضر
ثٌعٍّ١ز ٚثٌطذ١ز دجٌؾجِعز.

 -8الوْضْع
الٌظش ٔ خطبة ارد /الغيذ ػجذ الغزبس الوليجٔ ًقيرت الؼلويريي ثجوِْسيــرـخ هصرش الؼشثيرخ ث رأى عرؼٔ ًقبثرخ
الوِررري الؼلويرررخ لزرررْ يش الخبهررربد الالصهرررخ للدزيبجررربد الصرررٌبػيخ ثبلجوِْسيرررخ ّئعرررزجبثخ ال رررشكخ القبثضرررخ لالدّيرررخ
ّالأيوبّيبد ّئدزيبجبرِب لؼذد 64هبدح للصٌبػبد الذّا يخ لزا ًشجْ ئ بدرٌب ػي هذٓ ئهأبًيخ رْ يش الخبهبد الذّا يخ هري
خالل هبػٌذ الغربدح الجربدضيي هري ثذرْس أّ ئجرشاء ثذرْس جذيرذح دًزبجِرب ّالٌقبثرخ هغرزؼذح للزؼربّى هرغ الجربدضيي هبديرب
ّ ٌيب دروبم ُزا السش ر

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚصُ عشك ِ 61جدر و١ّ١جة١ز ٌّعشفز ِقذ ٜثِىجٔ١قز ثعقذثد٘ج دىٍ١قز ثٌعٍقٚ َٛصقُ
ِخجهذز لغُ ثٌى١ّ١قجء ٚرٌقه ٌعّقً ٌؾٕقز ٌضشؽق١ـ ثٌغقجدر ثعنقجء ٘١تقز ثٌضقذس٠ظ ثٌّضخققق ٓ١فق٘ ٝقزث
ثٌّؾجي.

 -9الوْضْع
ئدبطخ اللجٌخ ثخطبة ارد /الغيذ ئثشاُين الغيذ عبلن ّكيل الأليرخ ل رئْى خذهرخ الوجزورغ ّرٌويرخ الجيئرخ ث رأى
قيرربم ئداسح الأليررخ ّّدررذح الزذبليررل الذقيقررخ ثوجرربدسح ئديرربء ّر ررسيل ّدـررـذح الزذبليررل الذقيقيررخ ثبلأليررخ لررزا يزْجررت ػلررٔ
األقغبم الؼلويخ دصش جويغ األجِضح الزٔ رصلخ للؼول ثأجش ّاألخصب ييي القب ويي ػلٔ ر سيلِبر

القــــشاس
أف١طققش ثٌؾٕققز عٍّققج دجٌّذققجدسر ٚصققُ عّققً خطققجح ٌاللغققجَ ثٌعٍّ١ققز دجٌىٍ١ققز ٌضؾ١ٙققض لجةّققز دققجالؽٙضر
ثٌّٛؽٛدر دىً لغُ ٚثٌضّ٠ ٝىٓ ثعضخذثِٙج دجألؽش ٚثألخققجة ٓ١١ثٌمقجةّ ٓ١عٍق ٝصؾقغٍٙ١ج ٚوقزٌه ثِىجٔ١قز
عًّ لغُ ٌٍضق٠ٛش ثٌّ١ىشٚعىٛد.ٝ

 -01الوْضْع
ئدبطخ اللجٌخ ػلوب ثخطبة ارد /هصطلٔ هذوذ ال يخ ًب ت س يظ الجبهؼخ للذساعربد الؼليرب ّالجذرْس
ث أى هغبُوخ الوؼول الوشكضٓ ٔ س غ ّرٌويخ هِبساد ّقذساد شرجبة الخرشيجيي ػلرٔ هغربيشح سكرت الزقرذم
الؼلؤ ليأغجِن هِبساد رٌب غيخ لللزذب ثغْ الؼول ثبل شكبد ّالوإعغربد الؼلويرخ الوخزللرخ لرزا يزْجرت
رششرريخ الغرربدح الوزخصصرريي هرري أػضرربء ُيئررخ الزررذسيظ دلقرربء هذبضررشاد ررٔ الوجرربالد الوذررذدح ثبلخطررخ
الوش قَر

القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚدٕجءث عٍق ٝخطقز ثٌّعّقً ثٌّشوقضٌٍ ٜضقذس٠خ صقُ ثسعقجي خطقجح ثٌق ٝثأللغقجَ
ثٌعٍّ١ز ٌضشؽ١ـ ثٌغجدر أعنجء ٘١تز ثٌضقذس٠ظ ثٌقز ٓ٠عٕقذُ٘ ثعقضعذثد ٌٍضقذس٠خ ِقٓ خقالي خطقز ثٌضقذس٠خ
ثٌّٛمٛعز.

 -00هب يغزجذ هي هْضْػبد
ادبطخ اللجٌخ ػلوب ثبلِيأل الزٌظيؤ الجذيذ للغالهخ ّالصذخ الوٌِيخ ّاالصهبد ّالأْاسس ر

القــــشاس

ثف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دجٌ١ٙىً ثٌضٕ .ّٝ١
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث
ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ
ؽجِعـــــز هٕطــــــج
وٍ١ــــــــــز ثٌعٍـــــــــــَٛ
ؽتـ ْٛخذِــز ثٌّؾضّــع
ٚصّٕ١ــــــز ثٌذ١تــــــز
**********

ثٌغ١ذ ثٌفجمً ثألعضجر ثٌذوضٛس/
لغُ /
صق١ز ه١ذز ٚدعذ
٠ط١خ ٌ ٝدعٛر ع١جدصىُ ٌقنٛس ؽٍغز ٌؾٕز ؽقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع ٚصّٕ١قز ثٌذ١تقز ٠قَٛ

ثألفذ ثٌّٛثفك ٚ َ 6108/ 8/ 06رٌه ف ٝصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠ز عؾش فذجفج دّىضخ ثألعقضجر
ثٌذوضٛس ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز.
ٚصفنٍٛث ع١جدصىُ دمذٛي فجةك ثالفضشثَ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

جبهؼخ طٌطـــــــــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــــْم
لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ

*****************

ثيبى ثأعوبء الغبدح أػضبء لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
الزيي دضشّا جلغخ األدذ 6108/8/06
***********************

