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لكمة مـايل ا ألس خاذ اصلنخور /جمسي ؾحس اًصؤوف س حؽ
رئُس ادلامـة

نى حعذ انذراسبث انعهٛب حزفب ً أٔ يجزد يصذر نالسخشادة يٍ انعهى بم أصبذج ضزٔرة ال
غُ ٙعُٓب ٔيؤشزاً دلٛمب ً ٚعكس يذ٘ حطٕر ٔارحمبء انعًهٛت انخعهًٛٛت ٔانبذثٛت ببنجبيعت،
فمذ دممج انجبيعت اَجبساث عذٚذة ف ٙيجبل انذراسبث انعهٛب ٔانبذٕد دخ ٙأصبخ ْذا
انمطبع ًٚثم دجز انشأٚت ف ٙحطٕٚز أْذاف انخعهٛى.
اٌ لطبع انذراسبث انعهٛب ٚسبْى ف ٙحذمٛك رسبنت انجبيعت كًؤسست حعهًٛٛت بذثٛت حسعٙ
نخطٕٚز َٔشز انًعزفت ٔحذبفع عه ٙانًٕرٔد انفكز٘ ٔانذضبر٘ٔ ،حذمك رؤٚت
انجبيعت ف ٙحٕفٛز فزص يخًٛشة نهخعهٛى انعبن.ٙ
ٔفْ ٙذا االطبر فئَُ ٙأَخٓش ْذِ انفزصت ألدعٕا أبُبئ ٙطالة انذراسبث انعهٛب
ٔة ٔانجٓذ
نالَطالق نخذمٛك طًٕدبحٓى يخسهذ ٍٛببالرادة انصبدلت ٔانعًم انذؤ
انًخٕاصم يذمم ٍٛألَفسٓى يشٚذاً يٍ انُجبح ٔنٕطُٓى يشٚذاً يٍ انخمذو ٔانزل.ٙ
وفقكن هللا وتونياتي لكن بدوام النجاح
أ.د /هجدي سبع
رئيس جاهعة طنطا
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لكمة سـادة ا ألس خاذ اصلنخور /مععفي َلس اًض َخ
انئة رئُس ادلامـة ٌضلراسات اًـََا واًححوث

أبُبئٗ ٔبُبحٗ طالة ٔطبنببث كهٛت انشراعت
ٚسعذَ ٙأٌ أُْئ أبُبئ ٙانطالة انجذد بكهٛت انشراعت بطُطب بًُبسبت انعبو انذراسٙ
انجذٚذ ْٔى ٚخطٌٕ أٔن ٙانخطٕاث ف ٙيزدهت انخعهٛى انجبيع.ٙ
إٌ كهٛت انشراعت بطُطب ْ ٙإدذٖ انكهٛبث انخ ٙحضطهع بًسئٕنٛت اإلشعبع انعهً ٙفٙ
انًجبل انشراع ٙبًُطمت ٔسظ انذنخب ٔإيذاد انبٛئت انًذٛطت بًخخصص ٍٛيخًٛشٍٚ
لبدر ٍٚعهٗ لٛبدة عًهٛبث اإلَخبج انشراعٔ ٙدم يشبكهّ ببنذراست ٔانبذذ بٓذف
حطٕٚز انشراعت ٔانُٕٓض ببإلَخبج انشراع ٙف ٙكم انًجبالث انًخخهفت.
ا
األجالء أعضبء ْٛئت انخذرٚس ٔأبُبئ ٙاألعشاء يٍ
ٔأحٕجّ ببنخُٓئت إنٗ سيالئٙ
انًذرس ٍٛانًسبعذٔ ٍٚانًعٛذٔ ٍٚجًٛع انعبيه ٍٛببنكهٛتٔ .فمكى هللا جًٛعب نًب ف ّٛخٛزكى
ٔخٛز ٔطُُب انعشٚش يصز انذبٛبت ف ٙظم انمٛبدة انزشٛذة.
ٔفمكى هللا ٔسذد ُخطبكى
ٔانسالو عهٛكى ٔردًت هللا ٔبزكبحّ
نائب رئيس الجاهعة للدراسات العليا والبحوث
(أ.د /هصطفي هحود الشيخ)
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لكمة ا ألس خاذ اصلنخور /رشًف ؾحس اًوهُس خرب
معِــــس اًلكِػػػػػة

ُشٍ يه اًًسزة ا ألويل من دًَي ا صلراسات اًـََا واًيت ثخضمن تـغ املـَومات اًِامة وا ألساس َة
واًيت ثفِس ظالب اصلراسات اًـََا وظالب اًحاكًورًوس ؿًل اًسواء واًيت متىن اًعاًة من
اًخـصف ؿًل هَفِة اس خىٌلل دراساثَ اًـََا
اًححر اًـَمي ُو كاظصة اًخمنَة والتس من اًسـي ًخوفري اًحُئة ادلَسة الهخاج حبوث ممتزية ثسواؿس
أأتياؤان اًعالب حيت حيعَوا ؿًل أأؿًل اصلرخات اًـَمَة وٌس خعَـوا من ذالًِا اًخفوق واًيجاح
اًحاُص ًَىوهوا مناذج مرشفة خل رجيي اصلراسات اًـََا املمتزيٍن يف سوق اًـمي و أأن ٍىوهوا كسوة
ًزمالهئم و أأن ًيفؽ هللا هبم اًحالد واًـحاد.
أأظَة أأمٌَايت ألتياؤان ظالب اصلراسات اًـََا بًيجاح واًخفوق وذاًط اًضىص ًلك من سامه يف
ادصاج ُشا اصلًَي وبًـمل والاحهتاد واًعرب ًخحلق ا ألمي حنو مس خلدي أأفضي ملرصان اذلحُدة.
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لكمة ا ألس خاذ اصلنخور /أأسـس ؾحس اًلادر دربٌك
وهَي اًلكَة ٌضلراسات اًـََا واًححوث

ًـخرب دًَي اصلراسات اًـََا مبثاتة املصصس ؾن اؤدارة اصلراسات اًـََا وهَفِة اس خىٌلل اًعاًة
صلراس خَ اًـََا ولك ما حيخاخَ اًعالب واًحاحرون واًسادة أأؾضاء َُئة اًخسرٌس واًَِئة املـاوهة مما
ٌسِم يف تياء خشعَة لك من ُؤالء وبًخايل ًيـىس اجياتَ ًا ؿًل أأداء مٌؼومة اصلراسات اًـََا
واًححر اًـَمي.
حمتزي لكَة اًزراؿة خامـة ظيعا تبأن هبا خنحة ممتزية من أأؾضاء َُئة اًخسرٌس واطلٍن ميثَون مسارس
مصموكة يف اًححر اًـَمي لك يف ختععة وحصًعون ؿًل ختصجي ظالب دراسات ؿََا وبحثني
ممتزيٍن ٌَهنوض تلعاع اًزراؿة املرصًة وتسورمه فاهنم ًلومون ؿًل ثوفري املياخ املياسة ًعالب
اصلراسات اًـََا واًحاحثني حيت ٍهنَوا من اًـَوم وٌس خفِسوا من أأوكاهتم أأكيص اس خفادة.
أأمتين أأن حىون اًًسزة ا ألويل من دًَي اصلراسات اًـََا صامٍك ووافِة ٌَمـَومات اًيت حيخاج أأن
ًـصفِا لك من ًرتدد ؿًل اؤدارة اصلراسات اًـََا و أأن حىون سَسة ومُرسة ًخـم اًفائسة ولك اًضىص
واًخلسٍص ملن أأسِم يف ادصاج ُشا اصلًَي وهللا من وراء اًلعس وُو اًِادي ايل اًعصًق املس خلمي.
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اؤدارة اًلكَة
ا ألس خاذ اصلنخور /رشًف ؾحس اًوهُس خرب
معَس اًلكَة
Mobile: 01061180886
E-mail: dean@agr.tanta.edu.eg
sherifgabr2008@gmail.com
ا ألس خاذ اصلنخور /أأسـس ؾحساًلادر دربٌك
وهَي اًلكَة ٌضلراسات اًـََا واًححوث
Mobile: 01002296155
E-mail: vd_research@agr.tanta.edu.eg
asaad.derbala@agr.tanta.edu.eg
ا ألس خاذ اصلنخور /ؿُسوى كامس َلود رزق
وهَي اًلكَة ًض ئون اًخـَمي واًعالب
Mobile: 01067032430
E-mail: vd_student@agr.tanta.edu.eg
ا ألس خاذ اصلنخورَ /لس اًس َس َلس أأمحس
وهَي اًلكَة ًض ئون ذسمة اجملمتؽ وحمنَة اًحُئة
Mobile: 01229961761
E-mail: vd_community@agr.tanta.edu.eg
ا ألس خاذ /ؿالء ؾحاس اًليميي
أأمني اًلكَة
Mobile: 01000171404
E-mail: gonamy@hotmail.com
دنخور /حسام اصلٍن كامس
رئُس اًض ئون الادارًة وص ئون َُئة اًخسرٌس
Mobile: 01006979173
E-mail: hossameldinkassem@yahoo.com
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جضىِي دلية اصلراسات اًـََا ؾن اًـام ادلامـي 2019/2018
م

الاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 1ػ أأ.د /أأسـس ؾحس اًلادر دربٌك

املِام
ملػػػػػػػػػػػػػػػصر ًا

 2ػ أأ.دَ /لود َلس اؤجصاُمي

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 3ػ أأ.د /أأمحس َلس أأمحس

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 4ػ أأ.د /مويس ؾحسٍ سامل

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 5ػ أأ.د /مسحت ؾصايق اصلًياري

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 6ػ أأ.د /ؾحس اًـزٍز َلس ؾحس اًـزٍز

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 7ػ أأ.د /ؾحس اًيارص ؾحس اًلين اًزؾوًًل

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 8ػ د /أأجمس ؾحس اًلفار ازلال

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 9ػ د /ؿادل َلس ُالل املخويل

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 10ػ دَ /لس اؤجصاُمي فذوح

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 11ػ دَ /لس فاضي اًض َخ

ؾضػػػػػػػػػو ًا

 12ػ اًس َس /مععفي ايسني ضوٍ

أأماهة اٌَجية
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اًَِلك اًخيؼميى ٌَـامَني بؤدارة اصلراسات اًـََا
ًخىون فصًق اصلراسات اًـََا من اًسادة:
اًس َس /مععفى ايسني َلس ضوٍ
(مسٍص اؤدارة اصلراسات اًـََا)
ا ألس خاذة /سوسن ؿامص ؾعا
مس ئوٌك كسمي (الاهخاج اذلَواين واًورازة)
ا ألس خاذة /سارة أأمحس َلس ؾحس هللا
مس ئوٌك أأكسام (ا ألرايض واملَاٍ والاكذعاد اًزراؾي وؿَوم
وحىٌوًوحِا ا ألكشًة)
ا ألس خاذة /أأمي اًسـَس ارلويل
مس ئوٌك أأكسام (اًخساثني واحملاظَي ووكاًة اًيحات)
ا ألس خاذة /أأروى ذََي ؾحس اًفذاح
(أأخازة رؿاًة ظفي)
اًس َسَ /لس ؾحس اًـؼمي
مس ئول كسمي (اًِيسسة اًزراؾَة واًيحات اًزراؾي)
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رؤًة اًلكَة ورساٍهتا و أأُسافِا الاسرتاثَجَة
اًلكي:
 -1رؤًة ة
" أأن حىون لكَة ممتزية ومـمتسة أأاكدميَ ًا ىف الاهخاج اًزراؾى اًـام ؿىل املس خوى احملىل والاكَميى
واصلوىل".

 -2رساٌك اًلكَة:
"ثَزتم لكَة اًزراؿة  -خامـة ظيعا تخرصجي هميسس زراؾى ظحل ًا ٌَمـاًري اًلومِة الأاكدميَة املصحـَة
اًلِاس َة ًَىب احذَاخات سوق اًـمي احملىل وا ؤالكَميى وكادر ؿىل اؤحصاء حبوث ؿَمَة مدخىصة وثلسمي
ذسمات جممتـَة وثسرًة مِساىن واسدضارات ؿَمَة ىف اؤظار كمي ؤارثلائَة".

