
 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزارّٛ

 

 

 

 

           ػجٛش عٓبو يٓذ٘:  ـى ـــــــــاالعــ

  9977 : ربسٚخ انًٛـالد 

  خعيزضٔ انحبنخ انضٔعٛخ :

    الٕٚعذ ذد األٔالد  :ــػـــ

  خيغهً :   انذٚـــــــــــبَخ

         ػهٕو عٛبعٛخ:     صــانزـخـص

   خرذسٚغٛ:      انٕظٛفخ

      دكزٕس ر يغبػذاعزب انذسعخ انؼهًٛخ :

              عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ :   ػُٕاٌ انؼًم

 انؼًم   :         ْبرف

 yahoo.com  @ abeersuham: كزشَٔٙانجشٚذ إالن

 

 أٔالً : انًؤْالد انؼهًٛخ . 

 

 انزبسٚخ خ ـــانكهٛ انغبيؼخ انذسعخ انؼهًٛخ

 ثكبنٕسٕٚط

 

 9999 انؼهٕو انغٛبعٛخ ثغذاد    

 0229 انؼهٕو انغٛبعٛخ ثغذاد          انًبعغزٛش

 انذكزٕساِ

 

 0229 انؼهٕو انغٛبعٛخ ثغذاد

 / / / أخشٖ

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 صبَٛبً : انزذسط انٕظٛفٙ . 

 

 صبنضبً : انزذسٚظ انغبيؼٙ . 

 انٗ -يٍ انفزشح   انغبيؼخ انغٓخ  )انًؼٓذ / انكهٛخ( د

 0222 – 0222 عبيؼخ ثغذاد انزًشٚطكهٛخ        1

 ٔنغبٚخ اٌٜ -0227 عبيؼخ ثغذاد     كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ    2

3     

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 انٗ -انفزشح يٍ  انغٓخ انٕظٛفخ د

 0228 -0223 عبيؼخ ثغذاد/كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ انذسعخ انغبدعخ 9

 0229-0228 عبيؼخ ثغذاد/كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ انذسعخ انخبيغخ 0

 ٔنغبٚخ اٌٜ -0229 عبيؼخ ثغذاد/كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ انذسعخ انشاثؼخ 3

2    

5    

2    

7    



 

 

 

 

 

 

 

 ساثؼبً : انًقشساد انذساعٛخ انزٗ قًذ ثزذسٚغٓب.

 خـــــانغُ بدحـــــانً ىـــانقغ د

 0222 حقٕق االَغبٌ انزًشٚطكهٛخ  9

 0292-0293 انفكش انغٛبعٙ انحذٚش كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ 0

 0292 -0227 ثحٕس عٛبعٛخ كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ 3

 انًذخم انٗ ػهى انغٛبعخ             كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ       2

 

     0293-0292 

يفٕٓو انُخجخ فٙ انفكش انغٛبعٙ انغشثٙ  كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ      5

 انًؼبصش: انًغزًغ االيشٚكٙ إًَرعبً 

     0293-0292 

يفٕٓو انزغٛٛش انغٛبعٙ ٔأصشِ ػهٗ انًُطقخ  كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ    2

 انؼشثٛخ

     0293-0292 

7    

8    

9   

 

 

 

 :انزٙ أششف ػهٛٓب( انشعبئم  ،االغبسٚح  )خبيغبً:  

 انغُــخ انقغـــى خاعى األغشٔحخ  أٔ  انشعبن د

االثؼبد انفكشٚخ نحشكبد انزغٛٛش فٙ  9

 انًُطقخ انؼشثٛخ

 0292           انفكش انغٛبعٙ                

0    

3    

2    

5    

2    

 



 

 

 

 

 

 

 

 انزٙ شبسك فٛٓب.انؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد عبدعبً:  