االعن

القغن

أ .د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛثٌذ١تز

أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ

لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء

أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك

لغــــــُ ثٌٕذــــجس

أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ

لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء

أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش

لغــُ ثٌش٠جم١جس

أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ

لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج

أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع

لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ

ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ

ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز

أِ ٓ١ثٌٍؾٕز

الزْقيغ

٠جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

٠عضّذ
ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

ؽذٚي أعّجي ٌؾٕـــز ؽتــ ْٛخذِــز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ــز ثٌذ١تـــز
ف ٟؽٍغضٙج ثٌّٕعمذر  َٛ٠ثألفذ ثٌّٛثفك 6108 /8/06
******************
 -0ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108/7/ 9 ٟ
ِ -6ضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز
ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش .6108 ٛ١ٌٛ٠
 -1إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دضمش٠ققش ثٌّعغققىش ثٌققق١فٌٍ ٝؾققذجح ثٌّمققجَ دجٌىٍ١ققز فقق ٝثٌفضققش ر ِققٓ
 6108/8/ 2ثٌ.6108/8/9 ٝ
 -2إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دٛسؽز ثٌعًّ ثٌض ٝصّش دجٌىٍ١ز عٍ٘ ٝجِؼ ثٌّعغقىش ثٌطالدق ٝثٌّٕعمقذ
دجٌىٍ١ز دعٕٛثْ " ثإلععجفجس ثأل١ٌٚز "  َٛ٠ثٌغالعجء ثٌّٛثفك  6108/8/7دجٌضعقجِ ْٚقع ٘١تقز
ثٌٙقققالي ثألفّقققش ثٌّققققش٠ز ك فجمقققش٘ج د /أفّقققذ ؽع١ققققز ِقققذ٠ش ٔقققجد ٜثٌٙقققالي ثألفّقققش
ثٌّقش ٜدجٌغشد١ز.
 -3إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دٛسؽققز ثٌعّققً ثٌضقق ٝصّققش دجٌىٍ١ققز دعٕققٛثْ "ثٌٕغققذز ثٌز٘ذ١ققز ٚإوضؾققجف
ثٌّٛ٘ٛدٚ ٓ١ثٌّذذعٌ ٓ١ؾقذجح ثٌؾجِعقز " ( ثإلدقذثع ٚثٌؾّقجي ـ و١قف صؾعقً ٔفغقه ِذقذعج
عٍ٘ ٝجِؼ ثٌّعغىش ثٌطالدٚ ٝرٌه  َٛ٠ثألسدعجء ثٌّٛثفك .6108/8/8
 -7إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌغ١ذ ثٌذوضٛس  /فجصُ وّجي أٔٛس ٚو١قً ٚصثسر دّذ٠ش٠قز ثٌطقخ
ثٌذ١طقش ٜـ ِقجف قز ثٌغشد١قز دؾقنْ صشؽق١ـ عنقِ ٛقٓ أعنقجء ٘١تقز ثٌضقذس٠ظ ِقٓ ثٌىٍ١قز
ِضخقـ ف ٝأٔٛثع ثٌغعجدٚ ٓ١دٌٛٛ١ؽ١ضٙج ٚصُ صشؽق١ـ وقال ِقٓ ( دِ /قّقذ فقؤثد عؾ١ذقٗ ك
د /سِنجْ ِقّٛد لٕذ ِٓ ً٠لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ.
 -8ثفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّذ ِغجدمز صشؽ١ذ ثٌّ١جر فض 6108/01/0 ٝثٌّمذَ ِٓ ؽجِعقز هٕطقج
ٌضمذ ُ٠أفىجس ِٚمضشفجس صٙذف ٌطشق ِعجٌؾز ثٌّ١جٖ ٚصشؽ١ذ ثعضخذثِٙج فِ ٝققش عٍق ٝثْ
صمذَ ثٌّؾشٚعجس ث ٚثٌّمضشفجس ثٌ ٝث.دٚ /و ً١وٍ١ز ثٌٕٙذعز جشئل /اخا لجخةكخع لك خ ا
لجد ئا.

 -9إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّقنش إؽضّقجع ٌؾٕقز فق١جٔز ثٌّذقجٔٚ ٝثٌّقذسؽجس ثٌقز ٜصقُ دشةجعقز
ث.دٚ /و١قققً ثٌىٍ١قققز ٌؾقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز ٚرٌقققه ٠ققق َٛثألفقققذ ثٌّٛثفقققك
.6108/3/61

جبهؼـــــخ طٌطــــب
كليــــــــــخ الؼلـــــــــــْم
شئـْى خذهــخ الوجزوــغ
ّرٌويــــخ الجيئــــخ

