
 (انفرقخ انثبَُخ) 8102/ 8102َزُجخ رظهًبد قطى االجزًبع نهؼبو انجبيؼٍ  

 
 و

 
 اضى انطبنت

 
 رقى انجهىش

 
 حبنخ انقُذ

 
 يبدح انزظهى

 
 َزُجخ انزظهى

 
 
1- 

 
 اَهبة يحًذ ػجذانحًُذ رشىاٌ

 نُص نه انحق ػهى االجزًبع انقبَىًَ اَزطبة 24782

 
2- 
 

 اَزظبو 24006 أحًذ اثراهُى حطٍُُ حراز
 

 نُص نه انحق ػهى االجزًبع انقبَىٍَ

 
3- 
 

انطبنجخ غُر يكهفخ  - يبدح االَزطبة اَزطبة 25103 اًَبٌ يراد يحًذ انطُذ طه

ثًبدح اَزطبة انفرقخ 

انثبَُخ وفقب نكشىف 

شؤوٌ انطالة 

ودخهذ خطأ 

 21وحصهذ ػهً 

 درجخ 

فٍ حٍُ أٌ انطبنجخ  -

يكهفخ ثُفص انًبدح فٍ 

انفرقخ األونً ونى 

رحضر وثُبء ػهُه 

 انطبنجخ نُص نهب انحق

ػهى االجزًبع 

 انحضرٌ
 

انطبنجخ ثبقُخ نالػبدح وغُر 

يكهفخ ثبنًبدح وفقب نكشىف 

شؤوٌ انطالة وثبنزبنً نُص نهب 

 انحق
 

انطبنجخ نهب انحق فً انحصىل  ػهى االجزًبع انطجٍ

درجبد فً كراضخ ( 5)ػهً 

,  االجبثخ َزُجخ خطأ فً انجًغ
ثبالضبفخ انً حصىنهب ػهً 

درجبد وفقب نقرار نجُخ ( 5)

شؤوٌ رؼهُى وظالة الَهب 

يؼرض نهفصم وَصجح 

 55)يجًىع درجبرهب فً انًبدح 
درجخ حزٍ رطزفُذ يٍ درجبد ( 

 .انرأفخ
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اَزطبة  24874 ػجذ انرحًٍ اشرف يغبزي

 يىجه
 نُص نه انحق يبدح االَزطبة

 

ػهى االجزًبع .

 انطجٍ
 نُص نه انحق

 

 نُص نه انحق ثُئخ ويجزًغ
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اَزطبة  24938 يحًذ اشرف دضىقً ػجذانًُؼى

 يىجه
يبدح االرصبل 

 واالػالو
 نُص نه انحق

 
 ػهى اجزًبع انرَفٍ

 

 نُص نه انحق

 نُص نه انحق ػهى االجزًبع انقبَىًَ

 
 ػهى االجزًبع انطجٍ

 نُص نه انحق

6- 
 
 

