
































 

 اخلريٍتجّؼَت ٍزلضش اجخّاع اجلّؼَت اٌؼّوَِت اٌؼادً ٌ

 0202ٌَؼاَ  ٌٍخوػَت بأضشاس اٌخذخني وادلخذساث مبىت ادلىشِت ) وفي ( 

 

يف متهههاَ  َ 20/24/0202وادلوافهههك ههههه   02/20/2440 بخهههاسٍ االسبؼههها  ٍهههوَ  يف إٔههه      

ٌٍخوػَهت  ٌٍجّؼَهت اخلريٍهت   اجلّؼَت اٌؼّوَِت اٌؼهادً   أؼمذ اجخّاع ِغا ً 0442اٌغاػت 

(  52ورٌهه ضضهوس ػهذد )     ( zoomػٓ بُؼذ ػرب بشٔهاِ  )  اٌخذخني وادلخذساث بأضشاس 

( وٌٕظاَِت االجخّاع مت اخخَاس سئهَظ   44ػضو ِٓ األػضا  ادلغذدٍٓ اٌباٌغ ػذدهُ ) 

  وبههذا االجخّههاع مبٕالدههت جههذوي األػّههاي  األعههخار/ ػبههذا  بههٓ داود اٌفههاٍض جلٍغههت ا

 4 اُيت

 َ .0222لشاس ادلَضأَت ٌٍؼاَ ادلايل إ .2

 َ.0202اػخّاد اٌخمشٍش اٌغٕوً ادلفصً ػٓ اٌرباِ  واألٔدطت ٌؼاَ  .0

 َ.0202حمشٍش رلٍظ اإلداسة ػٓ اػّاي اجلّؼَت ٌٍؼاَ ادلايل  .5

َ  وِٕالدهههت 0202صٔهههت اجلّؼَهههت ٌؼهههاَ   ادلوافمهههت ػٍهههي اخلطهههت اٌخدههه ٍََت وِوا    .4

 ادلمخشداث واٌخوصَاث يف رٌه.

 اٌالئذت اإلداسٍت ٌٍفشوع. اػخّاد .2

ِهٓ اٌبٕهون ( يف اٌالئذهت األعاعهَت ٌٍجّؼَهت       االلخهشا  ادلوافمت ػٍهي إضهافت )    .6

هه بهإٌ  اٌخهايل4    52/22/2442( بخاسٍ   0بٕا ً ػٍي حوصَت رلٍظ اإلداسة سلُ ) 

  و بٕههههه اٌخَّٕههههت االجخّاػَههههت ٌٍخَّٕههههت اٌبٕههههه اإلعههههالٌِِههههٓ  ) االلخههههشا 

ّ بهذوْ فوائههذ   اس يف اصههوي ػماسٍهت وسهههٓ اٌؼمهاس ٌٍّمههش  ضههّأا    ألجهً االعههخ 

ٍخوفش ٌٍجّؼَهت ِهٓ ِهواسد     ٌغذاد اٌمش  حلني وفا  اٌمش  ِٓ سٍغ اٌؼماس او ِا

 .ِاٌَت اخشى  وحفوٍض رلٍظ اإلداسة بزٌه (

حىهههوٍٓ جلٕهههت إلػهههذاد أخخههها  اكٍهههظ اجلذٍهههذ وٍىهههوْ بشئاعهههت ادهههذ اػضههها   .0

 اسة ِغ ػضوٍٓ آخشٍٓ.اجلّؼَت اٌؼّوَِت ِٓ غري اػضا  رلٍظ اإلد

 ِا ٍغخجذ ِٓ اػّاي. .0

 

 

 

 

   

 



 

 ادلٕالدت احُخزث اٌمشاساث اٌخاٌَت 4باٌؼش  وو

 .صوث( 52صوث  ِٓ  52َ  بؼذد )0222ٍؼاَ ادلايل س ادلَضأَت ٌالشا .2

 52  ِهٓ  صهوث  06  بؼهذد ) 0202َاػخّاد اٌخمشٍش اٌغٕوً ادلفصً ػٓ اٌهرباِ  واألٔدهطت ٌؼهاَ     .0

 (.صوث

 52  ِهٓ  صهوث  52  بؼهذد ) 0202َحمشٍش رلٍظ اإلداسة ػٓ اػّاي اجلّؼَت ٌٍؼاَ ادلهايل  اػخّاد  .5

 (.صوث

َ  وِٕالدهههت ادلمخشدهههاث  0202ادلوافمهههت ػٍهههي اخلطهههت اٌخدههه ٍََت وِواصٔهههت اجلّؼَهههت ٌؼهههاَ       .4

 (.صوث 52  ِٓ صوث 52  بؼذد )واٌخوصَاث يف رٌه

ْ   مت االطالع ػٍي حوصَت رلٍظ اإلداسة ادلمشة يف حمشٍش اػّهاي  .2 أخمهاي ادلشوهض    اجلّؼَهت بدهأ

  ولههذ وافمههج اجلّؼَههت   ىل ِىههت ادلىشِههت اٌؼاصههّت ادلمذعههت   إِههٓ زلافظههت جههذة   اٌشئَغههٌ 

 .صوث 52  ِٓ إمجايل صوث( 0) صوث( ِمابً سفض ػذد 52اٌؼّوَِت بؼذد )

