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 -ندُح انًشاخؼح تؼضٕيح كالً يٍ: اخرًؼد و00/0/4303انًٕافك  انخًيظإَّ في يٕو 
 

  الوٌصب األســـــن م

 ػضٕ يدهظ غيش ذُفيزي  سئيغاً  زغٍ انغيذ يسًذ ػهيانغيذ األعرار /  0

 ػضٕ يدهظ غيش ذُفيزي  ػضٕ يسًذ ػثذ انؼظيى أزًذانغيذ األعرار /  4

 ػضٕ يدهظ غيش ذُفيزي  ػضٕج انغيذج األعرارج / ْذيش أزًذ فؤاد عهيًاٌ أتاظح 0
 

 .و00/0/4303ٔرنك نفسص ٔ يشاخؼح انمٕائى انًانيح نهششكح ػٍ انفرشج انًُرٓيح في 
 

 /ٔانري عيى إسعانٓا نهغيذ األعرارػهي انمٕائى انًانيح ػٍ انفرشج انًزكٕسج  تاالطالعلايد انهدُح 

 يشالة زغاتاخ انششكح ٔ اإليضازاخ انًرًًح نٓا ٔرنك إلػذاد ذمشيشِ ػُٓا.
 

 ٔتؼذ يُالشح كافح انثُٕد ذشي انهدُح اآلذي:
 

ذى إػذادْا طثماً نًؼاييش انًساعثح انًصشيح ٔيا إٌ انمٕائى انًانيح نهششكح ػٍ انفرشج انًزكٕسج لذ  -

 ٔإَٓا ذؼثش تصذق ػٍ انًشكض انًاني نهششكح. 0920نغُح  009يرطهثّ انمإٌَ سلى 
 

خالل  خُيٓاً 04033229ُؼي انذٔاخٍ ٔانسيٕاَي تميًح لذسْا يثيؼاخ أػالف يص اسذفاع -0

 2222040يثهغ ٔلذسج  و4302 ياسط األٔليماسَح تانشتغ  و4303 ياسطيٍ  األٔلانشتغ 

َٕٔصي تفرر أعٕاق خذيذج نضيادج يثيؼاخ انؼهف خالل انفرشج ، ٔيشخغ رنك ندٕٓد اإلداسج خُيٓاً 

 انماديح.
 

خُيٓاً يماتم اَخفاض أيضاً ػاو  009022انفرشج تًثهغ  ذهك اَخفاض إيشاد انثالخح خالل -4

َغثح انرخضيٍ تانثالخاخ خالل خُيٓاً ٔيشخغ رنك الَخفاض  003032و نُفظ انفرشج تًثهغ 4302

ذهك انفرشج يٍ كم ػاو ٔعرثزل اإلداسج لصاسي خٓذْا ندضب ػًالء خذد ٔذسميك أستاذ نهفرشاخ 

 .انماديح 
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خُيٓاً ٔعرمٕو اإلداسج تؼًم انذساعاخ  02922لطاع اإلَراج انسيٕاَي أستاذ لذسْا  زمك -0

 انالصيح نضيادج ذشتيح انًٕاشي نرسميك أستاذ في انًغرمثم إَشاء هللا.
 

 :ـ باآلجي اللجٌةوأوصث 
 

ضشٔسج اعرًشاس انًراتؼح انفؼانح نرسصيم كافح انذيٌٕ انًرأخشج ػهي ػًالء انششكح ٔػشض 

 ٔسي ػهي انهدُح تُرائح ْزِ انًراتؼح.ذمشيش د
 

 .ظهزاً  الثاًية عشزوقد أقفل الوحضز حيث كاًث الساعة 
 

 اللجـــــــــٌة
 

 الحىقيـــع األســـــن م

  زغٍ انغيذ يسًذ ػهيانغيذ األعرار /  0

  يسًذ ػثذ انؼظيى أزًذانغيذ األعرار /  4

  أتاظحانغيذج األعرارج / ْذيش أزًذ فؤاد عهيًاٌ  0

 

 

 


