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 4/11/1112ذاسيخ ذمذيُ طٍة ٔمً اٌٍّىيح: 1831سلُ اإلعالْ : 

 13/1/1113 ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج: 16/3/1113ذاسيخ اٚي ذسجيً: 51355 اٌعالِح:سلُ 

 16/3/1113ٔافزج ٌغايح: 16/3/1113:ٔفاريح اخش شٙادجفرشج تذايح 

 15/3/1113ٌغايح:ٔافزج  16/3/1113ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج:فرشج تذايح 

 أ ( -81ح () -81ب ص ٘ـ ٚ () -14)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ششوح سّيشوٛ ذشايذيٕغ ش.َ :ِاٌه اٌعالِح اٌمذيُ سُ ا
 

ششلي تأاِا  54اٚسيالن شاسع  –تٕايح اسأغٛ اٌعٕٛاْ اٌمذيُ ٌّاٌه اٌعالِح:  

 ششوح ٔٙش اٌخيش ٌالسريشاد ٚاٌرصذيش  -1حشج(  ششوح اٌٙالي ٌٍرخضيٓ ٚاٌرجاسج )ِٕاطك -1 :ِاٌه اٌعالِح اٌجذيذ سُ ا
 

 –حي اٌصاٌحيٓ  –شاسع ٚصفي اٌرً  -1االسدْ  –ِٕطمح طاسق  –حي طثشتٛس  –شاسع االِيشج عائشٗ تٕد اٌحسٓ  -1 اٌعٕٛاْ اٌجذيذ ٌّاٌه اٌعالِح :
االسدْ  –ِٕطمح ذالع اٌعٍي   

   

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 



 4/11/1112ذاسيخ ذمذيُ طٍة ٔمً اٌٍّىيح: 1831سلُ اإلعالْ : 

 13/1/1113ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:  11/4/1113ذاسيخ اٚي ذسجيً: 58116  اٌعالِح:سلُ 

 11/4/1113ٔافزج ٌغايح: 11/4/1113:ج ٔفاريح اخش شٙادجتذايح فرش

 11/4/1113ٔافزج ٌغايح: 11/4/1113تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج:

 أ ( -81ح () -81ب ص ٚ ٘ـ () -14)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ششوح سّيشوٛ ذشايذيٕغ ش.َ :ِاٌه اٌعالِح اٌمذيُ سُ ا
 

ششلي تأاِا  54اٚسيالن شاسع  –سأغٛ اٌعٕٛاْ اٌمذيُ ٌّاٌه اٌعالِح:تٕايح ا  

 ششوح ٔٙش اٌخيش ٌالسريشاد ٚاٌرصذيش  -1ششوح اٌٙالي ٌٍرخضيٓ ٚاٌرجاسج )ِٕاطك حشج(  -1 :ِاٌه اٌعالِح اٌجذيذ سُ ا
 

 –حي اٌصاٌحيٓ  –ي اٌرً شاسع ٚصف -1االسدْ  –ِٕطمح طاسق  –حي طثشتٛس  –شاسع االِيشج عائشٗ تٕد اٌحسٓ  -1اٌعٕٛاْ اٌجذيذ ٌّاٌه اٌعالِح : 
االسدْ  –ِٕطمح ذالع اٌعٍي   

   

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 



 4/11/1112ذاسيخ ذمذيُ طٍة ٔمً اٌٍّىيح: 1831سلُ اإلعالْ : 

 13/1/1113ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:  15/11/1113ذاسيخ اٚي ذسجيً: 58833  اٌعالِح:سلُ 

 15/11/1113ٔافزج ٌغايح: 15/11/1113:تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 14/11/1113ٔافزج ٌغايح: 15/11/1113تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج:

 أ ( -81ح () -81ص ٚ ٘ـ () -14)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ششوح سّيشوٛ ذشايذيٕغ ش.َ :ِاٌه اٌعالِح اٌمذيُ سُ ا
 

ششلي تأاِا  54اٚسيالن شاسع  –اٌعٕٛاْ اٌمذيُ ٌّاٌه اٌعالِح:تٕايح اسأغٛ   

 ششوح ٔٙش اٌخيش ٌالسريشاد ٚاٌرصذيش  -1ششوح اٌٙالي ٌٍرخضيٓ ٚاٌرجاسج )ِٕاطك حشج(  -1 :ِاٌه اٌعالِح اٌجذيذ سُ ا
 

 –حي اٌصاٌحيٓ  –شاسع ٚصفي اٌرً  -1االسدْ  –ِٕطمح طاسق  –حي طثشتٛس  –شاسع االِيشج عائشٗ تٕد اٌحسٓ  -1ٕٛاْ اٌجذيذ ٌّاٌه اٌعالِح : اٌع
االسدْ  –ِٕطمح ذالع اٌعٍي   

   

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 



 4/11/1112ذاسيخ ذمذيُ طٍة ٔمً اٌٍّىيح: 1831سلُ اإلعالْ : 

 13/1/1113ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:  15/11/1113ذاسيخ اٚي ذسجيً: 58834 اٌعالِح:سلُ 

 15/11/1113ٔافزج ٌغايح: 15/11/1113:تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 14/11/1113ٔافزج ٌغايح: 15/11/1113تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج:

 أ ( -81ح () -81ص ٘ـ ٚ () -14)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ششوح سّيشوٛ ذشايذيٕغ ش.َ :ِاٌه اٌعالِح اٌمذيُ سُ ا
 