 -3الاُساف الاسرتاثَجَة:
 ثعوٍص اًربامج اًخـَميَة وامللصرات اصلراس َة والاساًَة اًخلوميَة ٌَعالب.
 حتلِق املضارنة اًعالتَة واصلمع اًعالىب.
 ثعحَق مـاًري ضٌلن ادلودة ًخعوٍص اًخـَمي.
 زايدة اًلسرة اًخيافس َة رلصجيني اًلكَة.
 حمنَة كسرات أأؾضاء َُئة اًخسرٌس.
 ثوفري كاؿسة ٌَححر اًـَمى مؽ ثوزَق اًـالكات اًـَمَة وارلسمِة ٌَلكَة حمََا واكَميَا.
 املضارنة ىف املرشوؿات اًححثَة رلسمة اجملمتؽ مؽ حتسًس احذَاخات سوق اًـمي.
 ثعوٍص اًَِلك اًخيؼميى والادارى وثوفري املوارد املاًَة من أأخي اس خىٌلل اًحًِة اًخحخَة.
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ذسمات اؤدارة اصلراسات اًـََا
ثلؽ اؤدارة اصلراسات اًـََا بصلور ا ألريض مبحىن اًلكَة وثلوم مبِام ؿسًسة رلسمة كعاع اصلراسات
اًـََا واًححوث مثي اؤهناء اؤحصاءات جسجَي اًعالب ٌضلرخات اًـَمَة (دتَوم– ماحس خري–
دنخوراٍ) يف اًخرععات اخملخَفة ٌَعالب املرصًني واًوافسٍن – اؤهناء اؤحصاءات مٌح اصلرخات
اًـَمَة – اؤؿساد ومصاحـة مَفات وجسالت ظالب اصلراسات اًـََا ونشا مصاحـة اًيخاجئ واس خرصاج
اًضِادات واًسجالت اصلراس َة ٌَعالب – املسامهة ىف ثيؼمي اًيسوات اًـَمَة ً ألكسام اًـَمَة –
املسامهة ىف اؤؿساد ورش اًـمي ًعالب اصلراسات اًـََا بًخًس َق مؽ ا ألكسام اًـَمَة – اؤؿساد
أأؾٌلل دلية اصلراسات اًـََا واًححوث امليخثلة ؾن جمَس اًلكَة – املضارنة يف اًخحضري وؤاكامة
املؤمتصات اًـَمَة ً ألكسام اًـَمَة – اس خرصاج اؤفادات ًعالب اصلراسات اًـََا – املضارنة يف
اؤؿساد مسودة الحئة اًلكَة ادلسًسة تيؼام اًساؿات املـمتسة.
وًلوم اًـامَون بؤدارة اصلراسات اًـََا بًلكَة بالس خـاهة تبأهجزة اذلاسة الآيل واًعاتـات وماهَية
اًخعوٍص وما ُو مذاح من اؤماكهَات وثلٌَات يف ثيفِش املِام املولكة اؤٍهيم جلك دكة ومتزي  .وثخَرط
همام وذسمات اؤدارة اصلراسات اًـََا يف اًضلك اًخايل:
اهناء احصاءات
اًدسجَي واؿساد
ومصاحـة مَفات
وجسالت اًعالب

اؿساد أأؾٌلل دلية
اصلراسات اًـََا

اهناء احصاءات
مٌح اصلرخات
اًـَمَة
مصاحـة اًيخاجئ
واس خرصاج
اًضِادات
والافادات

ثيؼمي املؤمتصات
وورش اًـمي
واًيسوات
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جمَس اًلكَة (اًـام ادلامـي )2019/2018
ًخىون جمَس اًلكَة من اًسادة الآيت أأسٌلؤمه تـس:
اًس َس أأ.د /رشًف ؾحس اًوهُس خرب – معَس اًلكَة
اًس َس أأ.د /ؿُسوي كامس َلود رزق – وهَي اًلكَة ًض ئون اًخـَمي واًعالب
اًس َس أأ.دَ /لس اًس َس َلس أأمحس – وهَي اًلكَة ًض ئون ذسمة اجملمتؽ وحمنَة اًحُئة
اًس َس أأ.د /أأسـس ؾحس اًلادر دربٌك – وهَي اًلكَة ٌضلراسات اًـََا واًححوث
د /أأسامَ ؾحس اسلَس ؾحس اًصازق – مسٍص وحسة ادلودة بًلكَة
اًسادة رؤساء ا ألكسام اًـَمَة واملرشفني ؿَهيا
اًلسم اًـَمي
االؤمس
ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة
أأ.د /موىس ؾحسٍ َلس سامل
اًِيسسة اًزراؾَة
أأ.د /ظارق ذىك حسن فودٍ
الاهخاج اذلَواين
أأ.د /سـس زكَول َلس اصلمصاوي
اًورازة
أأ.د /مسحت ؾصايق اصلًيارى
ا ألرايض واملَاٍ
أأ.د /أأمحس ؾحس اًفذاح اًحارودى
الاكذعاد اًزراؾي
أأ.د /ؾحس اًحاىق موىس اًضاًة
اًيحات اًزراؾي
أأ.د /ؾحس اًيارص ؾحس اًلىن اًزؾوًىل
احملاظَي
د /أأجمس ؾحس اًلفار ازلال
وكاًة اًيحات
د /ظححى ؾحس اًصحمي حامس
اًخساثني
دَ /لس اجصاُمي فذوح
أأس خاذ من لك كسم ؿَمي:
وكاًة اًيحات
أأ.د /جسامح دعاب ؾحس اًصؤوف
اًيحات اًزراؾى
أأ.د /هخٍِك صاُني حسن
ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة
أأ.دَ /لس حيي اًِواري
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أأ.د /اًس َس مصيس َلس حسن
أأ.د /أأمحس َلس أأمحس
أأ.د /اًس َس حامس اًعـَسي
أأ.د /انرص اؤجصاُمي نٌلل
أأ.د /ؾحس اًـزٍز َلس ؾحس اًـزٍز
ا ألساثشة املخفصقون:
أأ.د /حَمي ؿًل ؾيرب
أأ.دَ /لس ثس مي ؾعا
أأ.د /أأمحس ؾعَة اًـاًسي
أأ.د /ؿادل ظالح دعاب
أأ.د /ؿادل اًس َس أأتو زًس
ا ألساثشة املساؿسون واملسرسون:
حٌفي فاروق مسودٍ
د /ؿاظف مععفي أأتو جعٍَك
مسٍص وحسة ادلودة و أأؾضاء من ارلارج
د /أأسامة ؾحس اسلَس ؾحس اًصازق
املِيسس /ؿًل ؾحس ادلواد تَويم
احملاسة /سامح أأمحس اسٌلؾَي ُيساوي

اًخساثني
االؤكذعاد اًزراؾي
احملاظَي
ا ألرايض واملَاٍ
االؤهخاج اذلَواين
وكاًة اًيحات
ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة
اًخساثني
االؤهخاج اذلَواين
االؤهخاج اذلَواين
اًيحات اًزراؾي
اًخساثني
مسٍص وحسة ادلودة
وهَي وزارة اًزراؿة
وهَي وزارة اٍمتوٍن
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اًسادة رؤساء ا ألكسام الادارًة بًلكَة
ا ألس خاذ /ؿالء ؾحاس اًليميي

أأمني اًلكَة

د /حسام اصلٍن ؾحس اًفذاح كامس (ص ئون ادارًة وص ئون أأؾضاء َُئة اًخسرٌس)
أأ /راىض اًس َس ظلص (ص ئون ظالب)

أأ /مععفى ايسني ضوٍ (اصلراسات اًـََا)

أأ /جناة اًصفاؾي ًوسف (اس خحلاكات)
أأ /سوسن ؿامص ؾعا (اًـالكات اًثلافِة)

أأ /داًََ ؿىل مٌسى (املىذحة)

أأ /اؤًِام ؾحس اًصحمي َلود (ص ئون ماًَة)

أأ /أأمين رحة ادلزار (رؿاًة ص حاب)

أأَ /لس درض أأمحس درض
(ص ئون فٌَة)

أأ /صوزان ؿىل أأمحس
ًوسف (ص ئون ؿامَني)
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اًسادة أأؾضاء َُئة اًخسرٌس بًلكَة واًَِئة املـاوهة
كسم ا ألرايض واملَاٍ
أأ.د /أأمحس ؾحس اًفذاح اًحارودى
أأ.د /ؿُسوى كامس َلود رزق
أأ.د /انرص اجصاُمي نٌلل
أأ.دَ /لود َلس اجصاُمي
أأ.د /ظَـت رزق اًخض حُىش
د /اًحَىل ؾحس اًـزٍز رحة

د /ؾحس اذلَمي ؾوض ؾحس اذلَمي
د /راهَا َلس اجصاُمي اًضال
دَ /لود مسري اًرشكاوى
د /جنالء اجصاُمي احملمسى
دَ /لس سَامين صـحان خاب هللا
أأَ /لود أأتو اجملس سَمي
كسم الاكذعاد اًزراؾى

أأ.د /ؾحس اًحاىق موىس اًضاًة
أأ.د /أأمحس َلس أأمحس َلس

د /ؾعام َلس اًحـىل
د /راهَا أأمحس َلس أأمحس

د /ايدش س َس أأمحس مزروع

د /أأمرية مععفى محزة
أأ /هفني اجصاُمي ظاًي صُدوب

د /هَفني َلس خالل اجصُمي
د /أأمحس ماُص ادلوُصى

أأَ /لس أأمحس أأهور رصوان
كسم اًخساثني

دَ /لس اجصاُمي فذوح اًضحات
أأ.د /فِمى ؾحس اًصمحن ظادق

د /ؿامص ؾحس اجملَس اًـصىب
د /ؿاظف مععفى أأتو جعٍَك

أأ.دَ /لس اًس َس َلس أأمحس
أأ.د /حس ىن َلس اٌَحان

د /صامي َلس حميي اصلٍن ؾعََ
د /اجصاُمي اًعاوى اجصاُمي اًحالط

أأ.د /اًس َس مصىس َلس حسن

د /رصا سَمي فصحات
14

أأ.د /أأمحس ؾعََ اًـاًسى
أأ.د /أأسامَ نٌلل اًـحاىس

أأ /أأماين مويس ؾحس اًـاظي
أأ /رحاب َلس أأتو اؤسٌلؾَي

د /أأمحس فذحى ؾحس ارلاًق ازلَي
د /صادى ساُص أأهور أأمحس

أأ /أأمحس فىصي ؾحس اًـزٍز اًلصموط
كسم الاهخاج اذلَواىن

أأ.د /سـس زكَول َلس اصلمصاوى
أأ.د /رشًف ؾحس اًوهُس خرب
أأ.د /ؾحس اًـزٍز َلس ؾحس اًـزٍز
أأ.دَ /لس اًفاحت رايض حٌلد
أأ.د /ؿادل ظالح دعاب
أأ.د /ؿادل اًس َس َلس أأتو زًس
د /سِىى ؾحس اسلَس فصج

د /ص اميء َلس ؾعا اًىوىم
د /ظَـت درض خاجص اًصٌس
د /أأمحس ؾحس اًوهُس خرب
دَ /لس فؤاد اًخس َوين
د /أأمحس ؾحس اذلَمي دعاب
د /ظفاء اًس َس ظالح ؾعَة
أأ /أأمرية ؿًل أأمحس اًض ياوي ارلويل
كسم ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

أأ.د /موىس ؾحسٍ َلس سامل
أأ.دَ /لس حيىي ؿىل اًِوارى

د /دًيا أأمحس مصثىض َلود
د /أأمرية َلس ؾحس اًـال رزق

أأ.دَ /لس ثس مي َلس ؾعا

أأ /اتدسام أأتو اجملس َلس سَمي
أأَ /لس رضا اسٌلؾَي
أأُ /ياء ؿادل اًعيعاوي
أأ /ؾحس اسلَس ؾحس اًلادر اًزقيب

دَ /لود اؤمام ؾحس اًـزٍز
د /أأرشف صـحان ظَ جىص
د /مسص اجصاُمي ثوفِق ؿىل
د /ؾحس هللا َلس اًِصمِي
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كسم اًورازة
أأ.د /مسحت ؾصايق اصلًيارى
د /أأمرية َلس حشاثَ اًىصًسى

د /اًس َس ؾَس قيمي
أأَ /لس حسني ؾحس اًفذاح

د /مسص ؾحس اًـزٍز َلس معص

أأ /ص اميء َلس اًضوري

د /ؾعا سَامين َلس
كسم احملاظَي
د /أأجمس ؾحس اًلفار ازلال
أأ.د /رمضان ؿىل اًصفاؾي

دُ /ياء َلس ؾرشى
أأ /هنال ذريي اذلسًسي

أأ.د /اًس َس حامس اًعـَسى
د /أأسامَ ؾحس اسلَس ؾحس اًصازق

أأ /زًًة ظالح حمصوس
أأ /اًياس زهصاي مٌعور

د /ؾٌلد اصلٍن أأهور أأمحس رصوان
كسم اًيحات اًزراؾي
أأ.د /ؾحس اًيارص ؾحس اًلىن اًزؾوًىل
أأ.د /هخٍِك صاُني حسن

أأ /ايدش ظححي حنَهل
أأ /أأسٌلء ظححي اًيجار

أأ.د /حسان َلس اطلُىب
د /هخِي اجصاُمي اًضـريى

أأ /اؤسالم اؤسٌلؾَي ؾحس اًسالم
أأَ /لس فذحي ؾحس اًوُاب

د /حٌفى فاروق ؾحس امللعود

أأ /أأًَ ؾحس اذلَمي َلس
كسم اًِيسسة اًزراؾَة

أأ.د /ظارق ذىك فودٍ
أأ.د /أأسـس ؾحس اًلادر دربٌك

دَ /لس سـَس قيمي
د /ص اميء اًس َس ظالح ؾعََ
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د /ؿادل َلس ُالل
دَ /لس رمضان دروٌش
دَ /لس اجصاُمي اصلًساموىن