 "رخهف"رذرَت ػًهٍ اَزظبو 24125 احًذ يحًذ انرضب آَه
 يٍ انفرقخ االونً 

 نُص نهب انحق

 ػهى االجزًبع انقبَىٍَ
 

درجه  55انطبنجه حبصهه ػهٍ

درجخ وفقب ( 8)وَضبف نهب 

نقرار نجُخ شؤوٌ رؼهُى وطالة 

نُصجح يجًىع درجبرهب فً 

 .درجخ(  55)انًبدح 
 نهب انحق نُص ػهى االجزًبع انطجٍ

 ػهى االجزًبع انزرثىٌ اَزظبو 24034 أضبيخ صجرٌ يحًذ أثى رفبػٍ -7
 

 نُص نه انحق

 ػهى االجزًبع انقبَىٍَ
 

 نُص نه انحق

 ػهى االجزًبع انرَفٍ
 

 نُص نه انحق

 نُص نه انحق ػهى االجزًبع انطجٍ

اَزطبة  24856 شبدٌ يحًىد يحًذ أحًذ -8

 يىجه
 االرصبل واالػالو

 
 نُص نه انحق

 ػهى االجزًبع انرَفٍ
 

 نُص نه انحق

 نُص نه انحق ػهى االجزًبع انقبَىٍَ

 
 ػهى االجزًبع انطجٍ

 نُص نه انحق

اَزطبة  25066 هبنخ فؤاد يحًذ حطٍ -9

 يىجه
 ػهى االجزًبع انقبَىٍَ

 
 نُص نهب انحق

 نُص نهب انحق ػهى االجزًبع انرَفٍ

 ػهى االجزًبع انقبَىٍَ اَزظبو 25233 يحًذ فبَس اثى اضًبػُم -10
 

درجخ  51انطبنت حبصم ػهٍ 

درجبد ( 5)وَضبف نحبنزه 

وفقب نقرار نجُخ شؤوٌ رؼهُى 

وظالة الَه يؼرض نهفصم 

درجخ حزٍ َطزفُذ  55وَصجح 

 .يٍ درجبد انرأفخ
 نُص نه انحق ػهى اجزًبع االضرح

اَزطبة  24839 ضبنى ػجذانقبدر ػجذانفضُم -11

 يىجه
 ػهى اجزًبع االدارح

 
 نُص نه انحق

 ربرَخ انفكر
 

 نُص نه انحق



 ػهى اجزًبع انرَفٍ
 

 نُص نه انحق

 ػهى االجزًبع انقبَىٍَ
 

 نُص نه انحق

 احًذ جًبل يحًذ أحًذ حطٍ -12
 
 

اَزطبة  24665

 يىجه
 ػهى االجزًبع انرَفٍ

 
 نُص نه انحق

ػهى اجزًبع االرصبل 

 واالػالو
 نُص نه انحق

درجخ  51انطبنت حبصم ػهٍ  ػهى االجزًبع انقبَىٍَ اَزظبو 24560 أحًذ فزحٍ أحًذ انصؼُذٌ -13

درجبد (  5)َضبف نحبنزخ 

وفقب نقرار نجُخ شؤوٌ رؼهُى 

وطالة الَه يؼرض نهفصم  

درجخ حزٍ َطزفُذ  55وَصجح 

 .انرأفخيٍ درجبد 
 نُص نه انحق انزذرَت انؼًهٍ

 هبنخ فؤاد احًذ حطٍ -14
 

اَزطبة  25066

 يىجه
االَثرثىنىجُب 

 االجزًبػُخ
 نُص نهب انحق

ضىضُىنىجُب انثقبفخ  اَزظبو 25233 يحًذ فبَس اثى اضًبػُم -15

 وانشخصُخ
 نُص نه انحق
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 ػجذانرحًٍ َبصر اضًبػُم

 االجزًبع انزرثىٌػهى  اَزظبو 24310
 

 نُص نه انحق

االَثرثىنىجُب 

 االجزًبػُخ
 نُص نه انحق

اَزطبة  25048 (انزًبش)يٍُ ػًر طه يهُب   -17

 يىجه
 نُص نهب انحق انثقبفخ وانًجزًغ

18-
  

اَزطبة  25275 اثراهُى ضؼُذ اثراهُى يهىك

 الئحخ قذًَخ
 انزذرَت انؼًهً 
رخهف يٍ انفرقخ 

 االونً 

( 53)نخ انحق فً انطبنت 
درجخ فً يبدح انزذرَت انفرقخ 

االونً رخهف ثبالضبفخ انً 

درجبرخ  نُصجح يجًىع 

 درجخ ( 32)درجبرخ فً انًبدح 
 

 
 ػهى االجزًبع انرَفً

 
 نُص نه انحق 

 
رذرَت ػًهً انفرقخ 

 انثبَُخ

 
 نُص نه انحق

اَُبش ريضبٌ زَذاٌ ػجُذح   -19

 (انزًبش)
انطبنجخ رزظهى يٍ  اَزظبو 24143

قرار يجهص انزأدَت 

 ثبنكهُخ

انطبنجخ رى ضجطهب يزهجطخ 

ثبنغش فً يبدح ػهى االجزًبع 

 8102/ 85/08انرَفً ثزبرَخ 
انفصم انذراضً االول وقرر 

يجهص انزأدَت ثبنكهُخ انغبء 

ايزحبٌ انطبنجخ فً يبدح انضجط 

وجًُغ يىاد انفصم انذراضً 

 االول
 

 



 

 

 

 انفرقخ انثبَُخ  رئُص كُزرول 

 حًذي ػهً أحًذ  / د  

 

 

 

 