ششلي تأاِا  54اٚسيالن شاسع  –اٌعٕٛاْ اٌمذيُ ٌّاٌه اٌعالِح:تٕايح اسأغٛ   

 ششوح ٔٙش اٌخيش ٌالسريشاد ٚاٌرصذيش  -1ششوح اٌٙالي ٌٍرخضيٓ ٚاٌرجاسج )ِٕاطك حشج(  -1 :اٌعالِح اٌجذيذ ِاٌه سُ ا
 

 –حي اٌصاٌحيٓ  –شاسع ٚصفي اٌرً  -1االسدْ  –ِٕطمح طاسق  –حي طثشتٛس  –شاسع االِيشج عائشٗ تٕد اٌحسٓ  -1اٌعٕٛاْ اٌجذيذ ٌّاٌه اٌعالِح : 
ْ االسد –ِٕطمح ذالع اٌعٍي   

   

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 



 4/11/1112ذاسيخ ذمذيُ طٍة ٔمً اٌٍّىيح: 1831سلُ اإلعالْ : 

 13/1/1113ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:  3/6/1113ذاسيخ اٚي ذسجيً: 51421 اٌعالِح:سلُ 

 3/6/1113ٔافزج ٌغايح: 3/6/1113:تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 2/6/1113ٔافزج ٌغايح: 3/6/1113تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج:

 ب ( -81)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ششوح سّيشوٛ ذشايذيٕغ ش.َ :ِاٌه اٌعالِح اٌمذيُ سُ ا
 

ششلي تأاِا  54اٚسيالن شاسع  –مذيُ ٌّاٌه اٌعالِح:تٕايح اسأغٛ اٌعٕٛاْ اٌ  

 ششوح ٔٙش اٌخيش ٌالسريشاد ٚاٌرصذيش  -1ششوح اٌٙالي ٌٍرخضيٓ ٚاٌرجاسج )ِٕاطك حشج(  -1 :ِاٌه اٌعالِح اٌجذيذ سُ ا
 

 –حي اٌصاٌحيٓ  –شاسع ٚصفي اٌرً  -1االسدْ  –طاسق  ِٕطمح –حي طثشتٛس  –شاسع االِيشج عائشٗ تٕد اٌحسٓ  -1اٌعٕٛاْ اٌجذيذ ٌّاٌه اٌعالِح : 
االسدْ  –ِٕطمح ذالع اٌعٍي   

   

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 



 16/5/1114ذيُ طٍة ٔمً اٌٍّىيح:ذاسيخ ذم 1831سلُ اإلعالْ : 

 4/2/1118ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:  81/1/1444ذاسيخ اٚي ذسجيً: 82161 اٌعالِح:سلُ 

 81/1/1114ٔافزج ٌغايح: 81/1/1444:تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 81/1/1114ٔافزج ٌغايح: 81/1/1114تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج:

 ح ط ( -81)دج :اٌصٕف ٚاٌّا

 ششوح عّش لاسُ اٌعيسائي ٚششواٖ ٌٍرسٛيك اٌّحذٚدج :ِاٌه اٌعالِح اٌمذيُ سُ ا
 

اٌٍّّىح اٌعشتيح  – 11441جذج  – 3631ص.ب.  اٌعسائي تالصا –طشيك اٌّذيٕح إٌاصي  –جذج / اٌثغذاديح اٌغشتيح  اٌعٕٛاْ اٌمذيُ ٌّاٌه اٌعالِح:
 اٌسعٛديح 

 اٌششوح اٌٛطٕيح ٌٍصٕاعاخ اٌغزائيح اٌّحذٚدج  :ذ ِاٌه اٌعالِح اٌجذيسُ ا
 

اٌٍّّىح اٌعشتيح اٌسعٛديح – 11441جذج  – 3631ص.ب.  –حي االٔذٌس  –شاسع اتشا٘يُ اٌجفاٌي  –فشيّىس تالصا اٌعٕٛاْ اٌجذيذ ٌّاٌه اٌعالِح :  

   

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
 



 16/5/1114ذاسيخ ذمذيُ طٍة ٔمً اٌٍّىيح: 1831سلُ اإلعالْ : 

 16/11/1115ذاسيخ ذمذيُ طٍة ذجذيذ اٌشٙادج:  14/11/1111ذاسيخ اٚي ذسجيً: 41811  اٌعالِح:سلُ 

 14/11/1116ٔافزج ٌغايح: 14/11/1111:تذايح فرشج ٔفاريح اخش شٙادج

 18/11/1116ٔافزج ٌغايح: 14/11/1116تذايح فرشج ٔفاريح اٌشٙادج اٌّجذدج:

 ا ب ج ( -81ا ب ج د ٘ـ ٚ ص () -81)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ششوح عّش لاسُ اٌعيسائي ٚششواٖ ٌٍرسٛيك اٌّحذٚدج :ِاٌه اٌعالِح اٌمذيُ سُ ا
 

اٌٍّّىح اٌعشتيح  – 11441جذج  – 3631اٌعسائي تالصا ص.ب.  –طشيك اٌّذيٕح إٌاصي  –ذج / اٌثغذاديح اٌغشتيح اٌعٕٛاْ اٌمذيُ ٌّاٌه اٌعالِح: ج
 اٌسعٛديح 

 اٌششوح اٌٛطٕيح ٌٍصٕاعاخ اٌغزائيح اٌّحذٚدج  :ِاٌه اٌعالِح اٌجذيذ سُ ا
 

اٌٍّّىح اٌعشتيح اٌسعٛديح – 11441جذج  – 3631ص.ب.  –ٔذٌس حي اال –شاسع اتشا٘يُ اٌجفاٌي  –اٌعٕٛاْ اٌجذيذ ٌّاٌه اٌعالِح :فشيّىس تالصا   

   

 

 

 

  ِسجً اٌعالِاخ اٌرجاسيح                                                                                                                     
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