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 يعهىياخ انرزخيض انعاليح انًزخظح

 : انعذد 1>79 رلى اإلعالٌ :

 8172/:/:ذاريخ اطذار شهادج انرسجيم: 99>:1انعاليح: رلى 

 9/8172/>8ذاريخ ذمذيى طهة انرزخيض: 81/3/8181َافذج نغايح: 81/3/8171: ذسجيهها ذأريخ

 ج ( -98)انظُف وانًادج :
)انثطزيك( 99>:1زلًح  : اسرخذاو انعاليح انًانرزخيض يىضىع
شزكح االَظار :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح )ياَحح انرزخيض(  .ج عهى يادج انعظائز  -98تانظُف 

 الَراج انًىاد انغذائيح انًحذودج
 

سُىاخ اعرثاراً يٍ ذاريخ انًىافمح عهى  71: يذج انرزخيض  يُطمح جًيهح انظُاعيح –تغذاد  –عُىاَها : انعزاق 
 وحسة انعمذ انًثزو تيُهًا . 8172/:/2 تراريخ رزخيضان

: شزكح انثطزيك الَراج انًىاد انغذائيح  اسى انجهح )انًزخض نها (
 انًحذودج

 

يُطمح جًيهح انظُاعيح –تغذاد  –عُىاَها : انعزاق    

 



 يعهىياخ انرزخيض انعاليح انًزخظح

 : انعذد 1>79 رلى اإلعالٌ :

 8172/:/:ذاريخ اطذار شهادج انرسجيم: :2:8> انعاليح:رلى 

 9/8172/>8ذاريخ ذمذيى طهة انرزخيض: :83/78/818َافذج نغايح: :83/78/817: ذسجيهها ذأريخ

 ج ( -98)انظُف وانًادج :
  )انثطزيك(:2:8>: اسرخذاو انعاليح انًزلًح انرزخيض يىضىع
شزكح االَظار :انرجاريح )ياَحح انرزخيض( اسى انجهح يانكح انعاليح  .ج عهى يادج انعظائز  -98تانظُف 

 الَراج انًىاد انغذائيح انًحذودج
 

سُىاخ اعرثاراً يٍ ذاريخ انًىافمح عهى  71: يذج انرزخيض  يُطمح جًيهح انظُاعيح –تغذاد  –عُىاَها : انعزاق 
 وحسة انعمذ انًثزو تيُهًا . 8172/:/2 تراريخ انرزخيض

كح انثطزيك الَراج انًىاد انغذائيح : شز اسى انجهح )انًزخض نها (
 انًحذودج

 

يُطمح جًيهح انظُاعيح –تغذاد  –عُىاَها : انعزاق    

 
 



 يعهىياخ انرزخيض انعاليح انًزخظح

 : انعذد 1>79 رلى اإلعالٌ :

 71/3/8178 ذاريخ اطذار شهادج انرسجيم: ;121>انعاليح: رلى 

 73/1/8171 ذاريخ ذمذيى طهة انرزخيض: 97/7/8188يح:َافذج نغا 97/7/8178: ذسجيهها ذأريخ

 ا ب ج ( -8)انظُف وانًادج :
َاشيُال );121>: اسرخذاو انعاليح انًزلًح انرزخيض يىضىع

يظاَع شزكح  :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح )ياَحح انرزخيض(    . ا ب ج  -8(  تانظُف تيُرس
 انذهاَاخ انىطُيح 

 

 االردٌ  – 38;77اتى كهُذا  99;ص . ب  – عًاٌعُىاَها : 
 8171/:/:8تًىجة عمذ انرزخيض انًثزو في : يذج انرزخيض 

يع انًزخض شزكح يظاَع انذهاَاخ انىطُيح / االردٌ ويُرهي في 
7/</8181 . 

شزكح االشزاق نهظُاعاخ انكيًياويح :  اسى انجهح )انًزخض نها (
 انًحذودج

 

انفهىجح - االَثار –انعزاق عُىاَها :    

 
 



 يعهىياخ انرزخيض انعاليح انًزخظح

 : انعذد 1>79 رلى اإلعالٌ :

 >817/>/:7ذاريخ اطذار شهادج انرسجيم:  :391>انعاليح: رلى 

 78/8171/;ذاريخ ذمذيى طهة انرزخيض:  ;818/:/>َافذج نغايح: ;817/:/> : ذسجيهها ذأريخ

 ب ج ( -98)انظُف وانًادج :
 :391>اسرخذاو انعاليح انرجاريح : انرزخيض يىضىع

شزكح  :اسى انجهح يانكح انعاليح انرجاريح )ياَحح انرزخيض(  ب ج عهى يادج )انًشزوتاخ انغاسيح( -98)كاسو(تانظُف 
 تزوسرُثىل 

 

  77/8171/>عشزج سُىاخ اعرثاراً يٍ : يذج انرزخيض  ذزكياعُىاَها : 

د نهًشزوتاخ انغاسيح وانًياِ شزكح اوغاري:  اسى انجهح )انًزخض نها (
 انظحيح انًحذودج

 

انشعفزاَيح  –تغذاد –انعزاق عُىاَها :    
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