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عنوان المذكرة
يخطػ ػًم انحكٕيخ ف ٙظم انزؼذٚم انذعزٕس٘ نغُخ 2016

المشرف
أ.ػٛغٗ صْٛخ

فؼبنٛخ انزؼذٚالد انذعزٕسٚخ نغُخ  2016ػهٗ انغهطز ٍٛانزؾشٚؼٛخ
ٔانزُفٛزٚخ
يكبَخ انغشفخ األٔنٗ ف ٙانذعزٕس ٍٚانجضائش٘ ٔ انفشَغٙ

أ.ػٛغٗ صْٛخ
أ.ػٛغٗ صْٛخ

حم انخالف ث ٍٛغشفز ٙانجشنًبٌ ف ٙظم انزؼذٚم انذعزٕس٘ نغُخ 2016

أ.أٔصٛف انغؼٛذ

انؼاللخ ث ٍٛانجشنًبٌ ٔ انًجهظ انذعزٕس٘ ف ٙظم انزؼذٚم انذعزٕس٘
2016
يغؤٔنٛخ سئٛظ انجًٕٓسٚخ ف ٙانُظبو انذعزٕس٘ انجضائش٘ ٔ انزَٕغٙ
انؼٓذح انشئبعٛخ ف ٙدٔل انًغشة انؼشث – ٙدساعخ يمبسَخ ث ٍٛانجضائش
ٔرَٕظ ٔيٕسٚزبَٛب
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يظبْش رجغٛذ ثُبئٛخ انغهطخ انزُفٛزٚخ يٍ خالل يشكض انٕصٚش ف ٙدعزٕس
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أ .ثٍ عشٚخ عؼبد
أ.حجٕػ ْٔٛجخ

انًجبدسح ثبنمٕاَ ٍٛف ٙدٔل انًغشة انؼشث– ٙدساعخ يمبسَخ –انجضائش -
رَٕظ  -انًغشة
انؼاللخ انٕظٛفٛخ ث ٍٛانًجهظ انؾؼج ٙانٕغُ ٔ ٙيجهظ األيخ ف ٙانًجبل
انزؾشٚؼٙ
دٔس انجشنًبٌ ف ٙظم انذعبرٛش انجضائشٚخ انثبثذ ٔ انًزغٛش اَطاللب يٍ
دعزٕس 1996
يكبَخ يجهظ األيخ ف ٙانزؼذٚم انذعزٕس٘ نغُخ 2016

أ.ثٕغجخ يشاد

انزٕظٛف ػٍ غشٚك انزؼبلذ ف ٙظم األيش 03/06

أ.ثٕغجخ يشاد

انزٕظٛف ثبنًغبثمخ ػهٗ أعبط االخزجبس ف ٙظم انًشعٕو انزُفٛز٘
 194/12أعالن انزشثٛخ انٕغُٛخ ًَٕرجب
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انغشايخ انزٓذٚذٚخ ف ٙانًبدح اإلداسٚخ
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ػضل انًٕظف ثغجت إًْبل يُصت

أ.ثؼَٕ ٙخبنذ

يشحهخ إلشاس لبثهٛخ انزُبصل ػٍ األيالن ف ٙإغبس َضع انًهكٛخ

أ.ثؼَٕ ٙخبنذ

انشلبثخ انمعبئٛخ ػهٗ إجشاءاد رأدٚت انًٕظف

أ.رٕارَ ٙصٛشح
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أ.لذٔج حًبيخ

ػًهٛخ اإلثشاو نهصفمبد انؼًٕيٛخ ػهٗ يغزٕٖ انجهذٚخ ف ٙظم انًشعٕو
انشئبع ٙسلى 247/15
انًؤعغخ انؼًٕيٛخ كأعهٕة نزغٛٛش انًشفك انؼًٕي ٙانًحهٙ
انزؼٕٚط ػٍ انعشس ف ٙانمعبء اإلداس٘
يشحهخ انزصشٚح ثبنًُفؼخ انؼًٕيٛخ فَ ٙضع انًهكٛخ
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انشلبثخ انًبنٛخ ػهٗ انًٛضاَٛخ انجهذٚخ
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أ.انؼشف ٙفبغًخ

جشًٚخ اإلجٓبض ف ٙانزؾشٚغ انجضائش٘

أ.حه ًٙٛسثٛؼخ

آنٛبد يكبفحخ جشًٚخ رٓشٚت انًٓبجشٍٚ
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جشًٚخ خٛبَخ األيبَخ ف ٙانزؾشٚغ انجضائش٘

أ.ثٍ يججش يحٙ
انذٍٚ
أ.انؼشف ٙفبغًخ

انغٛبعخ انجُبئٛخ نهحذ يٍ اخزطبف األغفبل ٔ رطجٛمبرٓب ف ٙانزؾشٚغ
انجضائش٘
انطت انؾشػ ٔ ٙدٔسِ ف ٙاإلثجبد انجُبئٙ

