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 انسثد

  ػضف االخ انفشق انًذسسح)اكسهٛفٌٕ(

 لٕاػذ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح

 حمٕق االَساٌ

 0ا0و0د/ ػاصى يٓذ0٘( 0لاػّ 0٢99ط )9  

 9ٌ  (90٢١9ط )9

 يخضٌ )أ( ػضف االخ انفشلانًذسسح)اكسهٛفٌٕ(  0لاػح

 ا0د/ْاَٙ شحرّ 0د/َشٕ٘.000٢(0لاػّ ١5ط )9  د/َشٕ٘ حسٍ

 االحذ

    ذذسٚة صٕخ لٕاػذ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح صٕنفٛج ٔ ذذسٚة سًغ ذذسٚة صٕخ 
    ( ا0و0د دُٚا سافد 99-0ط)9 9ٌ 0ٌ ع/ اّٚ حهًٙ 0لاػّ ( 91-95)ط 9 
  

  
  

  صٕنفٛج ٔ ذذسٚة سًغ لٕاػذ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح   

    ع/ نًٛس ػصاو  0( لاػح 99-0ط)9 ا0و0د/ػاصى يٓذ٘ 0ا0و0د/ ػاصى يٓذ٘ 0( 0لاػّ 91-95ط )9 

 االثٍُٛ

    ذذسٚة صٕخ  ػضف االخ انفشق انًذسسح)اكسهٛفٌٕ(
    000(-١5ط )9  ( 95٢91ط )9 ( 0٢99ط )9

    0لاػح   0لاػّ  0لاػح 
    ع/ دمحم ػثذ انصادق  د / َشٕ٘ حسٍ

 انثالثاء

 صٕنفٛج ٔذذسٚة سًغ نغّ اجُثّٛ
لشاءاخ تانهغح االجُثح 

 فٙ يجال انرخصص
   صٕنفٛج ٔذذسٚة سًغ صٕنفٛج ٔذذسٚة سًغ

   0000(-١5ط)9 (١9-90ط)9 0ٌ (91-95ط )9 0ٌ
   0 لاػّ

    ع/ نًٛس ػصاو د/دانٛا انجضاس ع/ نًٛس ػصاو ا/ ػثذ انحهٛى

 االستؼاء

   يذخم انٙ ذك انرؼهٛى ذاسٚخ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح ػشٔض شؼش٘ ػهى انصٕخ
9ٌ 9 ٌ 9ٌ 9ٌ   

    0لاػّ 
   د / تشش٘ ػثذ انثالٙ د/أًٍٚ انشايٙ ا0و0د/ٚاسش ػثذ انشحًٍ ا0و0د/خانذ ْالل

 انخًٛس

   ػهى االالخ ذذسٚة صٕخ لٕاػذ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح لٕاػذ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح
   9ٌ ط9 ط9 ط9

   0لاػح (١9-90) 0 00(-١5) (١9-90)
   ا0و0د/دمحم طّ ع/ دمحم ػثذ انصادق ع/ االء سؼذ ع/ االء سؼذ
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 ذذسٚة انصٕخ  نغّ اجُثّٛ
انًْٕثح ٔ طشق 

 ذمًٕٚٓا
 صٕنفٛج ٔذذسٚة سًغ

صٕنفٛج ٔ ذذسٚة 

 سًغ
   ذذسٚس يصغش

   ط9 0ٌ ط9 0سكشٍ ط0 (90-0ط )9 0ٌ

      9لاػح  9لاػح  9لاػح  9لاػّ 

   د/ دانٛا انجضاس د/إسالو سؼٛذ ع / دمحم ػثذ انصادق اًٚاٌا/

 االحذ

انفشق انًذسسٛح  ػضف االخ

 )ياَذٔنٍٛ(
 ذاسٚخ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح

انًْٕثح ٔ طشق 

 ذمًٕٚٓا

ذطثٛماخ فٙ انحاسة  

 االنٙ فٙ انرخصص
  انًْٕثح ٔ طشق ذمًٕٚٓا ذشتٛح ٔ يشكالخ

  9ٌ 9ٌ 0ٌ 9ط سكشٍ 0 9ٌ 0ط سكش9ٍ

  9لاػح  9لاػح  9لاػح  9لاػح   9لاػح

  د/إسالو سؼٛذ ا0د/ صالح ػثذ انمادس ا0و0د/خانذ ْالل د/إسالو سؼٛذ د/أًٍٚ انشايٙ و0و/ َسًّ انحًالٔ٘

 االثٍُٛ

    ْاسيَٕٙ ٔ كَٕرشاتُط صٕنفٛج ٔذذسٚة سًغ ذذسٚة صٕخ 

    9ط سكشٍ 0 0ط سكشٍ 0 ط9 9ط سكشٍ 9 

    9لاػّ  9لاػّ  9لاػّ  

    ا/اّٚ حهًٙ د / دانٛا انجضاس ع/ دمحم ػثذ انصادق 

 انثالثاء

ػضف االخ انفشق انًذسسٛح 

 )ياَذٔنٍٛ(
 ٔسائم ذؼهًٛٛح 

لشاءاخ تانهغح االجُثح فٙ 

    ذذسٚس يصغش  يجال انرخصص

    ط9  0ٌ 9ٌ  9ط سكش9ٍ

    9لاػح   9لاػح  9لاػح  9لاػح

    د / دانٛا انجضاس  ا0د/ ْاَٙ شحرّ ا0د/ْاَٙ شحرّ  و0و/ َسًّ انحًالٔ٘

 االستؼاء

   ٔسائم ذؼهًٛٛح  ذطثٛماخ فٙ انحاسة  االنٙ فٙ انرخصص ذاسٚخ انًٕسٛمٗ انؼشتٛح  ٔسائم ذؼهًٛٛح

