
انثاَٙ:  انًطرٕٖجايعح عذٌ

انذٔنٙ :  انمطىكهٛح االلرصاد

انُظرٚح االلرصادٚح انكهٛح: انًطاقإدارج انمثٕل ٔ انرطجٛم

و2017/9/27:انرارٚخ

مالحظة

4060100

2اتراْٛى عثذانردًٍ عثذانمادر اضًاعٛم43/202

5ادًذ ريس٘ يذًذ ادًذ43/203

8ادًذ عهٙ يذًذ صانخ غٛخ43/204

11ادًذ فضم يذًذ عثٛذ 43/205

14ارضال اتراْٛى عثذانمادر اتراْٛى43/207

17اغجاٌ عثذهللا دطٍٛ عثذانُثٙ 43/208

20انٛاش غفٛك زٚذ يذًذ َجاظ43/210

23ايُح اتراْٛى َٕر يذًذ ضهًٛاٌ 43/211

26اًٍٚ عهٙ ادًذ يذًذ43/217

29ذٓاَٙ يذًذ عهٙ ضانى كراد43/221

32خانذ جًال عثذهللا ثاتد43/224

35ردياٌ دطٍ ردياٌ ٚفٕز43/228

38رغاد عهٙ ضانى يذًذ43/229

41رُٔٚا اتراْٛى يذًذ اتراْٛى43/231

44رٚذاٌ تاضم ادًذ عثذهللا43/232

47ضهطاٌ صانخ لاضى ضانى43/233

50ضٕضٍ جطار يذًذ تٍ يذْع 43/237

52غٓاب ادًذ لاضى يذًذ 43/240

54طّ عثذاالنّ طّ ثاتد43/242

56طّ عهٕ٘ ْاغى يذًذ43/243

غائةضعٛفيمثٕلجٛذجٛذ جذاًيًراز

: القسم رئيس:يذرش انًطاق
:التوقيع:انرٕلٛع

((C3-14))رلى انماعح 

و2017/2016نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر انثاَٙ - َرٛجح اإلخرثاراخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذراضــٙ انثاَٙ 

االضــــــــــــىرلى انمٛذ
أعًال انفصم

انرمذٚرانُماط
 رقم

الجلوس

االجًانٙداالخ أخرٖ

انرٕلٛع

1صفحة 



انثاَٙ:  انًطرٕٖجايعح عذٌ

انذٔنٙ :  انمطى((C3-14))رلى انماعح كهٛح االلرصاد

انُظرٚح االلرصادٚح انكهٛح: انًطاقإدارج انمثٕل ٔ انرطجٛم

و2017/9/27:انرارٚخ

االضــــــــــــى
أعًال 

انفصم

4060100

58عثذانردًٍ فًٓٙ راجخ ضانى43/246

60عثذانعسٚس عمالٌ ضعٛذ َاجٙ عمال43/248ٌ

62عثذانمٕ٘ تذر ادًذ انًطٓر43/249

64عصاو ٔضٛم ذٕفٛك عثذانمادر43/253

66عٓذ عادل غًطاٌ غرف43/257

68فاطًّ فضم يذًذ عهٙ انعثذن43/261ٙ

70فًٓٙ يذًذ ضهًٛاٌ يذًذ43/262

72نًٛص اَٛص دًٕدضٛف43/263

74يجذ٘ صالح ضانى عٕض43/265

75يجٛة انردًٍ طارق عثذانْٕاب43/266

76يذًذ جالل عثذِ ادًذ صانخ43/267

77يذًذ جالل لذطاٌ ضٛف43/268

78يذًذ خانذ عثذانجثار لائذ انذاج43/271

79يذًذ ضهطاٌ عثذهللا دٛذرج 43/272

80يذًذ عثذهللا عهٙ انخهم43/273ٙ

81يذًذ عهٙ عثذرتّ يذًذ43/275

82يذًذ عٕض َاصر ادًذ ضانى43/276

غائةضعٛفيمثٕلجٛذجٛذ جذاًيًراز

: القسم رئيس:يذرش انًطاق
:التوقيع:انرٕلٛع

مالحظةانرٕلٛع

و2017/2016نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر انثاَٙ - َرٛجح اإلخرثاراخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذراضــٙ انثاَٙ 