 َٕع انًشبسكخ  ْبيكبٌ أَؼقبد خ ــانغُ ؼُٕاٌ ان د

) ثحش / ثٕعزش 

 حعٕس(

ثُبء انًغزًغ ٔدٔنخ انقبٌَٕ  1

 فٙ انؼشاق

 ٔسقخ ػًم االسدٌ 0227

يشبسكخ ٔاداسح  عهٕفُٛٛب 0228 انًؤرًش انذٔنٙ 2

 عهغخ

عبيؼخ ثغذاد/كهٛخ انؼهٕو  0228 ثُبء دٔنخ انقبٌَٕ فٙ انؼشاق 3

 انغٛبعٛخ

 يشبسكخ ٔسقخ ػًم

االَزخبثبد انجشنًبَٛخ فٙ  4

 انؼشاق

عبيؼخ ثغذاد/كهٛخ انؼهٕو  0292

 انغٛبعٛخ

 ٔسقخ ػًميشبسكخ  

يشكض انذساعبد  0292 انغٛبعخ االعشائٛهٛخ فٙ انقذط 5

 انفهغطُٛٛخ

 يشبسكخ ٔسقخ ػًم

يفٕٓو انًٕاغُخ ٔدٔسْب فٙ  6

 ثُبء انذٔنخ انؼشاقٛخ انحذٚضخ

 ثحش ثغذاد/ ثٛذ انحكًخ 0292

انؼشاق :انٕغٍ ٔانٕٓٚخ ..  7

 رشاثػ عذنٙ

 ثحش ثغذاد / ثٛذ انحكًخ   0299      

             

 

 

 

يشكض انذساعبد  0299      انقذط فٙ ثشَبيظ حضة انهٛكٕد 8

 انفهغطُٛٛخ

 ثحش

 

حقٕق انًشأح ثٍٛ انذٍٚ  9

 ٔانزششٚغ انٕٛٓدٍٚٛ

 ثحش ثغذاد/ ثٛذ انحكًخ 0299

 

سثٛغ انضٕساد انؼشثٛخ ثٍٛ  92

 االعجبة ٔانُزبئظ

عبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو  0299

 انغٛبعٛخ

 يشبسكخ ٔسقخ ػًم

 



 

 

 

 

 

 

 

انجؼذ االصالحٙ نهضٕسح  99

 انحغُٛٛخ

ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو  عبيؼخ 0299

 انغٛبعٛخ

 يشبسكخ ٔسقخ ػًم

 

قشاءح فٙ ٔاقغ انُخت  90

 انغٛبعٛخ ٔانزغٛٛش فٙ انًُطقخ

عبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو  0299

 انغٛبعٛخ

 يشبسكخ ٔسقخ ػًم

 

انًٕاغُخ ٔحقٕق انًٕاغٍ فٙ  93

 0225انذعزٕس انؼشاقٙ نؼبو 

 ثحش ثغذاد / ثٛذ انحكًخ 0290

 

ؼشثٛخ ٔاصشْب ػهٗ انضٕساد ان 92

يؼبدنخ انزحٕالد االقهًٛٛخ فٙ 

 انششق االٔعػ

عبيؼخ انكٕفخ /كهٛخ  0290

 انقبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ 

 ثحش

 

عجم رؼضٚض انزؼبٚش انغهًٙ فٙ  95

 انؼشاق 

عبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو  0290

 انغٛبعٛخ 

 يشبسكخ ٔسقخ ػًم

 

يقٕيبد ٔيؼٕقبد انحكى  92

 انصبنح

غذاد / كهٛخ انؼهٕو عبيؼخ ث 0290

 انغٛبعٛخ

 يشبسكخ ٔسقخ ػًم

 

اشكبنٛخ رٕصٚغ االخزصبصبد  97

ثٍٛ انحكٕيخ االرحبدٚخ ٔاالقهٛى 

 فٙ انؼشاق

كهٛخ عبيؼخ انغهًٛبَٛخ/  0293

انؼهٕو انغٛبعٛخ / 

 عًغًبل

 ثحش

 

انؼٕايم انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ  98

نهزغٛٛش انغٛبعٙ فٙ انًُطقخ 

 انؼشثٛخ 

/ يشكض  عبيؼخ ثغذاد 0293

 انذساعبد انذٔنٛخ 

 ثحش 

فكشح انحكى انصبنح ٔدٔسْب فٙ  99

 رؼضٚض انذًٚقشاغٛخ فٙ انؼشاق

عبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو  0293

 انغٛبعٛخ 

 يشبسكخ ٔسقخ ػًم



 

 

 

 

 

 

 

انذٔس االقهًٛٙ فٙ يكبفحخ  02

 االسْبة: انؼشاق إًَرعبً 

انغبيؼخ انًغزُصشٚخ/  90/90/0293

 كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ

 ثحش

 

