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 كًب هى يىضر ثبندذول. انًيعبد انًسذد فييجذأ االيزسبٌ  -

 وكيم انكهيخ

 نشئىٌ انزعهيى وانطالة

 عًيذ انكهيخ

 ورئيس عبو اإليزسبَبد

 ثذء االيزسبٌ ثزثع سبعخ عهً األلم.عهً كم طبنت انسضىر لجم  -

 عهً كم طبنت ضزورح انزىليع داخم انهدُخ ثبنكشف انخبص ثباليزسبٌ. -

 كبرَيه انال يسًر نهطبنت ثذخىل االيزسبٌ ثذوٌ  -

   ال يسًر ثبنخزوج يٍ انهدُخ لجم يضً َظف انىلذ انًسذد ناليزسبٌ. -

 خم انهدبٌ.ال يسًر ثبسزخذاو انهبرف انًسًىل دا -

  )ا.د/أسبيه طالذ فؤاد( )ا.د/أزًذ انًغبوري يزواٌ(

 

انيىو 

 وانزبريخ

 انفـــــــــــزلخ انثــــــــــبنثخ انفـــــــــــزلخ انثــــــبَيخ انفـــــــــــزلخ األونـــــــــــً
 انفـــــــــــزلخ انزاثعـــــــــــــــخ

 رخظض اإلدارح انزيبضيخ رخظض رذريت ريبضً رخظض ريبضخ يذرسيخ
 انشيٍ

 ــــبدحانًــــــــــــــ إنً -يٍ 
 انشيٍ

 انًــــــــــــــــــبدح إنً -يٍ 
 انشيٍ

 انًــــــــــــــــــبدح إنً -يٍ 
 انشيٍ

 انًــــــــــــــــــبدح إنً -يٍ 

 االثُيٍ

 و9/1/0202

  أطىل انززثيخ انزيبضيخ 11.2209.22
 عهى انسزكخ فً انًدبل انزيبضي 0.2200.22

 

 رُس انطبونخ 0.22010.22

 ثبءانثال

 و12/1/0202

  يجبدئ فسيىنىخيب انزيبضخ 11.2209.22 
0.2200.22 

اإلطبثبد واإلسعبفبد األونيخ فً 

 انًدبل انزيبضً
 االَزمبء فً انًدبل انزيبضي

انعاللبد انعبيخ واإلعالو فً 

 كزح انسهخ 0.22010.22 انًدبل انزيبضي

 األرثعبء

 و11/1/0202

  انهغخ انعزثيخ 11.2209.22
 انزيبضبد اندًبعيخ )رسكيى( 0.2200.22

 
 انكزح انطبئزح 0.22010.22

 انخًيس

 و10/1/0202

  عهى انُفس انزيبضي 11.2209.22 
0.2200.22 

رطجيمبد طزق رذريس انزيبضبد 

 اندًبعيخ
 رخظض ريبضبد انمسى انزطجيمي

رطجيمبد اإلدارح فً ريبضبد 

 كزح انيذ 0.22010.22 انًضزة

 جذانس

 و10/1/0202

 انظسخ انشخظيخ نهزيبضي 11.2209.22
  طزق رذريس انززثيخ انزيبضيخ 0.2200.22 

 كزح انمذو 0.22010.22

 األزذ

 و10/1/0202
 

 طزق رذريس انززثيخ انزيبضيخ 11.2209.22
 طزق وثزايح انزذريت انزيبضي طجيعخ وأسس انًهبراد انسزكيخ 0.2200.22 

رد انجشزيخ إدارح األسيبد وانًىا

 ريبضبد انًضزة 0.22010.22 في انًدبل انزيبضي

 االثُيٍ

 و11/1/0202

 انسزكخ انكشفيخ وانًعسكزاد 11.2209.22
 0.2200.22 

انًُبسالد وانزيبضبد انفزديخ 

 )رسكيى(
 

 األنعبة انظغيز ح 0.22010.22

 انثالثبء

 و11/1/0202
 

 انزيبضيخاألسس انعهًيخ نإلدارح  11.2209.22
 0.2200.22 

رطجيمبد طزق رذريس يسبثمبد 

 انًيذاٌ وانًضًبر
0.2200.22 

 انًيكبَيكب انسيىيخ فً 

 ريبضبد انزخظض

رطجيمبد اإلدارح فً انًُبسالد 

 انًُبسالد 0.22010.22 وانزيبضبد انفزديخ

 اندًعخ

 و02/1/0202
 

 دًجبس انفُي )رخبل(ان 11.2209.22
 0.2202.22 

طزق رذريس انززثيخ انزيبضيخ 

 نذوي االززيبخبد انخبطخ
 انزخطيظ نهزذريت انزيبضي

االردبهبد انسذيثخ في انززوير 

 انعزوع وانًهزخبَبد انزيبضيخ 0.22010.22 انزيبضي

 انسجذ

 و01/1/0202

  انزيبضبد انًبئيخ 11.2209.22
0.2200.22 

يجبدئ اإلزظبء فً انززثيخ 

 انزيبضيخ
 

 انزًزيُبد 0.22010.22

 األزذ

 و00/1/0202
  يسبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر 11.2209.22 

0.2200.22 
رطجيمبد طزق رذريس انزًزيُبد 

 واندًجبس
0.2200.22 

رطجيمبد طزق انزذريت فً 

 ريبضبد انزخظض

رطجيمبد اإلدارح فً اندًجبس 

 انزيبضبد انًبئيخ 0.22010.22 انزًزيُبد

 االثُيٍ

 و02/1/0202
  / االيمبع )ثُبد( اندًجبس )ثُيٍ( 0.22010.22  اندًجبس انفُي )رخبل( 11.2209.22

 يسبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر 0.2200.22

 انثالثبء

 و00/1/0202

 سيكىنىخيخ انميبدح انزيبضيخ انزذنيك انزيبضي عهى َفس انًُى وانزطىر انسزكي 11.2209.22   

 فسبد انزيبضيخطزق إدارح انًُب اإلطبثبد واإلسعبفبد األونيخ فً انًدبل انزيبضي عهى انسزكخ فً ريبضبد انزخظض 0.22010.22

 األرثعبء

 و00/1/0202

  
 ثيىنىخيب انزيبضخ 0.2200.22

 انزسىيك فً انًدبل انزيبضي األسس انفسيىنىخيخ فً انزذريت انزيبضي انززثيخ انزيبضيخ انًمبرَخ 11.2209.22

  سيكىنىخيخ انزذريت وانًُبفسبد انزيبضيخ  0.22010.22

 انخًيس

 و01/1/0202

 انًُبسالد 11.2209.22
 0.2200.22 

يس في االخزجبراد وانًمبي

 انززثيخ انزيبضيخ
 

 يسبثمبد انًيذاٌ وانًضًبر 0.22010.22

 