د /ىم َلس حامس ؿامص
أأ /جنالء صويق اذلرصي
أأ /هسا َلود اًضِاوي
كسم وكاًة اًيحات

د /ظححى ؾحس اًصحمي حامس
أأ.د /جسامح دعاب ؾحس اًصؤوف
أأ.د /ؾحس اذلىمي اصلمصداش اًرشتُىن
أأ.د /اجصاُمي سـَس اًِوارى
أأ.د /حَمى ؿىل اجصاُمي ؾيرب
أأ.د /اجصاُمي اجصاُمي معحاح
د /اًس َس ؾحس اًـزٍز وضم
دَ /لس فاضي َلود اًض َخ
د /ظربى ؾحس امليـم ؾحس اًـال
د /راهَا اًس َس فِمى مضـي

د /كادة حمىي اصلٍن ؿىل اًضافـى
د /حازم َلس رتَؽ امام
د /اجصاُمي ؾحس اذلق اًضُضُىن
دَُ /مث َلود جصؾى رمضان
د /فاظمة اًزُصاء حسني جحازى
دُ /ياء ؿاظف سـس اصلٍن وس مي
أأ /ؾحس اًـزٍز اًس َس وضم
أأ /أأسٌلء تسراوي أأتو ؿاٌضَ
أأ /أأسٌلء َلود ا ألودن
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ا ؤالرشاف اًـَمي ؿًل اًصسائي ادلامـَة ألؾضاء َُئة اًخسرٌس(حىت دٌسمرب 2018م)
 - 1كسم الاراىض واملَاٍ
م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

1
2
3
4
5
6
7
8

أأ.د /أأمحس ؾحساًفذاح اًحارودى
أأ.د /ؿُسوى كامس َلود
أأ.د /انرص اجصاُمي نٌلل
أأ.دَ /لود َلس اجصاُمي
أأ.د /ظَـت رزق اًخض حُىش
د /ؾحس اذلَمي ؾوض ؾحس اذلَمي
د /راهَا َلس اجصاُمي اًضال
د /جنالء اجصاُمي احملمسى

م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

1
2
3
4
5
6

أأ.د /ؾحس اًحاىق موىس ؾحس اًحاىق
أأ.د /أأمحس َلس أأمحس
د /هَفني َلس خالل
د /راهَا أأمحس َلس أأمحس
د /أأمحس ماُص ادلوُصى
د /ؾعام َلس اًحـىل

رساٌك
ماحس خري
4
3
1
3
2
1
1
1

دنخوراٍ
2
1
ػػػػ
2
1
2
ػػػػ
ػػػػ

- - 2كسم الاكذعاد اًزراؾى
رساٌك
ماحس خري
11
8
4
3
7
4

دنخوراٍ
6
8
2
1
3
1
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 7دَ /لس فذح هللا ؾحاد هللا
 8د /أأرشف أأمحس الامشوىن (رمحَ هللا)
 9د /أأمرية مععفى محزة

ػػػػ
1
ػػػػ

8
2
1
 - 3كسم اًخساثني

م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

رساٌك
ماحس خري

دنخوراٍ

1

دَ /لس اجصاُمي فذوح اًضحات

3

1

2

أأ.دَ /لس اًس َس َلس امحس

15

2

3

أأ.د /حس ىن َلس اٌَحان

4

ػػػػ

4

أأ.د /اًس َس مصىس َلس حسن

3

1

5

أأ.د /أأمحس ؾعَة اًـاًسى

7

1

6

أأ.د /أأسامَ نٌلل اًـحايس

6

1

7

د /أأمحس فذحى ؾحس ارلاًق مجَي

6

ػػػ

8

د /ؿاظف مععفى اتو جعٍَك

5

ػػػ

9

د /صامي َلس حمى اصلٍن

4

ػػػ

 10د /ؿامص ؾحساجملَس اًـصىب

6

2

 11د /اجصاُمي اًعاوى اًحالط

7

ػػػ

 12د /رصا سَمي فصحات اًعريىف

1

ػػػ
19

 - 4كسم الاهخاج اذلَواىن
م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

رساٌك
ماحس خري

دنخوراٍ

1

أأ.د /سـس زكَول َلس اصلمصاوى

16

4

2

أأ.د /ؿادل اًس َس َلس أأتوزًس

19

1

3

أأ.د /رشًف ؾحساًوهُس خرب

10

10

4

أأ.د /ؾحساًـزٍز َلس ؾحساًـزٍز

19

1

5

أأ.دَ /لس اًفاحت رايض حٌلد

10

4

6

أأ.د /ؿادل ظالح دعاب

14

1

7

د /ص اميء َلس ؾعا اًىوىم

7

1

8

د /ظَـت درض خاجص اًصٌس

6

1

9

د /أأمحس ؾحساًوهُس خرب

8

ػػػ

 10د /أأمحس أأمحس ؾحس اذلَمي دعاب

6

ػػػ

 - 5كسم ؿَوم وحىٌوًوحِا الاكشًة
م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

رساٌك
ماحس خري

دنخوراٍ

 1أأ.د /موىس ؾحسٍ سامل

7

7

 2أأ.دَ /لس حيىي ؿىل اًِوارى

8

4
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 3أأ.دَ /لس ثس مي ؾعا

6

8

 4دَ /لود امام ؾحساًـزٍز

7

4

 5د /أأرشف صـحان ظَ جىص

8

5

 6د /ؾحسهللا َلس أأمحس اًِصمِي

2

1

 7د /دًيا أأمحس مصثىض َلود

3

1

 - 6كسم اًورازة
م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

رساٌك
ماحس خري

دنخوراٍ

 1أأ.د /مسحت ؾصاىق اصلًيارى

3

2

 2د /أأمرية َلس حشاثَ اًىصًسى

3

ػػػ

 3د /مسص ؾحساًـزٍز َلس معص

3

2

 4د /اًس َس ؾَس قيمي

1

ػػػ

 - 7كسم احملاظَي
م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

رساٌك
ماحس خري

دنخوراٍ

 1د /أأجمس ؾحساًلفار ازلال

8

7

 2أأ.د /رمضان ؿىل اًصفاؾى

6

4
21

 3أأ.د /اًس َس حامس اًعـَسى

6

7

 4د /أأسامَ ؾحساسلَس ؾحساًصازق

9

5

 5د/ؾٌلد اصلٍن أأمحس رصوان

5

5

 6دُ /ياء َلس ؾرشى

4

ػػػ

 - 8كسم اًيحات اًزراؾى
م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

رساٌك
ماحس خري

دنخوراٍ

 1أأ.د /ؾحساًيارص ؾحساًلىن اًزؾوًىل

8

5

 2أأ.د /هخٍِك صاُني حسن

2

1

 3أأ.د /حسان َلس اطلُىب

4

6

 4د /هخِي اجصاُمي اًضـريى

9

ػػػ

 5د /حٌفى فاروق ؾحسامللعود

7

ػػػ

22

 - 9كسم اًِيسسة اًزراؾَة
م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

رساٌك
ماحس خري

دنخوراٍ

 1أأ.د /ظارق ذىك فودة

9

4

 2أأ.د /أأسـس ؾحساًلادر دربٌك

5

2

 3د /ؿادل َلس ُالل املخوىل

9

5

 4دَ /لس رمضان دروٌش

7

1

 5دَ /لس اجصاُمي اصلًساموىن

2

ػػػػ

 6دَ /لس سـَس قيمي

4

ػػػػ

 7د /ص اميء اًس َس ؾعَة

1

ػػػػ

 8د /يم َلس حامس ؿامص

ػػػػ

ػػػػ

 -10كسم وكاًة اًيحات
م

امس ؾضو َُئة اًخسرٌس

رساٌك
ماحس خري

دنخوراٍ

6

3

2

أأ.د /جسامح دعاب ؾحس اًصؤف

3

2

3

أأ.د /ؾحساذلىمي اصلمصداش اًرشتُىن

4

4

4

أأ.د /اجصاُمي سـَس اًِوارى

3

2

 1د /ظححى ؾحساًصحمي حامس
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5

أأ.د /حَمى ؿىل ؾيرب

4

5

6

أأ.د /اجصاُمي اجصاُمي معحاح

6

4

 7د /اًس َس ؾحساًـزٍز وضم

5

1

 8د /ظربى ؾحسامليـم ؾحساًـال

3

1

 9د /راهَا اًس َس مضـي

ػػػ

1

 10د /كادة ؿىل حمى اصلٍن اًضافـى

1

ػػػ

 11دَ /لس فاضي َلود اًض َخ

1

ػػ

 12د /حازم َلس رتَؽ امام

1

ػػػ

 13دَُ /مث َلود رمضان

4

ػػ

 14د /فاظمة اًزُصاء حسني جحازى

2

ػػػ

 15دُ /ياء ؿاظف سـس اصلٍن

ػػػػ

2
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اًلواؿس امليؼمة ٌضلراسات اًـََا
أأو ًال :اصلرخات اًـَمَة اًيت متيحِا اًلكَة
متيح اًلكَة اصلرحػػػػػػػػػػػػػػػػػات اًـَمَة اًخاًَة:
أأ  -دتَوم اصلراسات اًـََا يف اًـَوم اًزراؾَة.
ب  -املاحس خري يف اًـَوم اًزراؾَة.
حػ -دنخوراٍ اًفَسفة يف اًـَوم اًزراؾَة.
أأ  -دتَوم اصلراسات اًـََا يف اًـَوم اًزراؾَة
وٍىون اًدسجَي يف أأحس اًخرععات اًخاًَة:
 دتَوم ادارة وثلِمي املرشوؿات اًزراؾَة
 دتَوم اؤؿساد وختزٍن وجسوًق اذلاظالت اًخس خاهَة
 دتَوم اؤهخاج وثعيَؽ ا ألًحان
 دتَوم اًيحي ودًسان اذلصٍص
وٍىون اًخلسم صلراسة درخة دتَوم اصلراسات اًـََا يف اًـَوم اًزراؾَة مصة واحسة فلط س يواي (كدي
تساًة اًفعي اصلرايس ا ألول من لك ؿام خامـي) وذكل تـس الاؿالن ؾن موؿس ورشوط اًخلسمي.
ب -املاحس خري يف اًـَوم اًزراؾَة
حػ -دنخوراٍ اًفَسفة يف اًـَوم اًزراؾَة
وٍىون اًخلسم صلراسة درحيت (املاحس خري – اصلنخوراٍ) مصثني س يواي (كدي تساًة اًفعي اصلرايس
ا ألول – كدي تساًة اًفعي اصلرايس اًثاين) من لك ؿام خامـي وذكل تـس الاؿالن ؾن موؿس
ورشوط اًخلسمي.
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هَ ًا :اًخرععات اًيت ًمت اًدسجَي فهيا صلرحيت املاحس خري واصلنخوراٍ
ٍىون اًخلسمي ٌَدسجَي صلرحيت (املاحس خري – اصلنخوراٍ) يف أأحس اًخرععات اًخاًَة:
ؿَوم ا ألرايض

اهخاج اصلواحن

اًيحات اًزراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

اهخاج ا ألسٌلك

أأمصاض اًيحات

الارصاد اًزراؾي

اًعياؿات اًلشائَة

املَىٌة اًزراؾَة

اجملمتؽ اًصًفي

ا ألًحان

اذلرشات الاكذعادًة

اًخساثني (درض– فاوِة – زُور
وهحااتت اًزًية)

اًورازة

هميَاء ومسَة املحَسات

اهخاج اذلَوان

احملاظَي

اذلَوان اًزراؾي
(مادة  36من اًالحئة)

ًث ًا :املسدٌسات وا ألوراق املعَوتة ٌَدسجَي
o
o
o
o
o
o
o

أأظي املؤُي ادلامـي موحضا تَ اًخلسٍص اًـام ٌَمصحٍك ادلامـَة ا ألوىل.
أأظي تَان ثلسٍصات مصحٍك اًحاكًورًوس موحضا تَ ثلسٍصات س يوات اصلراسة.
أأظي تَان ثلسٍصات مصحٍك املاحس خري (بًًس حة ًعالب مصحٍك اصلنخوراٍ).
أأظي صِادة املَالد.
موافلة هجة اًـمي ؿىل اًدسجَي ٌضلرخة اًـَمَة أأو اؤكصار مـمتس من أأي هجة حىومِة تبأن
اًعػػػػػػػػاًة ال ًـمي بذلىومة أأو اًلعػػػػػػػػػػػاع اًـام.
صِادة حسن سري وسَوك مـمتسة.
اؤكصار من اًعاًة تبأهَ كري ملِس ًيفس اصلرخة اًـَمَة تبأي خامـة أأدصى.
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o
o
o
o

اؤكصار من اًعاًة تبأهَ مل ٌس حق هل الاًخحاق تبأي خامـػػػػػػة أأدصى صلراسة هفس اصلرخة
املخلسم ًِا أأو ثوضَح سخة الاهلعػػػػػػػػػػػػػاع ؾن اصلراسة كدي اذلعول ؿىل اصلرخة.
ؿسد ( )6ظور خشعَة حسًثة.
سساد اًصسوم اصلراس َة  +رسوم دورات اذلاسة الآيل والاهرتهت.
اسدِفاء اكفة اًامنذج املوحودة مبَف اًخلسمي ٌضلرخة اًـَمَة.