لجٌخ شئْى خذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ
ثجلغزِب الؼبديخ الوٌؼقذح ثزبسيخ 6108/ 8/ 06
*****************
ثؽضّعققش ٌؾٕققز ؽققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز ثٌذ١تققز ٠قق َٛثألفققذ ثٌّٛثفققك 6108 / 8/06
ف ٟصّجَ ثٌغجعز ثٌقجد٠قز عؾقش فقذجفج دشةجعقز ثٌغق١ذ ثألعقضجر ثٌقذوضٛس /ثٌغق١ذ ثدقشث٘ ُ١ثٌغق١ذ
عجٌُ ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ِٚمشس ثٌٍؾٕز .
ٚعن٠ٛز وً ِٓ ثٌغجدر :
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د  /ثفّذ دش٘جْ ثٌذ ٓ٠صوٝ
لغــــُ ثٌف١ـض٠ـــجء
أ .د  /دٙؾش ٛ٠عف ثٌذشثدعٝ
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د  /عّــــ١ش ِقّــــذ عٍٝ
أ .د ِ /قّٛد ثد ٛثٌ١ض٠ذ عذذ ثٌقك لغــــــُ ثٌٕذــــجس
لغـــــُ ثٌىّ١ـ١ــجء
أ .د ٛ٠ /عف ثدشثِ٘ ُ١قشَ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د  /ثٌغ١ــــذ هـــــٗ سصق
لغــُ ثٌش٠جم١جس
أ .د  /أفّذ ثدشث٘ ُ١ثد ٛعٕذش
لغُ ثٌؾ١ــٌٛٛؽ١ـج
أ .د ِ /قّذ ثفّذ عذذ ثٌٛثفذ
لغُ عٍُ ثٌق١ـٛثْ
أ .د ١ٌّ /جء عذذ ثٌ٘ٛجح ؽشع
ؽتــــ ْٛثٌذ١تــــز
ث٠ / .جعـش ثٌٕقـجط عٍـٛثْ
دققذأ ثٌغقق١ذ ثألعققضجر ثٌققذوضٛس سةقق١ظ ثٌٍؾٕققز " دجٌضشف١ققخ دجٌغققجدر أعنققجء ثٌٍؾٕققز ٚثٌغٕققجء
ٚثٌؾىش هلل عذقجٔٗ ٚصعجٌٚ ٝدذأ ع١جدصٗ ثٌٕ ش ف ٟثٌّٛمٛعجس ثٌضجٌ١ز -:
 -0الوْضْع
ثٌضقذ٠ك عٍِ ٝقنش ثٌؾٍغز ثٌّٕعمذر ف. 6108 /7/ 9 ٝ

القــــشاس
فذلش ثٌٍؾٕز عٍِ ٝج ؽجء دّقنش ثؽضّجع ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز دؾٍغضٙج ثٌّٕعمذر دضجس٠خ .6108/7/ 9

 -6الوْضْع
ِضجدعز صٕف١ز ِٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
القــــشاس
صُ عًّ ِزوشر ِضجدعز ٌّٛمٛعجس ثٌٍؾٕز ثٌغجدمز.