 52  ِهٓ  صهوث  06  بؼهذد ) اػخّاد اٌالئذت اإلداسٍت ٌٍفهشوع  وإضهافخ ا إىل اٌالئذهت األعاعهَت     .6

 (.صوث

 بهههإٌ  اٌخهههايل4يف اٌالئذهههت األعاعهههَت ٌٍجّؼَهههت  صهههالدَت ) االلخهههشا  ( وافمهههت ػٍهههي ادل .0

ٌ  ) االلخشا  ِهٓ   ألجهً  و بٕهه اٌخَّٕهت االجخّاػَهت بهذوْ فوائهذ       ٌٍخَّٕهت  اٌبٕهه اإلعهالِ

االعخ ّاس يف اصوي ػماسٍت وسهٓ اٌؼماس ٌٍّمش  ضّأا  ٌغذاد اٌمش  حلهني وفها  اٌمهش     

  ٌٍجّؼَت ِٓ ِواسد ِاٌَت اخشى  وحفوٍض رلٍظ اإلداسة بهزٌه ( ِٓ سٍغ اٌؼماس او ِا ٍخوفش 

 .صوث 52ِٓ إمجايل  صوث( 0صوث( ِمابً سفض ػذد ) 00بؼذد )

اىل وصوي ادلوافمت ِٓ اٌوصاسة ػٍي لائّت ادلششذني ٌٍّجٍهظ   اثٔخخاباالحىوٍٓ جلٕت حأجًَ  .0

 .اجلذٍذ

 ( ِغا  22442)  اٌغاػت يف متاَأخ ي االجخّاع و

  ادلوفك ...وا   

  

 

 

 

 ِغاػذ ِذٍش 

 ِشوض اٌخَّٕت االجخّاػَت جبذة

 ِغاػذ بٓ عؼَذ اٌؼشٍاين

 
 

 سئَظ اجلٍغت

 سئَظ رلٍظ اإلداسة

 ػبذا  بٓ داود اٌفاٍض



 

جبّؼَت وفي ٌٍخوػَت بأضشاس اٌخذخني  عجً دضوس اػضا  اجلّؼَت اٌؼّوَِت

 َ 20/24/0202ادلوافك  هه  02/20/2440االسبؼا  وادلخذساث ِغا  
  

 

 اٌخولَغ اعُ اٌؼضو َ

  ػبذا  داود عٍَّاْ اٌفاٍضاألعخار/  2

  ػبذاٌؼضٍض بٓ زلّذ صاحل اٌغَفاٌدَ /  0

  حيىي زلّذ احلَفٌػبذاإلٌ  اٌذوخوس/   5

  ػٌٍ امحذ زلّذ اٌصذفٌاٌذوخوس/  4

  ػبذا  ٔفَغ ِشصوق ادلطشيفاٌذوخوس/  2

  بغاَ مجًَ عٍَّاْ اخضشاألعخار/  6

  ٔاٍف عؼَذ رٍا  اجلذػايناٌذوخوس/  0

  ػبذإٌاصش ػبذا  اذلاليلاٌذوخوس/  0

  حيٌ زلّذ دغني با ٔافغاٌذوخوس/  2

  بٓ ػبذ اٌشمحٓ اٌؼ َُ ػبذا اٌدَ /  22

  فشٍخ ػٌٍ حشوٌ اٌؼمال اٌدَ /  22

  زلّذ ػٌٍ زلّذ اٌؼطاطاألعخار/  20

  هاين ػبذا  اذلامشٌاٌذوخوس/  25

  زلّذ عٍَّاْ ادلغؼوداٌدَ /  24

  زلٌ اٌذٍٓ بٓ حيىي دىٌّادل ٕذط/  22

  ػبذا  دغٓ دغني عشوجٌاٌذوخوس/  26

  ػٌٍ محاد ِذه ُ اٌضهشايناٌذوخوس/  20

 

   

 



 

 اٌخولَغ اعُ اٌؼضو َ

  ػبذا  بٓ ػبذ اٌؼضٍض ادلصٍخ/ اٌدَ  20

  لاضٌ زلّذ ِمبوي اٌؼمٌٍَ /ا.د 22

  ػبذ ادلٕؼُ احلَاين /ا.د 02

  ػبَذ بٓ ػٌٍ ػطَاْ اي ِظف /ا.د 02

  إدغاْ شىوس ابوغضاٌتادل ٕذط/  00

  ِغؼود بٓ زلّذ اٌمذطاين اٌذوخوس/ 05

  ٌِ ابو ساشذخاٌذ عاادلغخداس/  04

  واف ػبذ اٌؼضٍض احلاسثٌاٌذوخوس/ ٔ 02

  بٕذس بٓ عؼذ بٓ دػجُ ادل ٕذط/ 06

  ػبذا  ابوبىش باػ ّاْ اٌذوخوس/ 00

  عؼذ بٓ ػبذا  اٌمششٌ ادل ٕذط/ 00

  محذ بٓ محذاْ اٌبدشًاٌذوخوس/  02

  امحذ بٓ ػبذا  اٌفشٍخ اٌذوخوس/ 52

  اٌىبَغٌرلخىب بٓ امحذ األعخار/  52

   زلّذ بٓ صاحل اٌضبَذًاألعخار/  50

  بٕذس بٓ زلّذ اي ِغاػذاٌذوخوس/  55

  ِٕادٌ بٓ ثَٕاْ اٌبمٌّاألعخار/  54

  صالح زلّذ اٌدَ اٌذوخوس/  52
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