 رقم

الجلوس

االجًانٙ داالخ أخرٖ

انرمذٚرانُماطرلى انمٛذ

2صفحة 



انثاَٙ:  انًطرٕٖجايعح عذٌ

انذٔنٙ :  انمطى((B3-13))رلى انماعح كهٛح االلرصاد

انُظرٚح االلرصادٚح انكهٛح: انًطاقإدارج انمثٕل ٔ انرطجٛم

و2017/9/27:انرارٚخ

انرمذٚرانُماط

4060100

2يذًذ فضم عهٙ ضانى43/277

5يذًذ ٔدٚع اتراْٛى عثذهللا43/279

8يراو اتراْٛى يذًذ اتراْٛى43/281

11يرٖٔ يذًذ ادًذ عًر تخٛد43/283

14يرٖٔ يرٔاٌ يذًذ صانخ285\43

17يصطفٗ دطٍٛ ضانى دهًٛا43/286ٌ

20يُٛرج خانذ ضعٛذ يذًذ43/287

23يُٛف َصر ادًذ يذًذ43/288

26يٓا يذًذ ضعٛذ غانة ضعٛذ 43/289

29َػٕٖ ادًذ دطٍٛ ادًذ جار هللا43/292

32ْانحعثذِ دٛذر صانخ43/296

35ٔائم اضًاعٛم ادًذ عه43/299ٙ

37ارزاق يذطٍ ضانى يٓذ43/502٘

39ارٖٔ ادًذ عهٙ غانة43/503

41اياَٙ عثذانطالو عهٙ يذًذ عثذهللا43/504

43دطٍ يذًذ ادًذ يذًذ43/505

45خهذٌٔ خانذ ادًذ يذًذ507\43

47عثذانردًٍ فًٓٙ عثذانذثٛة عثذانمادر43/508

49يذٍٚ ٔنٛذ ايٍٛ ط43/528ّ

51دطٍ يذًذ عثذهللا انػثع43/531

غائةضعٛفيمثٕلجٛذجٛذ جذاًيًراز

: القسم رئيس:يذرش انًطاق
:التوقيع:انرٕلٛع

االضــــــــــــىرلى انمٛذ
 رقمأعًال انفصم

الجلوس

و2017/2016نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر انثاَٙ - َرٛجح اإلخرثاراخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذراضــٙ انثاَٙ 

مالحظةانرٕلٛع

االجًانٙداالخ أخرٖ

3صفحة 



انثاَٙ:  انًطرٕٖجايعح عذٌ

انذٔنٙ :  انمطى((B3-13))رلى انماعح كهٛح االلرصاد

انُظرٚح االلرصادٚح انكهٛح: انًطاقإدارج انمثٕل ٔ انرطجٛم

و2017/9/27:انرارٚخ

انرمذٚرانُماط

4060100

53صانخ عهٙ خًٛص ضانى43/532

55اصٛم عهٙ ادًذ يذًذ43/411

غائةضعٛفيمثٕلجٛذجٛذ جذاًيًراز

: القسم رئيس:يذرش انًطاق
:التوقيع:انرٕلٛع

مالحظة

االجًانٙداالخ أخرٖ

و2017/2016نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر انثاَٙ - َرٛجح اإلخرثاراخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذراضــٙ انثاَٙ 

االضــــــــــــىرلى انمٛذ
 رقمأعًال انفصم

انرٕلٛعالجلوس

4صفحة 



انثاَٙ:  انًطرٕٖجايعح عذٌ

انذٔنٙ :  انمطىكهٛح االلرصاد

انًانٛح انعايح:  انًطاقإدارج انمثٕل ٔ انرطجٛم

و2017/9/28:انرارٚخ

4060100

2اتراْٛى عثذانردًٍ عثذانمادر اضًاعٛم43/202

5ادًذ ريس٘ يذًذ ادًذ43/203

8ادًذ عهٙ يذًذ صانخ غٛخ43/204

11ادًذ فضم يذًذ عثٛذ 43/205

14اغجاٌ عثذهللا دطٍٛ عثذانُثٙ 43/208

17اَطاو  عهٙ ادًذ عثذهللا43/214

%2060أصاف عًر عٕض ادًذ43/215

23تػائر عهٙ يذًذ عثذهللا43/219

26ذٓاَٙ يذًذ عهٙ ضانى كراد43/221

29خانذ جًال عثذهللا ثاتد43/224

32ردياٌ دطٍ ردياٌ ٚفٕز43/228

35رُٔٚا اتراْٛى يذًذ اتراْٛى43/231

38رٚذاٌ تاضم ادًذ عثذهللا43/232

41ضهطاٌ صانخ لاضى ضانى43/233

44غٓاب ادًذ لاضى يذًذ 43/240

47طّ عهٕ٘ ْاغى يذًذ43/243

50عثذانعسٚس عمالٌ ضعٛذ َاجٙ عمال43/248ٌ

53عثذانمٕ٘ تذر ادًذ انًطٓر43/249

56عصاو ٔضٛم ذٕفٛك عثذانمادر43/253

59عهٙ صانخ ادًذ صانخ43/254

غائةضعٛفيمثٕلجٛذجٛذ جذاًيًراز

: القسم رئيس:يذرش انًطاق
:التوقيع:انرٕلٛع

االجًانٙداالخ أخرٖ

مالحظةانرٕلٛع

((C3-14))رلى انماعح 

و2017/2016نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر انثاَٙ - َرٛجح اإلخرثاراخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذراضــٙ انثاَٙ 