 -3الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دّٛمققٛعجس ِؾٍققظ ثٌؾجِعققز ٌؾققت ْٛخذِققز ثٌّؾضّققع ٚصّٕ١ققز
ثٌذ١تز ٚثٌض ٟصّش خالي ؽٙش .6108 ٛ١ٌٛ٠
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج دمشثسثس ِؾٍظ ؽت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز دجٌؾجِعز .
 -4الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّقج دضمش٠قش ثٌّعغقىش ثٌقق١فٌٍ ٝؾقذجح ثٌّمقجَ دجٌىٍ١قز فق ٝثٌفضقش ر ِقٓ
 6108/8/ 2ثٌ.6108/8/9 ٝ
القــــشاس
ثف١طش ثٌٍؾٕز عٍّج ٚصُ عًّ خطز ٌٍّعغىش ثٌق١ف ٝعٍِ ٝذثس ثألعذٛع  ِٓٚخالٌقٗ
صققُ عّققً إؽضّققجع ِققع ث.د /عّ١ققذ ثٌىٍ١ققز ٚث.دٚ /و١ققً ثٌىٍ١ققز ٌؾققت ْٛثٌضعٍققٚ ُ١ثٌطققالح ٚإصقققجد
ثٌطالح ٚإدثس ر سعج٠ز ثٌطالح ٚصُ عًّ  َٛ٠صشفٙ١قِ ٝعغقىش دقشأط ثٌذقش ٚرٌقه دّؾقجسوز
ثٌؾجِعز ٚصقُ عّقً ٚسػ عّقً ِؾقغٛالس ٠ذ٠ٚقز ٚٚسػ عّقً عقٓ (ٚ power pointصقُ
عًّ ٚسؽز عًّ عٓ ( ثإلععجفجس ثال١ٌٚقز ٚٚسؽقز عّقً عقٓ ( ثإلدقذثع ٚثٌؾّقجي ـ و١قف
صؾعً ٔفغه ِذذعج .
 -5الوْضْع
إفجهققز ثٌٍؾٕققز عٍّققج دٛسؽققز ثٌعّققً ثٌضقق ٝصّققش دجٌىٍ١ققز عٍقق٘ ٝققجِؼ ثٌّعغققىش ثٌطالدققٝ
ثٌّٕعمذ دجٌىٍ١قز دعٕقٛثْ " ثإلعقعجفجس ثأل١ٌٚقز " ٠ق َٛثٌغالعقجء ثٌّٛثفقك  6108/8/7دجٌضعقجْٚ
ِع ٘١تز ثٌٙالي ثألفّش ثٌّقش٠ز ك فجمش٘ج د /أفّذ ؽع١قز ِقذ٠ش ٔقجد ٜثٌٙقالي ثألفّقش
ثٌّقش ٜدجٌغشد١ز.
القــــشاس
أف١طش ثٌٍؾٕز نخا دٛسؽز ثٌعًّ.
 -6الوْضْع
إفجهقققز ثٌٍؾٕقققز عٍّقققج دٛسؽقققز ثٌعّقققً ثٌضققق ٝصّقققش دجٌىٍ١قققز دعٕقققٛثْ "ثٌٕغقققذز ثٌز٘ذ١قققز
ٚإوضؾجف ثٌّٛ٘ٛدٚ ٓ١ثٌّذذعٌ ٓ١ؾذجح ثٌؾجِعز " ( ثإلدذثع ٚثٌؾّجي ـ و١ف صؾعقً ٔفغقه
ِذذعج عٍ٘ ٝجِؼ ثٌّعغىش ثٌطالدٚ ٝرٌه  َٛ٠ثألسدعجء ثٌّٛثفك .6108/8/8