راتـ ًا :درحػػػػػة املاحس خري يف اًـَوم اًزراؾَة
ٌضرتط ًدسجَي اًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة صلرخة املاحس خري ما ًًل:
 أأن ٍىون اًعاًة حاظال ؿىل درخة اًحاكًورًوس يف اًـَوم اًزراؾَة أأو ما ًـادًِا تخلسٍص
ؿام حِس ؿىل ا ألكي وحِس خسا يف مذوسط ملصرات فصع اًخرعط اًيت حيسدُا جمَس
اًلسم اخملخط.
 مذاتـة اصلراسة والاهخؼام تسراسة امللصرات اصلراس َة اًىت حيسدُا جمَس اًلسم اخملخط
وذكل تواكؽ ًومني يف ا ألس حوع.
 اًعاًة دصجي هفس اًخرعط :دراسة  24وحسة دراس َة من ملصرات فصع اًخرعط
وخيعط ما ال ٍزًس ؾن  6وحسات من امللصرات املصثحعة تفصع اًخرعط من ذارج
اًخرعط  +امللصرات الاحدارًة.
 اًعاًة دصجي اًضـحة اًـامة :دراسة  36وحسة دراس َة من ملصرات فصع اًخرعط
وخيعط ما ال ٍزًس ؾن  6وحسات من امللصرات املصثحعة تفصع اًخرعط من ذارج
اًخرعط  +امللصرات الاحدارًة.
 اًعاًة دصجي ختعط خمخَف :دراسة  48وحسة دراس َة من ملصرات فصع اًخرعط
وخيعط ما ال ٍزًس ؾن  6وحسات من امللصرات املصثحعة تفصع اًخرعط من ذارج
اًخرعط  +امللصرات الاحدارًة( .مادة  28من اًالحئة).
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 امللصرات الاحدارًة (اٌَلة الاجنَزيًة  +اذلاسة الآيل  +حبر  +مٌاكضات  +دراسات
ذاظة).
ٌ ضرتط أأن حيعي اًعاًة ؿىل مس خوي حِس ؿىل ا ألكي من اًخلسٍص اًـام ٌَملصرات
اصلراس َة املعَوتة( .مادة  27من اًالحئة).

ذامس ًا :درحػػػػػػػػة دنخوراٍ اًفَسفة يف اًـَوم اًزراؾَة
ٌضرتط ًدسجَي اًعاًة صلرخة اصلنخوراٍ ما ًًل:
 أأن ٍىون اًعاًة حاظال ؿىل درحػػػػػػػػة املاحس خري يف اًـَوم اًزراؾَة من اؤحسى
ادلامـات املرصًة ؿىل أأال ًلي ثلسٍصٍ يف امللصرات اصلراس َة صلرخة املاحس خري ؾن حِس
خس ًا (مادة  30من اًالحئة).
 أأن ًلوم اًعاًة تسراسة  32وحسة من ملصرات حمسدة يف فصع اًخرعط واملواد
ا ألساس َة املصثحعة تَ وخيعط ما ال ٍزًس ؾن  6وحسات من امللصرات املصثحعة تفصع
اًخرعط من ذارج اًلسم  +امللصرات الاحدارًة وىه (اٌَلة الاجنَزيًة  +اذلاسة الآيل
 +حبر  +مٌاكضات  +دراسات ذاظة) (مادة  32من اًالحئة).
ً ؤدي ظاًة اصلنخوراٍ تـس جناحَ يف امللصرات اصلراس َة املعَوتة اؤمذحاان ثبأَََُا (صفوي-
حتصٍصي) الدذحار كسراثَ اًـَمَة يف جمال ختععَ وملسرثَ ؿىل مـادلة املضالك اًـَمَة
(مادة  33من اًالحئة).
 اؤذا مل حيعي اًعاًة ؿىل موافلة دلية الامذحان اًخبأًَُل بالحٌلع تبأََُخَ ملخاتـة دراس خَ
ٌَحعول ؿىل درخة اصلنخوراٍ ًـاد اؤمذحاهَ تـس س خة أأصِص ؿىل ا ألكي (مادة  33من
اًالحئة).
ً لسم اًعاًة رساًخَ اًـَمَة ٌَفحط واملياكضة تـس اهلضاء س خة أأصِص ؿىل ا ألكي من
اترخي موافلة جمَس اًلكَة ؿىل جناحَ يف الامذحان اًخبأًَُل (مادة  34من اًالحئة).
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سادس ًا :أأحاكم مضرتنة صلرحىت (املاحس خري واصلنخوراٍ)
ال جيوز اؤحصاء أأي حشف أأو اسددسال ىف امللصرات اصلراس َة اًيت س حق حتسًسُا يف تساًة
اًدسجَي ثسجي اًلِس واصلراسة اًصئُىس وجيوز اؤضافة ملصرات دراس َة خسًسة تـس
موافلة دلية الارشاف وجمَس اًلسم اخملخط (مادة  37من اًالحئة).
ًلوم املرشف اًصئُيس تدسجَي امللصرات اصلراس َة ًلك ظاًة كدي تساًة لك فعي
درايس حبس أأكىص أأرتـة ملصرات دراس َة بالضافة اىل امللصرات الاحدارًة (مادة  38من
اًالحئة).
ال جيوز جسجَي اًعاًة ٌضلراسة يف فرتة اًعَف اؤال ًوحسات حبثَة حبس أأكىص مخس
وحسات (مادة  39من اًالحئة).
اؤؾخحارا من  10/1من لك ؿام وحىت  9/30من اًـام اًخايل ُو تساًة وهناًة اًـام ادلامـي
اطلي ٌسسد ؿىل أأساسَ اًعالب املرصًون واًوافسون اًصسوم اصلراس َة امللصرة (جمَس
ادلامـة تخارخي 2013/3/31م).

ساتـ ًا :مس فرتة اًدسجَي
 اؤذا مل حيعي ظاًة مصحٍك املاحس خري ؿىل اصلرخة اًـَمَة ذالل أأرتؽ س يوات من اترخي
اًدسجَي ٌسلط جسجَهل اؤال اؤذا ر أأي جمَس اًلكَة مس فرتة اًدسجَي ملسة أأدصى ًمت
حتسًسُا تياءا ؿىل ثلصٍص املرشف اًصئُيس (مادة .)27
 اؤذا مل حيعي ظاًة مصحٍك اصلنخوراٍ ؿىل اصلرخة اًـَمَة ذالل مخس س يوات من اترخي
اًدسجَي ٌسلط جسجَهل اؤال اؤذا ر أأي جمَس اًلكَة مس فرتة اًدسجَي ملسة أأدصى ًمت
حتسًسُا تياءا ؿىل ثلصٍص املرشف اًصئُيس (مادة .)31
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مٌ ًا :اؤًلاف اًدسجَي
 جملَس اًلكَة أأن ًوكف جسجَي اًعاًة ًفعي درايس واحس أأو أأنرث اؤذا ثلسم تـشر ملدول
حال دون مذاتـة اًعاًة دراس خَ (مادة .)42
 اؤًلاف جسجَي اًعالب املسجَني ٌَصسائي اًـَمَة ٍىون حبس أأكىص مخس س يوات
(جمَس ادلامـة تخارخي  11/16واملمخسة حىت 2011/11/17م).
 ؿىل اًعالب اًصاقحني تـمي اؤًلاف ٌَدسجَي رضورة سساد املسامهة املاًَة امللصرة اكمٍك
ؾن لك ؿام ًخلسم فَِ الًلاف جسجَهل بصلراسات اًـََا (  400حٌََ ملصحٍك اصلتَوم،
 600حٌََ ملصحٍك املاحس خري 1200 ،حٌََ ملصحٍك اصلنخوراٍ) كدي اختاذ اؤحصاءات اؤًلاف
الجسجَي (جمَس ادلامـة يف 2013/3/31م).

اتسـ ًا :اذلاالت املسموح هبا ؤاًلاف اًدسجَي
حسد جمَس ادلامـة اذلاالت اًخاًَة اًيت جيوز ٌَعاًة من ذالًِا اؤًلاف اًدسجَي ويه اكًخايل:
ا ألس حاب املاهـة من اؤهخؼام اصلراسة وحاالت اًىوارث – حاالت الاًفاد يف هممة كومِة – حاالت
اًوفاة ألحس ا ألظول أأو اًفصوع من اصلرخة ا ألوىل واًىت ًرتثة ؿَهيا ؿسم اهخؼام اصلراسة – رؿاًة
اًعفي – حاالت اًخجيَس أأو الاس خسؿاء ٌَزسمة اًـسىصًة – اًسفص ٌَزارج ملصافلة اًزوج –
حاالت املصض اًعوًي (جمَس ادلامـة يف 2014/10/29م).
وال ًـخس حباالت (اًسفص ٌَزارج – اًسجن واًخحفغ) مكربر الًلػػػػػػاف اًدسجَي حِر أأهنا متت
ؤبرادة اًعـاًة (جمَس ادلامـة يف 2014/10/29م).

ؿارش ًا :اؤسلاط اًدسجَي
ٌسلط جسجَي اًعاًة يف اصلراسات اًـََا ىف أأحس اذلاالت اًخاًَة:
 oاؤذا مل حيافغ ؿىل مس خوى اًخلسٍص املعَوب يف امذحاانت امللصرات اصلراس َة امللصرة ؿَََ.
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o
o
o
o
o
o
o

o

اؤذا رسة اًعاًة يف أأنرث من ملصر أأو حىصر رسوتة يف أأحس امللصرات اصلراس َة ذالل
مصحٍك اصلراسة.
اؤذا رسة يف الامذحان اًخبأًَُل صلرخة اصلنخوراٍ مصثني اؤال اؤذا ر أأى جمَس اًلكَة اؤؾعاء
اًعاًة فصظة أأذرية تـس اكرتاح املرشف اًصئُيس وموافلة جمَس اًلسم اخملخط.
اؤذا اكن ثلصٍص املرشف اًصئُيس كري مصىض ذالل مسة الجسجَي.
اؤذا اهلضت املسة امللصرة ومل ًلسم اًعاًة رساًخَ اؤال اؤذا ر أأى جمَس اًلكَة الاتلاء ؿىل
اًدسجَي مسة أأدصى ًمت حتسًسُا تياء ًا ؿىل ثلصٍص املرشف اًصئُيس.
اؤذا اكن ثلصٍص دلية اذلمك ؿىل اًصساٌك اًـَمَة يف كري ظاحل اًعاًة مصثني مذخاًَخني.
اؤذا اهلعؽ اًعاًة ؾن اصلراسة ؿام خامـي اكمي تسون ثلسمي ؿشر ًلدهل جمَس اًلكَة
(مادة .)41
جملَس اًلكَة تياءا ؿىل ظَة جماًس ا ألكسام اخملخعة ظحلا ألحاكم اًالحئة اصلاذََة أأن
حيصم اًعاًة من اًخلسم اىل الامذحان لكَ أأو تـضَ اؤذا ر أأى أأن مواػحخَ كري مصضَة ويف
ُشٍ اذلاٌك ٍىون اًعاًة راس حا يف امللصرات اًيت حصم من اًخلسم ًالمذحان فهيا (مادة
 69من اًالحئة اًخيفِشًة ًلاهون ثيؼمي ادلامـات).
ًَلى جسجَي ظالب اصلراسات اًـََا اطلٍن مل ًلوموا ثسساد املرصوفات واًصسوم
اصلراس َة تـس مصور س خة أأصِص من تساًة اًـام ادلامـي تـس اؤهشارمه زالث مصات (جمَس
ادلامـة يف 2008/10/29م).