االضــــــــــــىرلى انمٛذ
أعًال انفصم

انرمذٚرانُماط
 رقم

الجلوس

5صفحة 



انثاَٙ:  انًطرٕٖجايعح عذٌ

انذٔنٙ :  انمطىكهٛح االلرصاد

انًانٛح انعايح:  انًطاقإدارج انمثٕل ٔ انرطجٛم

و2017/9/28:انرارٚخ

4060100

62عهٙ يذطٍ عهٙ انجفر43/255٘

65عٓذ عادل غًطاٌ غرف43/257

68فاطًّ فضم يذًذ عهٙ انعثذن43/261ٙ

71فًٓٙ يذًذ ضهًٛاٌ يذًذ43/262

74نًٛص اَٛص دًٕدضٛف43/263

76يجذ٘ صالح ضانى عٕض43/265

78يذًذ جالل عثذِ ادًذ صانخ43/267

80يذًذ جالل لذطاٌ ضٛف43/268

غائةضعٛفيمثٕلجٛذجٛذ جذاًيًراز

: القسم رئيس:يذرش انًطاق
:التوقيع:انرٕلٛع

انرٕلٛعانرمذٚر

داالخ أخرٖ

و2017/2016نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر انثاَٙ - َرٛجح اإلخرثاراخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذراضــٙ انثاَٙ 

االجًانٙ

مالحظة
 رقم

الجلوس
االضــــــــــــىرلى انمٛذ

أعًال انفصم
انُماط

((C3-14))رلى انماعح 

6صفحة 



انثاَٙ:  انًطرٕٖجايعح عذٌ

انذٔنٙ :  انمطىكهٛح االلرصاد

انًانٛح انعايح:  انًطاق((B3-13))رلى انماعح إدارج انمثٕل ٔ انرطجٛم

و2017/9/28:انرارٚخ

4060100

2يذًذ خانذ عثذانجثار لائذ انذاج43/271

5يذًذ ضهطاٌ عثذهللا دٛذرج 43/272

8يذًذ عثذهللا عهٙ انخهم43/273ٙ

11يذًذ عهٙ عثذهللا ادًذ43/274

14يذًذ عهٙ عثذرتّ يذًذ43/275

17يذًذ عٕض َاصر ادًذ ضانى43/276

20يذًذ فضم عهٙ ضانى43/277

23يذًذ ْٛثى راجخ ادًذ43/278

26يذًٕد يذطٍ دطٍ صانخ43/280

29يرٖٔ يذًذ ادًذ عًر تخٛد43/283

32يصطفٗ دطٍٛ ضانى دهًٛا43/286ٌ

35يُٛرج خانذ ضعٛذ يذًذ43/287

37يُٛف َصر ادًذ يذًذ43/288

غائةضعٛفيمثٕلجٛذجٛذ جذاًيًراز

: القسم رئيس:يذرش انًطاق
:التوقيع:انرٕلٛع

و2017/2016نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر انثاَٙ - َرٛجح اإلخرثاراخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذراضــٙ انثاَٙ 

انرمذٚر
 رقم

الجلوس

االجًانٙداالخ أخرٖ

مالحظةانرٕلٛع االضــــــــــــىرلى انمٛذ
أعًال انفصم

انُماط

7صفحة 



انثاَٙ:  انًطرٕٖجايعح عذٌ

انذٔنٙ :  انمطىكهٛح االلرصاد

انًانٛح انعايح:  انًطاق((D3-12))رلى انماعح إدارج انمثٕل ٔ انرطجٛم

و2017/9/28:انرارٚخ

4060100

2يٓا يذًذ ضعٛذ غانة ضعٛذ 43/289

5ْانحعثذِ دٛذر صانخ43/296

8ارزاق يذطٍ ضانى يٓذ43/502٘

11ارٖٔ ادًذ عهٙ غانة43/503

14اياَٙ عثذانطالو عهٙ يذًذ عثذهللا43/504

17دطٍ يذًذ ادًذ يذًذ43/505

20دطٍٛ ضعٛذ عهٙ دط506ٍٛ\43

23خهذٌٔ خانذ ادًذ يذًذ507\43

26عثذانردًٍ فًٓٙ عثذانذثٛة عثذانمادر43/508

29يرٖٔ رغٛذ صانخ ضانى43/509

32تٛاٌ إَر فارٔق غًال43/527ٌ

35يذٍٚ ٔنٛذ ايٍٛ ط43/528ّ

38دطٍ يذًذ عثذهللا انػثع43/531

40اصٛم عهٙ ادًذ يذًذ43/411

غائةضعٛفيمثٕلجٛذجٛذ جذاًيًراز

: القسم رئيس:يذرش انًطاق
:التوقيع:انرٕلٛع

و2017/2016نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر انثاَٙ - َرٛجح اإلخرثاراخ ٔاإليرذاٌ نهفصــم انذراضــٙ انثاَٙ 
أعًال انفصم

مالحظةانرٕلٛعانُماط

االجًانٙداالخ أخرٖ

رلى انمٛذ
 رقم

الجلوس
انرمذٚر االضــــــــــــى

8صفحة 