القــــشاس
أف١طش لجة ا نخا دٛسؽز ثٌعًّ.
 -7الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دخطجح ثٌغ١ذ ثٌذوضٛس  /فجصُ وّجي أٔقٛس ٚو١قً ٚصثسر دّذ٠ش٠قز
ثٌطقخ ثٌذ١طقش ٜـ ِقجف قز ثٌغشد١قز دؾقنْ صشؽق١ـ عنقِ ٛقٓ أعنقجء ٘١تقز ثٌضقذس٠ظ ِقٓ
ثٌىٍ١ز ِضخققـ فق ٝأٔقٛثع ثٌغعقجدٚ ٓ١دٌٛٛ١ؽ١ضٙقج ٚصقُ صشؽق١ـ وقال ِقٓ ( دِ /قّقذ فقؤثد
عؾ١ذٗ ك د /سِنجْ ِقّٛد لٕذ ِٓ ً٠لغُ عٍُ ثٌقٛ١ثْ.
القــــشاس
أف١طققش ثٌٍؾٕققز عٍّققج  ٔٚققشث ٌىغققشر ؽققىج ٜٚثٌمققش ٜدجٌّقجف ققجس ثٌّؾققجٚسر ِققٓ ٙققٛس
ثٌغعجد ٓ١فق ٝثٌفضقشر ثألخ١قشر ٚعقذَ ٚؽقٛد وض١ذقجس خجفقز دقجألٔٛثع ثٌّخضٍفقز ِقٓ ثٌقٛ١ثٔقجس
ٚثٌقؾشثس ٚثٌضٚثفف فِ ٝقجف ز ثٌغشد١ز ك أؽجس ث.دٚ /و ً١ثٌىٍ١ز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع
ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز أٔٗ الدذ ِٓ عًّ صقٕ١ف ٌٍقٛ١ثٔجس ثٌّٛؽٛدر دّقجف ز ثٌغشد١قز ٚأؽقجس ث٠نقج
ث.دِ /قّققٛد أدقق ٛثٌ١ض٠ققذ ثٔققٗ الدققذ أْ ٠ققضُ عّققً ٘ققزث ثٌضقققٕ١ف عققٓ هش٠ققك ثٌشعققجةً ثٌعٍّ١ققز
ٌٍّجؽغض١ش ٚثٌذوضٛسثٖ ثٌض ٝصضُ دجٌمغقُ ٚأٚفق ٝث٠نقج دقنْ ٠قضُ صخقق١ـ ؽقضء ِقٓ ِضققف
ثٌمغُ ٌقٛ١ثٔجس ِقجف ز ثٌغشد١ز.
 -8الوْضْع
ثفجهز ثٌٍؾٕقز عٍّقج دّقذ ِغقجدمز صشؽق١ذ ثٌّ١قجر فضق 6108/01/0 ٝثٌّمقذَ ِقٓ ؽجِعقز
هٕطج ٌضمذ ُ٠أفىجس ِٚمضشفقجس صٙقذف ٌطقشق ِعجٌؾقز ثٌّ١قجٖ ٚصشؽق١ذ ثعقضخذثِٙج فقِ ٝققش
عٍ ٝثْ صمذَ ثٌّؾشٚعجس ث ٚثٌّمضشفجس ثٌ ٝث.دٚ /و ً١وٍ١ز ثٌٕٙذعز جشئل /اخا لجخةكخةع
لك خ ا لجد ئا.
القــــشاس
لح طت ثٌٍؾٕز عٍّج  ٔٚشث ٌعذَ صمقذَ أدققجط وغ١قشر ٌٍّغقجدمز ف١قظ أٔقٗ صمقذَ فمقو إعٕقٓ١
ِٓ أعنجء ٘١تز ثٌضقذس٠ظ دىٍ١قز ثٌعٍقٚ َٛعنق ٛصقذس٠ظ ِقٓ وٍ١قز ثٌٕٙذعقز ٚدجٌضقجٌ ٝصقُ ِقذ
ثٌّغجدمز فضٌ 6108/01/0 ٝضذٍ١و فتجس ثٌّؾضّع ثٌّذٔ ٝدجٌّقجف ز.
 -9الوْضْع
إفجهز ثٌٍؾٕز عٍّج دّقنش إؽضّجع ٌؾٕز ف١جٔز ثٌّذجٔٚ ٝثٌّذسؽجس ثٌز ٜصقُ دشةجعقز
ث.دٚ /و١قققً ثٌىٍ١قققز ٌؾقققت ْٛخذِقققز ثٌّؾضّقققع ٚصّٕ١قققز ثٌذ١تقققز ٚرٌقققه ٠ققق َٛثألفقققذ ثٌّٛثفقققك
.6108/3/61
القــــشاس
لح طت ثٌٍؾٕز عٍّقج  ٔٚقشث ٌخطقجح ث.دٔ /جةقخ سةق١ظ ثٌؾجِعقز ٌؾقت ْٛخذِقز ثٌّؾضّقع
ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز ٌّشثؽعز وجفز ِذجٔ ٝثٌىٍ١ز ِٓ ؽّ١ع ثٌٕٛثف ٝلذً دذء ثٌعقجَ ثٌذسثعق ٝثٌؾذ٠قذ
فمقذ صققُ عّققً ِٕجلؾققز ِققع ثٌٍؾٕققز ٌىققً ؽققٝء ِققٓ ِشثؽعققز ٌٍّؾّعققجس ٚثٌّققذسؽجس ٚثألدٕ١ققز
ٚثالعطـ .
ٚلذ ثٔض ٝٙثالؽضّجع دقّذ هللا ف ٟثٌغجعز ثٌغجٔ١ز عؾش ٙشث

ِذ٠ش عجَ خذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث ٠ /جعش ثٌٕقجط عٍٛثْ

ٚو ً١ثٌىٍ١ز ٌؾت ْٛخذِز ثٌّؾضّع ٚصّٕ١ز ثٌذ١تز
ث.د  /ثٌغ١ذ ثدشث٘ ُ١ثٌغ١ذ عجٌُ