حادي ؾرش :جضىِي دلية املياكضة واذلمك ؿىل اًصساٌك اًـَمَة
ًمت جضىِي دلية املياكضة واذلمك ؿىل اًصساٌك اًـَمَة من زالزة أأؾضاء ( أأحس أأؾضاء دلية الارشاف
أأوؤازيني تعوت واحس  +ؾضوٍن أآدصٍن من ا ألساثشة وا ألساثشة املساؿسٍن بدلامـات أأو من يف
مس خوامه ؿىل أأن ٍىون أأحسٌُل ممخحيا ذارحِا وتسرخة أأس خاذ من ذارج اًلكَة ًصسائي املاحس خري
ومن ذارج ادلامـة ًصسائي اصلنخوراٍ (مادة  104من اًالحئة اًخيفِشًة ًلاهون ثيؼمي ادلامـات).
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جس متص ظالحِة جضىِي دلية املياكضة واذلمك ؿىل اًصساٌك اًـَمَة ودلية الامذحان اًخبأًَُل أأرتـة
أأصِص من اترخي اؤؾعد اًس َس أأ.د /انئة رئُس ادلامـة ٌضلراسات اًـََا واًححوث ،وؤاذا اهلضت مسة
ا ألرتـة أأصِص ومل ًمت امذحان اًعاًة ًمت اؤؿادة جضىِي اٌَجية تيفس ا ألؾضاء من اًس َس أأ.د /معَس
اًلكَة ،أأما اؤذا اكن ُياك ثلَري يف دلية املياكضة واذلمك ؿىل اًصساٌك اًـَمَة فاؤهَ ًَزم اًـصض ؿىل
جمَس اًلكَة جمسد ًا.
كصار اًس َس أأ.د /انئة رئُس ادلامـة ٌضلراسات اًـََا واًححوث رمق  145تخارخي 2001/6/6م.
ًَزتم اًعاًة ترضورة ورش حبر ؿَمي واحس ؿىل ا ألكي تبأحس اجملالت احملمكة أأو مبؤمتص ؿَمي كدي
جضىِي دلية املياكضة واذلمك ؿىل اًصساٌك اًـَمَة (جمَس ادلامـة يف 2016/4/30م).
اذلعول ؿىل صِادة دورات اذلاسة الآيل والاهرتهت ونشا صِادة اؤثلان اٌَلة من مصنز اصلراسات
اصلوًَة ٌَخـَمي ؾن تـس جلكَة الآداب اًلسمية ش ؾامثن َلس – ظيعا رشط ًدضىِي دلية املياكضة
واذلمك ؿىل اًصساٌك اًـَمَة وذكل مبـسل ًلوي صِادة  ( TOEFLاًخوًفي)  400درخة ٌٌَلحس خري،
 450درخة ٌضلنخوراٍ أأو صِادة ( IELTSاؤًَدس)  4درخات ٌٌَلحس خري 4.5 ،درخة ٌضلنخوراٍ.

ين ؾرش :اًلواؿس امليؼمة ًالًعسات
جيوز ًعاًة اصلراسات اًـََا اًخلسم بؤًعس ٌَس َس ا ألس خاذ اصلنخور /وهَي اًلكَة
ٌضلراسات اًـََا واًححوث ٌَخبأنس من رظس درخاثَ يف أأي ؿسد من مواد الامذحػػػػػػػػػػان
وذكل ذالل فرتة ال ثخجاوز أأس حوؿني ؿىل الأنرث من اترخي اؤؿالن اًيدِجــــة وذكل هؼري
مدَف ملاتي مايل كسرٍ ( 100فلط مائة حٌَة مرصي) ؾن لك مادة وٌسسد خبزًية اًلكَة.
حتال الاًعسات اىل اًس َس أأ.د /رئُس اًىٌرتول اخملخط ٌَخبأنس من حصة رظس درخات
اًعاًة ويف حاٌك وحود دعبأ يف اًصظس أأو وحود أأحزاء من ا ألس ئٍك يف وركة الاخاتة مل
ًمت ثعحَحِا ًمت اس خسؿاء اًسادة أأؾضاء دلية املعححني ٌَملصر املـين الس خىٌلل ثعحَح
وركة الاخاتة دش ًاي مبلص دلية اًىٌرتول وحبضور رئُس دلية اًىٌرتول اخملخط.
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ثلوم اؤدارة اصلراسات اًـََا بؤدعار اًعاًة تيدِجة الاًعس خبعاب رمسي ،ويف حاٌك حصة
زحوت ثؼمل اًعاًة من اًيدِجة ثخزش الاحصاءات اًالزمة ًصد امللاتي املايل احملعي مٌَ
ســــاتلا ،ويف لك ا ألحوال ال جيوز اؤظالع اًعاًة ؿىل وركة الاخاتة ارلاظة تَ.
يف حاٌك وحود ثـسًي تيدِجة اًعاًة ًمت اؤحصاء اًخـسًي جبمَؽ وسخ هخاجئ الامذحان تـس
ظسور كصار من جمَس اًلكَة.
ويف مجَؽ ا ألحوال ال ًمت اؤؿادة ثعحَح أأي هصاسة اؤخاتة اؤال يف حاٌك ظَة حممكة اًلضاء
الاداري اخملخعة تياء ًا ؿىل دؾوى كضائَة.

ًر ؾرش :كواؿس الاؾخشارؾن ؿسم ددول الامذحاانت
o

o

o
o

o

جية ؿىل اًعالب اًصاقحني يف الاؾخشار ؾن ؿسم ددول الامذحاانت أأن ًخلسموا تعَة
ٌَس َس أأ.د /معَس اًلكَة توكت اكَف أأو أأزياء اهـلاد الامذحاانت أأو تـس اىهتاهئا تبأس حوع ؿىل
الأنرث مصفلا بًعَة املسدٌسات اصلاٌك ؿىل ختَفِم ؾن أأداء الامذحاانت.
اؤذا اكن اًلَاب ًسخة مصيض فاؤهَ ًمت ؾصض اًعاًة ؿىل اٌَجية اًعحَة اخملخعة بدلامـة
الؾعد اًـشر املصيض من ؿسمَ ،وًمت ؾصض اؾعد اًـشر املصيض ؿىل جمَس اًلكَة مث ًمت
اؤؾعدٍ من اًس َس أأ.د /انئة رئُس ادلامـة ٌضلراسات اًـََا واًححوث.
ال جيوز كدول ا ألؿشار املصضَة تـس هناًة الامذحاانت تبأس حوع وجيوز يف حاٌك اًرضورة
اًلعوى جملَس اصلراسات اًـََا واًححوث بدلامـة كدول اًـشر اؤذا زحدت خسًخَ.
اؤذا أأظُة اًعاًة مبصض مفاحئ أأزياء ثبأدًة الامذحان اًخحصٍصي حال دون اؤمتام الامذحان
فاؤهَ ًمت ؾصضَ ؿىل ظحُة اٌَجية وتـس ذكل ًمت اؤؾعد ثلصٍص اًعحُة من اٌَجية اًعحَة
بدلامـة.
ال جيوز كدول ا ألؿشار امللسمة من اًعالب ثسخة حاخة معَِم اٍهيم أأزياء فرتة الامذحاانت
اؤال يف حاالت اًرضورة اًلعوى.
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 oومكحس أأ ؿام ال حزًس فصص اًخزَف ؾن حضور الامذحاانت ؾن فصظخني ذالل فرتة
اصلراسة سواءا اكهت أأؿشار مصضَة أأو ذالفَ.
 oاًعالب املس خسؾون ٌَزسمة اًـسىصًة أأو الاحذَاظي بًلوات املسَحة كدي أأو أأزياء
الامذحان ًـخرب قَاتَ تـشر ملدول رشًعة ثلسمي اًعاًة املسدٌسات اصلاٌك ؿىل ذكل.

راتؽ ؾرش :ثـَميػػػػػػػػػػػػػػػػػات ؿامة
 أأحلِة اًعاًة يف اسرتداد املرصوفات واًصسوم اصلراس َة يف حاٌك رفغ ادلامـة كدول
كِسٍ.
 ال جيوز اسرتداد املرصوفات واًصسوم اصلراس َة ٌَعالب اطلٍن كاموا بؤًلاء جسجََِم
وحسة مَفاهتم تياء ًا ؿىل رقحهتم (جمَس اصلراسات اًـََا 199/2/26م).
 حيصم اًعاًة من ددول الامذحان اؤذا اكهت وس حة اذلضور أأكي من .65%
 يف مجَؽ ا ألحوال ال ًمت اؤختاذ اؤحصاءات جضىِي دلػػػػػػان املياكضة واذلمك ؿىل اًصسائي
اًـَمَة واًـصض ؿىل جمَس اًلكَة اؤال تـس سساد اًصسوم امللصرة.
 ثلصر حتعَي امللاتي املادي ؾن لك ملصر ٍصسة فَِ اًعاًة أأو ًخلَة ؾيَ ًَىون
(جمَس ادلامـة يف
200حٌََ ٌَعاًة املرصي400 ،حٌََ ٌَعاًة اًوافس
2017/6/22م).
 ؿسم اؤؾعاء أأي ظاًة أأًة تَاانت أأو اؤفادات اؤال تـس سساد اًصسوم اصلراس َة امللصرة.
 املوافلة ؿىل معادرة أأدوات اًلش املضحوظة مؽ اًعالب أأاي اكهت اًوس ٍَك املس خزسمة
(موبًي – هؼارة – هصوت فزيا  ....اخل) تـس ظسور كصار اؤدان ة ضس اًعاًة من هجة
اًخحلِق ؿىل أأن ًعسر كصار الحق من جمَس ادلامـة جىِفِة اًخرصف يف ُشٍ ا ألهجزة
(جمَس ادلامـة يف  1/30واملمخسة حىت .)2016/1/31
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اًلواؿس ارلاظة بًعالب اًوافسٍن
أأو ًال :املسدٌسات املعَوتة الًخحاق اًعاًة اًوافس بصلراسات اًـََا
 ؿسد  4اس عرات اؤًخحاق بصلراسات اًـََا.
 ؿسد  4اس عرات اس خعالع ر أأي.





ؿسد  4اس عرات مـَومات.
أأظي صِادة اًثاهوًة اذلاظي ؿَهيا اًعاًة اًوافس.
أأظول املؤُالت ادلامـَة اذلاظي ؿَهيا اًعاًة مـمتسة وموزلة.
تَان بمللصرات اصلراس َة اًيت درسِا اًعاًة وجناحَ فهيا.

 ؿسد  6ظور خشعَة حسًثة.
 اؤكصار موكؽ من اًعاًة بالكامة داذي اًحالد أأزياء فرتة اصلراسة.
 موافلة اًسفارة اًخاتؽ ًِا اًعاًة.
 صِادة من وزارة اًعحة خبَو اًعاًة من مصض الاًسز.
 اؤسدِفاء اؤس عرة املـَومات ؿىل املوكؽ الاًىرتوين ًالدارة اًـامة ٌَوافسٍن.
 صِادة مـادٌك املؤُالت اذلاظي ؿَهيا اًعاًة وسساد اًصسوم واملرصوفات (ؿسا املؤُي
ادلامـي ا ألول).

هَ ًا :املرصوفات اصلراس َة ٌَعالب اًوافسٍن
ًؤدي اًعاًة اًوافس ؿىل كري مٌحة من مجِورًة مرص اًـصتَة اًصسوم اًخاًَة:
كصار جمَس اًوزراء رمق (  )27تخارخي 2016/1/10م تخـسًي رسوم جسجَي اًعالب اًوافسٍن
بصلراسات اًـََا اؤؾخحارا من املسجَني ؾن اًـام ادلامـي 2017/2016م ًَىون اكًخايل:
 رمس كِس ألول مصة كسرٍ  1500أأًف ومخسٌلئة دوالر أأمصًٍك ال كري.35

 مرصوفات دراس َة س يوًة كسرُا  5000مخسة أآالف دوالر أأمصًٍك ال كري.ُشا بالضافة اىل رسوم دورة اذلاسة الآيل والاهرتهت ومؼصوف الاًخحاق بصلراسات اًـََا
ورمس اس خرصاج اًاكرهََ.

ًث ًا :تساًة اًصسوم اصلراس َة املس خحلة اؾخحارا من  10/1من اًـام ا دلامـي حىت 9/30
من اًـام اًخايل
 oال جتزي اًلواؿس ثبأحِي اصلراسة ٌَعاًة اًوافس أأنرث من ؿام (نخاب اًوزارة – الادارة
اًـامة ٌَوافسٍن).
ٌ oرسي ؿىل اًعاًة اًوافس اكفة اًلواؿس واًلصارات و أأحاكم اٌَواحئ اصلاذََة ومواد كاهون
ثيؼمي ادلامـات والحئخَ اًخيفِشًة صبأهَ يف ذكل صبأن اًعاًة املرصي.