أ.انؼشف ٙفبغًخ

عهطخ انمبظ ٙانجُبئ ٙف ٙرمذٚش انؼمٕثخ

أ.عالي ٙدنٛهخ

حجٛخ يحبظش انعجطٛخ انمعبئٛخ ف ٙاإلثجبد انجُبئٙ

أ.عالي ٙدنٛهخ
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ثٕنًصبيش ػمٛهخ
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يمشاٌ صبسح
حشٚض٘ فبغًٛخ
انضْشح
خُٕف ٔسدح
ثٍ ؽٕثبٌ صجٛشَخ
ثٍ ػجذ٘ ْبجش
صسلبَ ٙػجذ انغبَٙ
ثٍ ػًبس عًٛش
ثٕغشاسح صبسح
سؽٛذ أَٛغخ
ػكشٔد نٛبط
ؽشف ٙػجذ هللا
سغ ٕ٘ٛيحًذ
يؼٛض٘ انٓبد٘

انُظبو انمبََٕ ٙنزغهٛى انًجشي ٍٛف ٙانمبٌَٕ انذٔن ٔ ٙانزؾشٚغ انجضائش٘

أ.نؼشج عًٛش

يغؤٔنٛخ انحًبٚخ ٔ -اجت دٔن ٙأو ؽكم جذٚذ نهزذخم اإلَغبَ- ٙ
ظًبَبد حًبٚخ انؼًهٛخ االَزخبثٛخ
اٜثبس انذعزٕسٚخ نألعئهخ انجشنًبَٛخ ػهٗ انؼًم انحكٕي ٙف ٙظم انؼذٚم
انذعزٕس٘ نغُخ 2016
حًبٚخ عٛبدح انذٔنخ أثُبء انُضاػبد غٛش انذٔنٛخ

أ.نؼشج عًٛش
أ.يالر ٙيؼًش
إَٔٚ.غ ٙحفٛظخ

انحًبٚخ انجضائٛخ أليٕال انمصش ف ٙانزؾشٚغ انجضائش٘

إٔٚ.عف ٙأيبل

انُظبو انمبََٕ ٙنؼعٕ انجشنًبٌ ف ٙانُظبو انذعزٕس٘ انجضائش٘

أ.فٕساس انؼٛذ٘
جًبل
أ.حجٕػ ْٔٛجخ

انحًبٚخ انجُبئٛخ نهجٍُٛ

أ.ثٕثهجخ حغٍٛ

حبن ز ٙانطٕاسئ ٔانحصبس ٔآثبسًْب ػهٗ انحشٚبد انؼبيخ
انًؼبسظخ انجشنًبَٛخ ف ٙانُظبو انغٛبع ٙانجضائش٘

أ.رشٚؼخ َٕاسح
أ.يالر ٙيؼًش

يشكض سئٛظ انجًٕٓسٚخ ف ٙانذعبرٛش انجضائشٚخ  -انثبثذ ٔانًزغٛش

أ.لضالٌ عهًٛخ

انجًبػبد انًحهٛخ يب ث ٍٛانُصٕؿ انمبََٕٛخ ٔٔالغ انغبكُخ انًحهٛخ (ثهذٚخ
ؽؼجخ انؼبيش ًَٕرجب )
انُظبو انمبََٕ ٙنهًجهظ االلزصبد٘ ٔاالجزًبػٙ

أ.لذٔج حًبيخ

انزغشة كأعهٕة يٍ أعبنٛت انزحش٘ انخبصخ ٔدٔسِٔ ف ٙانكؾف ػٍ
انجشًٚخ
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ٕٚعف نؼجبَٙ
خَٕ ٙؽٓٛشح
خعشأ٘ أيُٛخ
انؼًٛؼ كشًٚخ
انحٛذٔعَ ٙغشٍٚ
رٕصان ٍٛإًٚبٌ
ثهجٛالن ٙحٕسٚخ

انذفغ ثؼذو دعزٕسٚخ انمٕاٍَٛ

أ.دثٛبػ عٓٛهخ

انُظبو انمبََٕ ٙنهًجهظ انٕغُ ٙنحمٕق اإلَغبٌ

أ.لضالٌ عهًٛخ

يؾبسكخ انًٕاغٍ ف ٙحًبٚخ انجٛئخ ػهٗ انًغزٕٖ انًحه( ٙدساعخ حبنخ )
دٔس انجهذٚخ ف ٙحًبٚخ انجٛئخ (دساعخ حبنخ )

أ.رٕارَ ٙصٛشح
أ.رٕارَ ٙصٛشح

انصالحٛبد اإلداسٚخ نهغهطخ انزُفٛزٚخ ف ٙظم انزؼذٚم انذعزٕس٘ نغُخ
2016

أ.لذٔج حًبيخ
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غهجخ يؼٛذٍٚ