أشكبنٛخ رٕصٚغ االخزصبصبد  09

 ثٍٛ انحكٕيخ االرحبدٚخ ٔاالقهٛى

02-

09/99/0293 

عبيؼخ ركشٚذ/ كهٛخ 

 انؼهٕو انغٛبعٛخ

 ثحش

انؼُف االعش٘ ظذ انًشأح:  00

 انؼشاق إًَرعبً 

 ثحش عبيؼخ ثغذاد       0293

قشاءح فٙ أثشص انزحذٚبد انزٙ  03

رٕاعّ االَزخبثبد انزششٚؼٛخ 

 0292نهؼبو انؼشاقٛخ 

عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انؼهٕو  0292

 انغٛبعٛخ

 ٔسقخ ػًم

أشكبنٛخ أداسح انزؼذد االصُٙ فٙ  02

انًُطقخ انؼشثٛخ: سؤٚخ نًشحهخ 

 يبثؼذ انضٕساد انؼشثٛخ

عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انؼهٕو  3/3/0292

 انغٛبعٛخ

 ٔسقخ ػًم

 

 حعٕس ثٛذ انحكًخ 08/8/0293 انذًٚقشاغٛخ انزٕافقٛخ 05

ٔح عفٛش انؼشاق فٙ دٔنخ َذ 02

 عُٕة افشٚقٛب

كهٛخ انؼهٕو  8/92/0293

 انغٛبعٛخ/عبيؼخ ثغذاد

 حعٕس

 

 . االخشٖ عبثؼب : األَشطخ انؼهًٛخ  

 خبسط انكهٛخ داخم انكهٛخ

  0292-0290  ػعٕ فٙ نغُخ يطبثقخ انزؼذٚالد

 0293-0292 ػعٕ فٙ نغُخ صالحٛخ االخزجبس

 0293-0292 شانطالثٙػعٕ فٙ انهغُخ انزحعٛشٚخ نهًؤرً

 0293-0292 عكشرٛش فٙ نغُخ انزؼعٛذ 

 92/2/0292( 57ثًٕعت االيش االداس٘ ع) ػعٕ فٙ نغُخ االعزالل



 

 

 

 

 

 

 

ػعٕ نغُخ يُبقشخ سعبنخ يبعغزٛش نهطبنت 

 قبعى دحبو يحًذ

)االعظ انفكشٚخ نهحذاصخ فٙ انفكش انغٛبعٙ 

 90/9/0292انغشثٙ( فٙ 

نهطبنت  ػعٕ نغُخ يُبقشخ سعبنخ يبعغزٛش

 ػًبد ػٛذاٌ ثشٚغى

) انهٛجشانٛخ فٙ انفكش االعاليٙ انًؼبصش( فٙ 

2/3/0292 

ػعٕ نغُخ يُبقشخ سعبنخ يبعغزٛش نهطبنت 

 يصطفٗ ظبْش صبنح

) انذٔنخ انؼشاقٛخ فٙ فكش انقٕٖ ٔاالحضاة 

انغٛبعٛخ انكٕسدٚخ: سؤٚخ يغزقجهٛخ( فٙ 

92/5/0292 

 ػعٕ نغُخ يُبقشخ سعبنخ يبعغزٛش نهطبنت 

 يحًذ فشحبٌ يزكٕس

) سٔعّٛ غبسٔد٘: دساعخ فٙ فكشِ 

 02/5/0292انغٛبعٙ( فٙ 

ػعٕ نغُخ يُبقشخ اغشٔحخ دكزٕساِ نهطبنت 

 يحًذ اثشاْٛى فهفم

)َظشٚخ ٔالٚخ االيخ فٙ انفكش انغٛبعٙ 

االعاليٙ انشٛؼٙ انًؼبصش( فٙ 

09/2/0292 

انًٕعٕيخ ثؼُٕاٌ) انجؼذ  رقٛٛى سعبنخ يبعغزٛش 

 انفكش انغٛبعٙ االيشٚكٙ(انذُٚٙ فٙ 

 و ط( 08انؼذد) 9/3/0292فٙ  

رقٛٛى ثحش ثؼُٕاٌ) انشؤٚخ انزغشٚذٚخ نهحذاصخ فٙ 

 انفكش االعاليٙ انغٛبعٙ انًؼبصش( 

 92/0/0293(، فٙ 957انؼذد)   