راتـ ًا :اًضواتط ارلاظة تلِس وجسجَي اًعالب اًوافسٍن
وافق جمَس اصلراسات اًـََا واًححوث جبَس خَ تخارخي 2014/2/26م ؿىل اًضواتط اًخاًَة:
املوافلة ؿىل كدول اًعالب اًوافسٍن ٌَلِس تعفة مدسئَة واًدسجَي تـس اس خىٌلل اًعاًة
اكفة املسدٌسات املعَوتة وسساد اًصسوم امللصرة.
ًلوم اًعاًة اًوافس بًخوكِؽ ؿىل اكصار ًفِس ؿسم مس ئوًَة ادلامـة ؾن كدول جسجَهل
ثضلك هنايئ اؤال تـس ورود املوافلة ا ألمٌَة ،ونشا اؤكصار تـسم اًزتام ادلامـة جصد اًصسوم يف
حاٌك ورود املوافلة ا ألمٌَة بًصفغ.
ٌسمح ٌَعاًة بالهخؼام يف اصلراسة وددول الامذحاانت ؿىل أأن حتجة هدِجخَ حيت حصد
ثضبأهَ املوافلة ا ألمٌَة.
اؤرخاء اؤختاذ اؤحصاءات جضىِي دلية املياكضة واذلمك ؿىل اًصساٌك اًـَمَة امللسمة من
اًعالب اًوافسٍن ذلني ورود املوافلة ا ألمٌَة.
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مٌح اًخفصغ اصلراس َة صلراسة درحىت (املاحس خري– اصلنخوراٍ)
وافق جمَس ادلامـة يف 2011/5/10م ؿىل ثـسًي رشوط وضواتط مٌح اًخفصغ اصلراس َة صلراسة
درحىت (املاحس خري واصلنخوراٍ) ًخعحح اكًخايل:
اًضواتط اًـػػػػػػػػػػػػػػامة:
 جيوز جملَس اصلراسات اًـََا واًححوث أأن ًلسم مٌح اًخفصغ صلراسة درحىت (املاحس خري-
اصلنخوراٍ) حبس أأكىص  6مٌح ًلك لكَة.
 امليحة كارصة ؿىل اًعالب املسجَني ٌضلرخة اًـَمَة (ماحس خري -دنخوراٍ).
 حتسد مسة امليحة تـامني صلرخة املاحس خري وزالزة أأؾوام صلرخة اصلنخوراٍ وحس أأكىص.
 اؤؾفاء ظاًة امليحة اصلراس َة من سساد اًصسوم اصلراس َة واملساٌُلت املاًَة ذالل فرتة
امليحة.
ً خفصغ ظاًة امليحة ٌضلراسة وال جيوز حلكَفَ تبأًة أأؾٌلل ثسرٌس َة أأو اؤدارًة.
ً مت الاؿالن ؾن امليح يف صِص ًوًَو وثحس أأ اؾخحار ًا من تساًة اًـام اصلرايس.
كواؿس الادذِػػػػػػػػػػػػػػػػار:
 أأن ٍىون املخلسم ٌَميحة مذفصكا ٌضلراسة ثفصك ًا اكم ًال وال ًـمي تبأي هجة حىومِة.
 أأن ٍىون اًعاًة من دصجيي خامـة ظيعا (جاكًورًوس بًًس حة ًعالب مصحٍك
املاحس خري)( ،ماحس خري بًًس حة ًعالب مصحٍك اصلنخوراٍ).
 بًًس حة ًعالب مصحٍك املاحس خري رضورة أأ ن ال ًلي ثلسٍصٍ اًرتامكي مبصحٍك اًحاكًورًوس
ؾن .75%
 بًًس حة ًعالب مصحٍك اصلنخوراٍ رضورة ؿسم مصور أأنرث من أأرتـة أأؾوام وحس أأكىص –
اؤؾخحار ًا من اترخي تساًة امليحة – ؿىل حعول اًعاًة ؿىل درخة املاحس خري.
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وًمت معي مفاضٍك تني اًعالب املخلسمني ظحلا ٌَمـاًري اًخاًَة:
ا ألؿىل يف اًخلسٍص اًـام ،وؾيس اًدساوي ًفضي ا ألؿىل يف ٍلوع اصلرخات ،وؾيس اًدساوي ًفضي
ا ألؿىل ثلسٍص ًا يف مادة اًخرعط ،وؾيس اًدساوي ًفضي ا ألحسث ختصخ ًا مث ا ألظلص س ي ًا.
نٌل ميىن كدول اًعالب اجمليسٍن اطلٍن س خًهتىي مسة جتيَسمه كدي موؿس الاس خفادة من امليحة
اصلراس َة (تساًة اًـام ادلامـي).
ُشا ،وميىن اؤًلاف امليحة ًفرتة حمسودة يف حاًيت أأداء ارلسمة اًـسىصًة الاًزامِة – حاٌك اًوضؽ
حبس أأكىص زالزة أأصِص مصة واحسة فلط.
اًضلك اًخايل ًوحض ؿسد مٌح اًخفصغ يف ؿايم  2018 / 2017موزؿة ؿًل ا ألكسام اًـَمَة:
2018

2017

احملاظَي

وكاًة هحات الاهخاج اذلَواين اًخساثني

ؿسد مٌح اًخفصغ

5
4
3
2
1
0

الاكذعاد
اًزراؾي

مٌح اًخفصغ يف ؿايم  2018 /2017موزؿة ؿًل ا ألكسام اًـَمَة
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تَان تبأسٌلء ظالب اصلراسات اًـََا اذلاظَني ؿىل اصلرخة اًـَمَةمٌش وضبأة اًلكَة وحىت
دٌس ميرب 2018م
 أأو ًال :درخة املاحس خري ىف اًـَوم اًزراؾَة
اًخرعط