   ط9 ط9 9ٌ  9ٌ

   919لاػح  9لاػح  9لاػح   9لاػح
   ع / ديٛاَح جٕصٚف د/أيم سؼٛذ ا0و0د/خانذ ْالل  د/ُْذ

 انخًٛس

   االنٙ فٙ انرخصص  ذطثٛماخ فٙ انحاسة ْاسيَٕٙ ٔ كَٕرشاتُط ٔسائم ذؼهًٛٛح   ذطثٛماخ حاسة
   ط9 9ٌ ط9  0ٌ

   9يؼًم  9لاػح  9+سكشٍ (0سكشٍ ) 9لاػح   لاػّ الرصاد
   ع/ ساَٛا طّ  ا0و0د/دمحم طّ ع / اٚاخ ػثًاٌ  د/إٚٓاب سؼذ
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 انسثد

  ذاسٚخ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح صٕنفٛج ػشتٙ ػضف االخ انفشق انًذسسٛح )اكٕسدٌٕٚ( طشق انرذسٚس صٕنفٛج ػشتٙ اداء جًاػٙ )غُاء كٕسانٙ(

  9ٌ 0ط سكشٍ 9 0ط سكشٍ 9 0ٌ 0ٌ 9ط سكشٍ 9

  0لاػح

  ا0و0د/دمحم طّ د/إسالو سؼٛذ ع / اٚح حهًٙ ا0و0د/ػاصى يٓذ٘ ا0د / ْٛاو انُجاس و0و/ػثذ انسالو ٕٚسف

 انرشتّٛ انؼًهٛح االحذ

  صٕنفٛج ٔ ذذسٚة سًغ
  ط9

   0لاػح 

  ا0د / ْاَٙ شحرّ

 ٍٛاالثُ

     األصٕل االجرًاػٛح ٔ انثمافّٛ ػضف االخ انفشق انًذسسٛح)اكٕسدٌٕٚ(  طشق انرذسٚس
     ط9 9ط سكشٍ 9  0ٌ

     0لاػح  0لاػح  0لاػح

     ا0د / صالح سانى ا/اّٚ حهًٙ  سضا د/ْاجش

 انثالثاء

 
صٕنفٛج ٔ 

 ذذسٚة سًغ
 االَشطح انرشٔٚحٛح صٕنفٛج ػشتٙ  ذاسٚخ انًٕسٛمٗ انؼشتٛح اداء جًاػٙ )غُاء كٕسانٙ( االَشطح انرشٔٚحٛح

 9ٌ 9ط سكشٍ 9  9ٌ 0ط سكشٍ 9 0ٌ 0ٌ 
 0لاػح  0لاػح  0لاػح 0لاػح 0لاػح 
 + ا0د / صالح ػثذ انمادس ا0د/ْاَٙ شحرّ د/إسالو سؼٛذ  ا0د/ ػهٙ ػهٙ ػثذ انٕدٔد د/ اسالو سؼٛذ  د/احًذ يؼشٔف ا0د/ْاَٙ شحرّ 

 االستؼاء

  ْاسيَٕٙ ٔ كَٕرشاتُط ذذسٚة ٔ لٛادِ انغُاء انجًاػٙ انًذسسٙ ْاسيَٕٙ ٔ كَٕرشاتُط 

  9ط سكشٍ 0 0ط سكشٍ 0 9ط سكشٍ 9 0ط سكشٍ 9 9ٌ 
  0لاػّ 

  ا/اّٚ حهًٙ ا0و0د/ٚاسش ػثذ انشحًٍ د/أًٍٚ انشايٙ 

 انخًٛس

   اَشطح ذشٔٚحٛح نزٔ٘ االحرٛاجاخ انخاصح اَشطح ذشٔٚحٛح نزٔ٘ االحرٛاجاخ انخاصح  

     9ط سكشٍ 9 0ط سكشٍ 9   

      0لاػح   

     و0و / شًٛاء ػثذ انخانك ع / اٚاخ ػثًاٌ   
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 انًحاضشج
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 انسثد

   ْاسيَٕٙ ٔ كَٕرشاتُط   

   ط0ٌ+0   

   .لاػح    

   ا0و0د/دمحم طّ    

 االحذ

  َظى سػاٚح رٔ٘ االحرٛاجاخ

 انخاصح
   ذاسٚخ انًٕسٛمٗ انؼانًٛح ذٕصٚغ انٙ ٔ غُائٙ ذاسٚخ انًٕسٛمٗ انؼشتٛح

   9ٌ 0ٌط+9 9ٌ 9ٌ

   .لاػح 

   انشايٙد/أًٍٚ  د/ يشٔج حافظ د/َٓاد 

 انرشتٛح انؼًهٛح االثٍُٛ

 انثالثاء

  انًششٔع ػضف االخ انفشق انًذسسٛح)جٛراس(  ًٙ لذساخ ػمهٛحػهى َفس ذؼهٛ
  ط 5 ط9  ط9

  .لاػح  .لاػح 
  د/أًٍٚ انشايٙ د/ أسايح صغهٕل  اسشاء ٔحٛذ ع / 

 االستؼاء

 لذساخ ػمهٛح ػهى َفس ذؼهًٛٙ أداء جًاػٙ )غُائٙ كٕسال(
صٕنفٛج ٔ ذذسٚة 

 سًغ
صٕنفٛج ٔ ذذسٚة 

  انًششٔع اسذجال يٕسٛمٙ سًغ

  ط0 ط9 ط0 0ٌ 9ٌ ط9

  .لاػح 

  د/أًٍٚ انشايٙ ا0د/دمحم ػثذ انغفاس د/يًذٔح غاَى د/أيم سؼٛذ

 انخًٛسا

      

      

      

      