رقٛٛى ثحش ثؼُٕاٌ) انقٕٖ ٔاالحضاة انغٛبعٛخ 

 انكٕسدٚخ ٔخٛبس االَفصبل(

 99/2/0292( فٙ 002انؼذد)   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .صبيُب: انًششٔػبد انجحضٛخ فٗ يغبل انزخصص نخذيخ انجٛئخ ٔانًغزًغ أٔ رطٕٚش انزؼهٛى 

 انغُخ انُشش يحم أعى انجحش د

سؤٚخ يقزشحخ الػبدح رشكٛم يفٕٓو انًٕاغُخ فٙ  9

 انؼشاق انغذٚذ

انغبيؼخ انًغزُصشٚخ/كهٛخ 

 انؼهٕو انغٛبعٛخ

0292 

 0225 يغهخ انذساعبد انؼشاقٛخ فٙ انؼشاقٛخ انؼالقخ ثٍٛ انًغزًغ انًذَٙ ٔانذًٚقشاغ 0

 0228 انًغهخ انغٛبعٛخ ٔانذٔنٛخ ثُبء دٔنخ انقبٌَٕ فٙ انؼشاق 3

 0292 يغهخ فكش حش اشكبنٛخ انزحٕل انذًٚقشاغٙ فٙ انؼشاق 2

يفٕٓو انحكى انصبنح ٔدٔسِ فٙ رؼضٚض ٔرطٕٚش  5

 االداء انحكٕيٙ فٙ انؼشاق

 0290 حٕنٛخ انًُزذٖ

 

 0290 انًغهخ انغٛبعٛخ ٔانذٔنٛخ  انٕحذح انٕغُٛخ ٔغشق رؼضٚضْب فٙ انؼشاقيفٕٓو  2

يغهخ يشكض انذساعبد  انًؼزقذاد انذُٚٛخ ٔاالعظ انفكشٚخ نهحشكخ انحغٛذٚخ 7

 انفهغطُٛٛخ

0293 

انضٕساد انؼشثٛخ ٔاصشْب ػهٗ يؼبدنخ انزحٕالد  8

 االقهًٛٛخ فٙ انششق االٔعػ

يغهخ انكٕفخ/ انؼهٕو 

 انغٛبعٛخ

(، 97انؼذد)

 0292(،2انغُخ)

يغهخ ثٛذ انحكًخ /  يقبسثخ َظشٚخ ثٍٛ فكشح انذًٚقشاغٛخ ٔانحكى انصبنح 9

 انذساعبد انغٛبعٛخ

(، 02انؼذد)

0293 

 

 ربعؼب: ػعٕٚخ انٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ . 

      

    

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 ٔ شٓبداد انزقذٚش. انغٕائض كزت انشكش ، ػبششاً:  

غبئضح أٔ شٓبدح ان كزبة انشكش أٔ د

 انزقذٚش

 انغُخ انغٓخ انًبَحخ

 0222 عبيؼخ ثغذاد انزطٕٚش ٔانزؼهٛى انًغزًشيشكض  9

 0292 عبيؼخ ثغذاد كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ 0

 0292 عبيؼخ ثغذاد يشكض انذساعبد انفهغطُٛٛخ 3

ػًٛذ كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ/ عبيؼخ  كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ/عبيؼخ ثغذاد 2

 ثغذاد

        3/2/0293 

ػًٛذ كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ/ عبيؼخ  كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ/عبيؼخ ثغذاد 5

 ثغذاد

      32/2/0293 

ػًٛذ كهٛخ انهٕو انغٛبعٛخ/ عبيؼخ  كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ/ عبيؼخ ثغذاد 2

 ثغذاد

97/3/0293 

 92/0/0292      انؼهًٙٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش  ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ 7

 

 .أٔ انًزشعًخ انكزت انًؤنفخحبدٖ ػشش : 

 عُخ انُشش أعى انكزبة د

  0290          انزؼصت فٙ انفكش انصَٕٓٛٙ 9

 0290          أسض انًٛؼبد فٙ انفكش االعشائٛهٙ انًؼبصش 0

3   

 

 بد ــصبَٙ ػشش :انهغ 

              

             