اًلسػػػػػػم اًـَمي

اترًػػػػػخ اامليح

م

الاسػػػػػػػػم

1

ظافِياز ؾحس اًـزٍز ؾحس املحسى

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2001/11/14م

2

ؾحس اًـزٍز َلس ؾحس اًـزٍز

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2002/5/28م

3

سِىى ؾحس اسلَس حامس فصج

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2002/6/30م

4

ؾحس اًحايق موىس ؾحس اًحايق
اًضاًة

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2002/8/28م

5

ؿالم َلس ظيعاوي

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2002/10/29م

6

هَفني َلس خالل اجصاُمي

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2002/10/29م

7

اميان مععفى ؿامص قيمي

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2003/1/28م

8

َلس فاضي َلود اًض َخ

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2003/12/31م

9

ؾحس اذلَمي ؾوض ؾحس اذلَمي

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2003/12/31م

10

مىن امحس اًس َس فصج

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2004/3/30م

11

صريٍن فذحي َلود مٌعور

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2004/4/27م

12

ؾعام َلس اجصاُمي اًحـًل

ارصاد اًزراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2004/5/30م

13

حازم َلس اجصاُمي امني

هميَاء ومسََ
املحَسات

وكاًَ اًيحات

2004/5/30م

14

امحس َلس مععفى اتو اًيجا

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2004/5/30م

15

ُحَ َلس سايم مٌخرص

زُور وهحااتت زًيَ

اًخساثني

2004/8/26م

16

ؾزام ؾحس اٌَعَف ؿًل اًس َس

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2004/8/26م

17

سٌلح َلس ؾحس اًسالم املساح

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2004/8/26م
39

18

اًِام ؾحسٍ َلس ؿًل

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2004/8/26م

19

َلس فذح هللا اتو اًزيًس ؾحاد هللا

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2004/8/26م

20

ؿامص ؾحس اجملَسؾحس اًِادي

درض

اًخساثني

2004/8/26م

21

َلس بصَ اجصاُمي مععفى بصَ

احملاظَي

احملاظَي

2004/9/29م

22

مععفى ؿىل اجملَس اًفُىش

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2004/11/29م

23

امحس ؿىل ؾحس اًلادر اًليام

ومسي
هميَاء ة
املحَسات

وكاًَ اًيحات

2004/11/29م

24

ملَاء اجصاُمي فذحي اًيوايس

أأًحان

كشي
ؿَوم وحىٌوًوحِا ا أل ة

2004/11/29م

25

ربب ؾحس اذلىمي َلس هساب

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2004/12/30م

26

ذاصل خاجص امحس اًعـَسي

ومسي
هميَاء ة
املحَسات

وكاًَ اًيحات

2004/12/30م

27

َلس ؿًل حٌلل اصلٍن ارلعَة

ٍن
زُور وهحااتت ز ة

اًخساثني

2005/1/30م

28

ص اميء سوًمل فصحان

فاوَِ

اًخساثني

2005/1/30م

29

حٌفي فاروق ؾحس امللعود

اًيحات اًزراؾي

اًيحات اًزراؾي

2005/2/27م

30

ؾعام َلس اًِادي مذويل

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2005/2/27م

31

هَفني َلس حسني جنا

ٍن
زُور وهحااتت ز ة

اًخساثني

2005/3/29م

32

أأماين سـَس ؾحس اًسالم ارلويل

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2005/3/29م

33

اًس َس امحس َلس اًرصهس

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2005/3/29م

34

اماين ؾحس اذلىمي ؾحس اًسالم

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2005/3/29م

35

دؿاء حسن امحس أأمني

فانَة

اًخساثني

2005/5/30م

36

داًَا اسٌلؾَي حسن اجصاُمي

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2005/5/30م

37

ماروى امحس َلس اًىِالين

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2005/6/29م

38

امريٍ َلس اًلصب فودٍ

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2005/6/29م
40

39

مععفى اًضحات اًس َس اًعويخ

40

اسٌلء َلس َلس ذََفَ

اًعياؿات اًلشائََ

41

فاًس َلود َلس تسر

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

42

سِام َلود اجصاُمي رزق

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2005/8/30م

43

ؾحس اٌَعَف امحس ؾحسٍ مذويل

ارصاد اًزراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2005/9/27م

44

ُحَ َلس حسن تسار

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2005/11/28م

45

اميان رمزي اًس َس اًفحي

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2005/12/28م

46

ُياء ؿاظف سـس اصلٍن وس مي

ومسي
هميَاء ة
املحَسات

وكاًَ اًيحات

2005/12/28م

47

صريٍن اًس َس اًسـَس اًرشتُين

احملاظَي

احملاظَي

2006/1/29م

48

اًس َس فصج ؾامثن فاًس

فاوَِ

اًخساثني

2006/3/29م

49

أأمحس ماُص امحس ادلوُصي

ارصاد اًزراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2006/4/29م

50

أأمريٍ َلس اًس َس هوٍص

اهخاج اذلَوان

االؤهخاج اذلَواين

2006/5/29م

51

أأمحس ؾحس امليعف امحس صَيب

احملاظَي

احملاظَي

2006/9/19م

52

َلس اجصاُمي فذوح اًضحات

زُور وهحااتت زًيَ

اًخساثني

2006/9/19م

53

ؾحس اسلَس محودٍ َلس اًضـصاوي

ارصاد اًزراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2006/11/28م

54

حٌان اجصاُمي موىس ؾَس

ارصاد اًزراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2006/11/28م

55

حسن ًوسف َلس َلود

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2006/11/28م

56

مٌال َلس ؿًل ارلرضيج

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2006/11/28م

57

أأوس ؾحس اذلَمي ؾحس اًفذاح ؾوٌس

احملاظَي

احملاظَي

2006/11/28م

58

سَامين ؾحس املـحود ؾحس املـحود

احملاظَي

احملاظَي

2006/11/28م

59

راهَا أأمحس َلس أأمحس

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2006/11/28م

60

َلس َلود َلس املًيس

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2006/12/26م

61

والء رصاد ؾحس اًسالم

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2006/12/26م

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2005/8/30م

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًَ

2005/8/30م
2005/8/30م

41

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2007/2/26م

62

ملَاء ؾحس اسلَس خاد ؾحس اًصمحن

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2007/3/27م

63

ازُار مععفى َلس ذََي

فانَة

اًخساثني

2007/3/27م

64

ؿاظف مععفى َلس اًًرشيت

وكاًَ اًيحات

2007/3/27م

65

َلس َلس امحس اًحسري

اذلرشات
الاكذعادًَ

2007/4/29م

66

َلس سايم َلس فصج

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

67

ؾحس اًس خار ؾحس اسلَس َلس ُارون

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2007/5/29م

68

َلس ؿًل فصج حاتوٍ

احملاظَي

احملاظَي

2007/6/30م

69

ثُسري كامس ؾحس هللا بزًيَ

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2007/6/30م

70

اًياس امحس َلس امحس

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2007/6/30م

71

فاظمَ فذوح فذوح ؾحس رتَ

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2007/7/31م

72

امريٍ َلس ؾحس اًـال

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2007/7/31م

73

ُاين نٌلل اًس َس َلس

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2007/10/30م

74

َلس امحس َلس ؿًل

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2007/12/30م

75

اجصاُمي اًعاوي اجصاُمي اًحالط

درض

اًخساثني

2008/1/30م

76

اتدسام اجصاُمي َلس امحس

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2008/2/26م

77

امحس ؿادل امحس فؤاد اًس حًك

اهخاج الاسٌلك

الاهخاج اذلَواين

2008/4/22م

78

امحس فذحي ؾحس ارلاًق مجَي

فانَة

اًخساثني

2008/4/22م

79

ص اميء َلس ؾعا اًىويم

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2008/4/22م

80

ؾحس اًصمحن َلس َلود

احملاظَي

احملاظَي

2008/7/31م

81

ايمسني اسٌلؾَي َلود ؾامثن

احملاظَي

احملاظَي

2008/7/31م

82

وائي َلس ؾحس اًـزٍز انيج

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2008/9/28م

83

رفِق حَمي ؾحس اًـزٍز

احملاظَي

احملاظَي

2008/10/29م

84

اًوايف تسٍص املوايف ؾرص

احملاظَي

احملاظَي

2008/10/29م
42

85

ؾحس هللا َلس امحس اًِصمِي

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2008/12/31م

86

ؿالء اصلٍن َلس ؾحس اجملَس

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2009/1/27م

87

فاظمَ َلس ؾحس اسلَس اًححريي

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2009/1/27م

88

ؿاء اجصاُمي اًسـَس اصلخهل

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2009/1/27م

89

هورا اجصاُمي صفِق اجصاُمي

درض

اًخساثني

2009/4/28م

90

ذاصل ؾحس اًصمحن اًس َس

احملاظَي

احملاظَي

2009/4/28م

91

اجصاُمي ؾحس اذلق َلس

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2009/5/26م

92

َُمث َلود جصؾي رمضان

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2009/5/26م

93

اهصام ؾحس امليـم ؾحسٍ

هميَاء ومسََ
املحَسات

وكاًَ اًيحات

2009/5/26م

94

جنالء اًس َس امحس َلس

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2009/5/26م

95

ُسى مععفى ََُي

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2009/5/26م

96

فاٍز اًس َس ؾحس اًصازق وايل

احملاظَي

احملاظَي

2009/6/24م

97

اجصاُمي َلود اتو جعَهل سالم

احملاظَي

احملاظَي

2009/6/24م

98

ظفَِ ؿًل َلس دركام

احملاظَي

احملاظَي

2009/6/24م

99

معصو حٌلل اًضاذيل س َس امحس

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2009/7/29م

100

وائي فذحي َلس اًلط

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2009/7/29م

101

ؾٌلد اصلٍن امحس اهور رصوان

احملاظَي

احملاظَي

2009/8/31م

102

َلس مسـس اجصاُمي ؿُىس

فاوَِ

اًخساثني

2009/8/31م

103

فاظمَ اًزُصاء حسني جحازي

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2009/10/27م

104

زًًة اًس َس حامس اًيجار

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2009/10/27م

105

امٌََ َلس ؾحس اًـزٍز اًـرتيب

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2009/10/27م
43

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2009/11/21م

106

ملَاء ظححي اجصاُمي

احملاظَي

احملاظَي

2010/1/26م

107

ايدش امحس َلس ادلوُصي

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2010/1/26م

108

كادٍ حسن ؾحس اًلادر اًاكصف

وكاًَ اًيحات

2010/1/26م

109

فِىذوراي زهصاي ص يُضن فصاج

اذلرشات
الاكذعادًَ

2010/1/26م

110

امحس نٌلل َلس ؿالم

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

111

ؿادل حسني مربوك دروٌش

احملاظَي

احملاظَي

2010/2/27م

112

مخُس ؾحس ادلَس دايب مصاد

احملاظَي

احملاظَي

2010/2/27م

113

حسام اصلٍن ؾحس اًفذاح موىس

املَىٌَ اًزراؾََ

املَىٌة اًزراؾَة

2010/4/28م

114

امحس ؾحس اًوهُس امحس خرب

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2010/7/27م

115

اميان هرص اجصاُمي ارلوال

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2010/9/29م

116

يم فؤاد اجصاُمي اًلوًط

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2010/10/31م

117

ظَـت درض خاجص اًصٌس

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2010/10/31م

118

َلس فؤاد َلس اًخس َوين

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2010/11/30م

119

رصا فصحات امحس اًعرييف

زُور وهحااتت زًيَ

اًخساثني

2010/11/30م

120

ص اميء اًس َس ؾحس اسلَس

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2011/2/9م

121

امحس اتو اًـز امحس اًيجار

احملاظَي

احملاظَي

2011/2/9م

122

يم َلس حامس ؾحساًسالم ؿامص

اًزراؾي
ة
املَىن
ة

املَىٌة اًزراؾَة

2011/2/9م

123

صادي َلس صويق

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/3/3م

124

رصا رفـت ؾحس ارلاًق

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2011/3/3م

125

َلود وخسي َلس اًضاذيل

احملاظَي

احملاظَي

2011/4/13م

126

انُس ؾحس اصلامي فذوح احملالوي

اذلرشات
الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2011/5/31م

127

فادًَ جناح اًس َس اًس َس

زُور وهحااتت زًيَ

اًخساثني

2011/6/29م

128

ُحَ ظححي محسي ؾحس اًـاظي

اذلرشات

وكاًَ اًيحات

2011/12/8م
44

الاكذعادًَ
احملاظَي

احملاظَي

2012/1/31م

129

رايم َلس مصيس َلس

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2012/2/28م

130

هجاد َلس اسٌلؾَي اًض ياوي

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2012/4/4م واملمخسٍ
حىت 2012/4/8م

131

دًيا امحس مصثىض َلود

اًحان

2012/4/4م واملمخسٍ
حىت 2012/4/8م

132

َلود مسري اتو اًزيًس

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

133

مسـس ؾوض اًلٌاوي ؾوض

فاوَِ

اًخساثني

2012/10/23م

134

ايدش ظححي امحس حنَهل

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2012/10/23م

135

َلس سـَس امحس ؾحس اًـزٍز

املَىٌَ اًزراؾََ

املَىٌة اًزراؾَة

2012/10/23م

136

جصًييت ؾحس اسلَس ؿًل

درض

اًخساثني

2012/11/12م

137

امريٍ َلس اًس َس هوٍص

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2012/11/26م

138

ُحَ ؿاظف تَويم ظاحل

املاحس خري

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2012/12/26م

139

امحس ظَـت راصس صَش

حرشات اكذعادًة

وكاًَ اًيحات

2012/12/26م

140

وردٍ امحس َلس حسني

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

141

ُحَ ؾحس اًسمَؽ مععفى

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

142

َلود فوزي َلس

اًزراؾي
ة
املَىن
ة

املَىٌة اًزراؾَة

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

143

ايمسني جمسي حمفوظ

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

144

اًعاُص ًوسف اًعاُص ؿًل

اًزراؾي
ة
املَىن
ة

املَىٌة اًزراؾَة

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

145

وًَس وحَِ اهُس

ٍن
زُور وهحااتت ز ة

اًخساثني

2013/2/27م

146

اًس َس ؾَس قيمي ؾحس املوىل

اًورازَ

اًورازَ

2013/2/27م
45

147

ؾحس اًـزٍز اًس َس ؾحس اًـزٍز

هميَاء ومسََ
املحَسات

وكاًَ اًيحات

2013/2/27م

148

ُياء َلس ؾرشي ؾحس ادلواد

احملاظَي

احملاظَي

2013/3/31م

149

ُيس جمسي ؾحس اًفذاح اتو حسن

اهخاج اذلَوان

االؤهخاج اذلَواين

2013/3/31م

150

َلود اًس َس َلس

اًورازَ

اًورازَ

2013/4/28م

151

جنالء اجصاُمي احملمسي ذَف هللا

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2013/4/28م

152

أأماين موىس ؾحس اًـاظي مريٍ

فاوَِ

اًخساثني

2013/4/28م

153

أأمحس أأمحس ؾحس اذلَمي دعاب

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2013/4/28م

154

ص اميء اًس َس ظالح ؾعََ

اًزراؾي
ة
املَىن
ة

املَىٌة اًزراؾَة

2013/6/27م واملمخسٍ
حىت 6/30م

155

هنال مذويل ص حي اًِيساوي

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2013/6/27م واملمخسٍ
حىت 6/30م

156

َلس سَامين صـحان خاب هللا

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

 2013/6/27م
واملمخسٍ حىت 6/30م

157

ص اميء َلس ؾحس اًـزٍز سـس

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

 2013/6/27م
واملمخسٍ حىت 6/30م

158

اتدسام اتو اجملس َلس

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

 2013/6/27م
واملمخسٍ حىت 6/30م

159

هنهل اسٌلؾَي حفٌاوي

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2013/7/31م

160

اسٌلء مـوض اصلكاق

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2013/7/31م

161

ٌرسا اًس َس ؾحس امليـم

زُور وهحااتت زًيَ

اًخساثني

2013/7/31م

162

امحس َلود اسٌلؾَي ؾعن

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواىن

2013/10/30

163

تالحِا حصحس فصج ُصمِال

ا ألًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2013/11/24

164

هتاىن ذىك ؿىل َلس صَضي

احملاظَي

احملاظَي

2014/1/26

165

هورا امحس اًس َس اًضاىم

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2014/4/30

166

وفاء َلود ؾحس اًصؤف

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2014/5/22
46

167

ربب سَمي فصحات اًرصىف

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2014/6/30

168

رضوى َلس ؾحس اًضىور

ااًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2014/6/30

169

ُحَ دعَة ؾحس ارلاًق دعَة

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2014/6/30

170

حضى ممسوح ؾعا هللا كٌسًي

احملاظَي

احملاظَي

2014/8/31

171

امحس َلس ؾحس اًصازق دشور

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2014/10/29

172

أأسٌلء ؿاظف سـس اصلٍن وس مي

اذلرشات
الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

2014/11/30

173

اؤبء اجصاُمي ؾحس اًـاظى مريٍ

ا ألًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2014/11/30

174

ُاٌك ًوسف صـت

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2014/12/30

175

اميان س َس َلود مويس

احملاظَي

احملاظَي

2014/12/30

176

هما ؾحس امليعف خاد تسٍص

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2015/1/22واملمخسة
حىت 2015/1/31م

177

أأمِية اتو اذلسن امحس َلس

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2015/2/26

178

ؿىل َلس اجصاُمي اًصٌس

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2015/2/26

179

ذاصل صفِق اجصاُمي اًعحعاح

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2015/2/26

180

أأمرية مسـس ثوفِق جماُس

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2015/2/26

181

أأل آء ؿىل اًضاًة

اذلرشات
الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

2015/3/31

182

سِص ؾحس اًصحمي َلس ؾحس اًوُاب

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2015/3/31

183

رحاب َلس اتو اسٌلؾَي

درض

اًخساثني

2015/3/31

184

أأسٌلء ظححى ًوسف اًيجار

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2015/4/27

185

ظفاء اًس َس ظالح ؾعَة

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2015/4/27

186

َلس رضا اسٌلؾَي اًوب

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2015/5/31

187

حٌان اجصاُمي املصيس اجصاُمي

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2015/6/29

188

حتَة رتَؽ حمى اصلٍن ارلواخَ

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2015/7/30
47

189

فاظمة اًزُصاء ؾحس اًفذاح

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2015/8/31

190

مسَح تسٍص سَمي ؿُىس

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2015/9/30

191

هَفني اجصاُمي ظاًي

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2015/10/29

192

ظالح َلس اًلعاص

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواىن

2015/11/30

193

فاظمة ؿىل ؾحسٍ اًحَخاىج

اذلرشات
الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

2015/11/30

194

َلس حسني ؾحس اًفذاح

اًورازَ

اًورازَ

2015/11/30

195

اميػػػػػػػػان ؿادل امني

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2015/11/30

196

ؿادل اتورواش فصًس َلس

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواىن

2016/2/29

197

مصمي امحس مصيس ارلعَة

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2016/3/31

198

ؿال ظاجص َلس ؿىل مصيس

هميَاء ومسَة
املحَسات

وكاًة اًيحات

2016/4/30

199

َلس فذحى ؾصًىب

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2016/4/30

200

امحس َلس صفِق اجصاُمي

هميَاء ومسَة
املحَسات

وكاًة اًيحات

2016/5/31

201

اًزياتر زهصاي صًضن فصاج

اذلرشات
الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

2016/6/29

202

ىم حسن َلس ؾَس

ا ألًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2016/6/29

203

ظارق مععفى َلس ؾحسهللا

احملاظَي

احملاظَي

2016/6/29

204

وًَس َلس ؾحساًـَمي ملَر

زُور وهحااتت زًيَ

اًخساثني

2016/6/29

205

ورسٍن املربوك اَلس كصميَسٍ

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2016/6/29

206

اهياب َلس رضا َلس رمضان

احملاظَي

احملاظَي

2016/7/31

207

َلس موىس ؾحسٍ سامل

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2016/7/31

208

زًًة امحس ثوفِق ؿىل

اذلرشات
الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

209

وحِس ؾحساًِادى ؾحس اًصمحن امحس

احملاظَي

احملاظَي

2016/9/29
2016/10/30
48

2016/11/30

زُور وهحااتت
اًزًية

اًخساثني

210

َلس راصس اتواًفذوح

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2017/2/27

211

اؤميان ؿىل َلس اتو صـصة

ا ألًحان

2017/2/27

212

سٍَِك ؾحس اًلادر ؾحسٍ سـسات

ا ألًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

213

َلس ؾحس اًصازق ؾحس اسلَس

اؤهخاج اصلواحن

االؤهخاج اذلَواين

2017/2/27

214

َلس محسي ؾحس اًـزٍز اتودض حة

اؤهخاج اصلواحن

االؤهخاج اذلَواين

2017/2/27

215

َلس نٌلل اتواًفذوح قيمي

اؤهخاج ا ألسٌلك

االؤهخاج اذلَواين

 2017/3/26واملمخسة
اىل 2017/3/30

216

َلس هصم س َس امحس حساهني

احملاظَي

احملاظَي

2017/4/30

217

مريفت صارىل مٌري زىك

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2017/4/30

218

دؿاء ؾحساًـاظى اكمي

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2017/4/30

219

َلود حسن كعة ارلرضى

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2017/6/22

220

فؤاد ؾحساًِادى َلس ؾحس اًِادى

ارصاد اًزراؾى

الاكذعاد اًزراؾى

2017/8/29

221

ذاصل امحس َلس ذََي

اهخاج دواحن

الاهخاج اذلَواىن

2017/8/29

222

مععفى ؾحسٍ ؾحساٌَعَف

ؿَوم الاراىض

الاراىض واملَاة

2017/9/28

223

هسا ممسوح كازى سَامين

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2017/9/28

224

ُاحص فذحى َلس كٌسًي

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2017/9/28

225

ُياء ؿادل ؾحساملِمين اًعيعاوى

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة

2017/11/29

226

والء سـس ؾحساًحارى ظاحل

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2017/11/29

227

امِية اجصاُمي س َس امحس

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2017/11/29

228

امحس ماُص اجصاُمي س َس امحس

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواىن

2017/11/29

229

َلس ؾَس اجصاُمي املـساوى

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواىن

2017/11/29

230

سامح حسن ادلَوىش اًيجار

زُور وهحااتت
اًزًية

اًخساثني

231

ظالح اًس َس ظالح ؾعَة

درض

اًخساثني

2017/11/29
2017/11/29
49

232

اًس َس َلس اًس حاؾى ؿىل

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2017/12/30

233

اذلسن ؾحساًصافؽ اًس َس زؿري

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾى

2017/12/30

234

ماخسة َلس رضا سَمي

اكذعاد زراؾى

الاكذعاد اًزراؾى

2018/1/31

235

َلس اهور امحس رصوان

ارصاد زراؾى

الاكذعاد اًزراؾى

2018/1/31

236

َلس ؾحسٍ ؾحسهللا اًضاذىل

فاوَِ

اًخساثني

2018/1/31

237

امين مصىض مفذاح مؤمن

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2018/1/31

238

رضا اًس َس ؾحساًـاظى مٌعور

احملاظَي

احملاظَي

2018/1/31

239

مسص ؿادل ؾحسامللعود ؿالم

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾى

2018/2/28

240

مسص ؿادل ؾحس امللعود
ظاحل سـس حسني بًلامس
(وافػػػػػػػػػػػػػػس ًَيب)
مٌة هللا َلس رصاد أأتو ؿاتس
اهياب حٌلل اجصاُمي حـفص
جنالء َلس اجصاُمي فذح اًحاب
ص اميء ؾزت ؾحس هللا ؾز اًصخال
أأسٌلء أأمحس ذىك اًحَىميى
َلس ؾحس اذلىمي اًضورة
وًَس مجـَ اجصاُمي اًىصدى
(وافػػػػػػػػػػػػػػس ًَىب)
َلس اسٌلؾَي َلس َلس
وًَس َلس حَمى ؿُىس
ؾحس امليـم أأتو صاًَ اًفصخاىن
(وافػػػػػػػػػػػػس ًَىب)
ؾحس اًس خار محسى ؿىل اذلارون
حٌان َلس س َس اجصاُمي ؿىل
أأمرية ؾحس اًصمحن أأمحس ؿُىس

أأمصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2018/2/28

ورازة

اًورازة

2018/3/29

احملاظَي
ورازة
أأمصاض اًيحات
احملاظَي
املَىٌة اًزراؾَة
اهخاج اصلواحن

احملاظَي
اًورازة
اًيحات اًزراؾي
احملاظَي
اًِيسسة اًزراؾَة
الاهخاج اذلَواين

2018/4/30
2018/4/30
2018/4/30
2018/5/30
2018/5/30
2018/5/30

احملاظَي

احملاظَي

2018/6/27

فاوِة
فاوِة

اًخساثني
اًخساثني

2018/6/27
2018/6/27

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2018/7/30

255

كادة َلس فذحى ؿُىس

وكاًة اًيحات

2018/7/30

256
257

معصو نٌلل اًعـَسى
ؿالء تسوى اًس َس ادلَويش

اهخاج اذلَوان
ا ألرايض واملَاٍ
اًورازة
اذلرشات
الاكذعادًة
اهخاج اصلواحن
اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين
ا ألرايض واملَاٍ
اًورازة

2018/7/30
2018/7/30
2018/7/30

الاهخاج اذلَواين
الاهخاج اذلَواين

2018/7/30
2018/7/30

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
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258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

جنالء صوىق َلس اذلرصي
ميىن ارلرضى ؾحس اًوُاب كامن
سارة َلس اجصاُمي اٌََىث
ساىل ؿادل ٌس اًس َس اذلاٌس
اسٌلؾَي َلود َلس ؿُىس
اسالم ؿادل أأمحس ؾحس اًلىن
َلس سَمي حودٍ َلس
موىس ذَف موىس اًصتَـى
(وافػػػػػػػػػػػػػػس ؾصاىق)
أأسٌلء َلس ؾحس اسلَس درض
ؾحس اًوُاب ؾحس اًصحمي ؾَس رشف
ُيس مصاحؽ ؾحس هللا مـصوف
رهيام مربوك مََجى اًـَميى
اتدسام فذوح أأمحس اًلعاص
وًَس اًس َس حسن اًسعَحة
فذحى َلس حسن حمصز
راوًة أأمحس اًس َس أأتو ُحي
أأمحس راىض ؾحس اًعمس َلس
حيىي ؿالء اصلٍن ؾحس اًفذاح سَمي
كادة َلس َلس اًخس َوىن

املَىٌة اًزراؾَة
الارصاد اًزراؾى
اجملمتؽ اًصًفى
ؿَوم ا ألرايض
اًعياؿات اًلشائَة
اهخاج اصلواحن
ؿَوم ا ألرايض

اًِيسسة اًزراؾَة
الاكذعاد اًزراؾي
الاكذعاد اًزراؾي
ا ألرايض واملَاٍ
ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألكشًة
الاهخاج اذلَواين
ا ألرايض واملَاٍ

2018/7/30
2018/8/29
2018/8/29
2018/8/29
2018/8/29
2018/9/30
2018/10/27

أأمصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2018/11/28

ؿَوم ا ألراىض
درض
احملاظَي
املَىٌة اًزراؾَة
اهخاج اذلَوان
اهخاج اذلَوان
درض
أأمصاض اًيحات
اهخاج اصلواحن
اهخاج اذلَوان
اهخاج اصلواحن

ا ألرايض واملَاٍ
اًخساثني
احملاظَي
اًِيسسة اًزراؾَة
الاهخاج اذلَواين
الاهخاج اذلَواين
اًخساثني
اًيحات اًزراؾي
الاهخاج اذلَواين
الاهخاج اذلَواين
الاهخاج اذلَواين

2018/11/28
2018/11/28
2018/12/30
2018/12/30
2018/12/30
2018/12/30
2018/12/30
2018/12/30
2018/12/30
2018/12/30
2018/12/30
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 هَا :درخة دنخوراٍ اًفَسفة ىف اًـَوم اًزراؾَة
الاسػػػػػػػػم

اًخرعط

اًلسػػػػػػم اًـَمي

اترًػػػػػخ امليح

م
1

ؾحس اًس خار ؾحس اًـزٍز اًليسور

أأًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2002/8/28م

2

ؾزٍز اًس َس ؾحس اًـزٍز مجـَ

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2003/2/27م

3

َلس ؿىل ؿىل أأتو سـسة

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2004/5/30م

4

رشًف ؾحس اًوهُس أأمحس خرب

اهخاج اذلَوان

الاهخاج احلًواين

 2004/7/27واملمخسة
اؤيل 2004/7/31م

5

حسني ؿىل فذح هللا جهصاس

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2004/9/29م

6

ؾحس ادلََي ؾحس اًيىب اجصاُمي

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2004/11/29م

7

ُياء س َس امحس َلس ظلص

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2004/11/29م

8

ظَـت فصماوى َلود مشس
اصلٍن

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2005/8/30م

9

هخِي امحس ؿىل اًس َس

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2005/9/27م

10

أأمحس ؾحس اًفذاح َلود اًحارودي

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2005/10/27م

11

ايدش س َس أأمحس َلس مزروع

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2005/10/27م

12

َلس اتو املـاظي سَامين س َس

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2006/5/29م

13

هخِي ثس َوين ؾوض ازلي

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2007/2/26م

14

ؾحس اًحايق موىس ؾحس اًحايق

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2007/2/26م

15

محسي حامس َلس امليَوًُل

درض

اًخساثني

2007/2/26م

16

ؾحس اًـزٍز َلس ؾحس اًـزٍز

اهخاج اذلَوان

الاهخاج احلًواين

2007/3/27م
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17

ؾزٍزة ؾعا اجصاُمي اًًضار

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2007/5/29م

18

اجمس ؾحس اًلفار امحس ازلال

احملاظَي

احملاظَي

2007/7/31م

19

جمسي َلس اجصاُمي هرص

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2007/7/31م

20

اجصاُمي ؾحس اًـاظي ؿًل اتو ؿامص

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2007/10/30م

21

َلود امام ؾحس اًـزٍز اًس َس

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2007/11/26م

22

ؾٌلد َلس امحس ؿًل

احملاظَي

احملاظَي

2007/11/26م

23

أأمي َلود َلس مجـَ

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2007/12/30م

24

هنىى ؾحس اسلَس حامس فصج

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2007/12/30م

25

أأسامَ ؾحس اسلَس ؾحس اًصازق

احملاظَي

احملاظَي

2008/1/30م

26

جمسي فاروق َلس

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2008/4/22م

27

َلس َلس ؾحس اًؼاُص اتو اًـزم

درض

اًخساثني

2008/4/22م

28

حسني َلس اًس َس امحس

احملاظَي

احملاظَي

2008/5/27م

29

ؿاظف مععفى اًس َس اذلاوي

احملاظَي

احملاظَي

2008/5/27م

30

َلس ؾحاس اجصاُمي ؾحاس

احملاظَي

احملاظَي

2008/7/31م

31

جىص ؾحس ادلواد ؿًل ؾحس اذلافغ

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2008/8/31م

32

حسام َلس راقة ؾرشى

فاوَِ

الثساثني

2008/8/31م

33

مٌال حٌلل َلس اجصاُمي

فاوَِ

الثساثني

2008/8/31م

34

ظربي ؾحس امليـم ؾحس اًـال

هميَاء ومسََ املحَسات

وكاًَ اًيحات

2008/9/28م

35

اًِام ع دي َلس ؿًل

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2008/12/31م

36

أأمين سـَس َلس اًضُضُين

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2008/12/31م
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37

ؾزام ؾحس اٌَعَف ؿًل اًس َس

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2008/12/31م

38

أأرشف ؿًل معص اصلماظي

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2008/12/31م

39

ؾحس هللا َلس كازي اجصاُمي

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2009/1/27م

40

سٌلح َلس ؾحس اًسالم املساح

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2009/2/24م

41

أأمحس َلس اجصاُمي امام

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2009/2/24م

42

سـاد َلود حسن رفـت

أأًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2009/7/29م

43

ؾحس اذلَمي ؾوض ؾحس اذلَمي

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2009/10/27م

44

ؤاجصاُمي صـحان ؤاجصاُمي أأتو رشًف

أأًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2009/10/27م

45

حٌفي فاروق ؾحس امللعود

اًيحات اًزراؾي

اًيحات اًزراؾي

2009/11/21م

46

امي ؾزت ؾحس اًلين اًضِاوي

هميَاء ومسََ املحَسات

وكاًَ اًيحات

2009/11/21م

47

اًس َس ؿًل َلس ؾحس اسلَس

احملاظَي

احملاظَي

2009/12/29م

48

َلود ؾحس ادلواد هساب

احملاظَي

احملاظَي

2010/2/27م

49

اكمي خاجص اجصاُمي تؼاػو

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاي اًيحات
ة

2010/4/28م

50

َلس رمضان امحس دروٌش

اًزراؾي
ة
املَىن
ة

اًزراؾي
ة
املَىن
ة

2010/7/27م

51

أأمحس ؿًل َلس ؾحس اًلادر

ومسي املحَسات
هميَاء ة

وكاًَ اًيحات

2010/7/27م

52

أأمحس مسـس َلس ظاحل

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2010/7/27م

53

راهَا َلس اجصاُمي اًضال

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2010/7/27م

54

حهيان ماكل مععفى رحة

أأًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2010/8/31م

55

ؿامص ؾحس اجملَس ؾحس اًِادي

درض

اًخساثني

2010/9/29م

56

ًَىل ؾحادٍ َلس سَامين

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2010/12/29م
54

57

سِام َلود اجصاُمي

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/2/9م

58

حسن ؾحس اًحايق اتو دهَا

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/2/9م

59

جنفَ رزق ؾحس ادلََي

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/3/3م

60

امحس َلس مععفى اتو اًيجا

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2011/3/30م

61

ٌرسى اجصاُمي َلس اذلسُين

احملاظَي

احملاظَي

2011/3/30م

62

راهَا اًس َس فِمي مضـي

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2011/5/31م

63

امحس ماُص امحس ادلوُصي

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/5/31م

64

فذحََ ؾحس ارلاًق سامل

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2011/5/31م

65

ؾزت ؾصفَ أأمحس اًحَخايج

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2011/6/29م

66

ؾعام َلس اجصاُمي اًحـًل

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/7/31م

67

اميان رمزي اًس َس اًفحي

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/7/31م

68

ظالح اصلٍن رصاد هرص

احملاظَي

احملاظَي

2011/9/6م

69

اسامَ ؾحس اًفذاح ؾحس اًضايف

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2011/9/6م

70

اماين سـَس ؾحس اسلَس ارلويل

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/9/6م

71

ثُسري كامس ؾحس هللا اسٌلؾَي

اجملمتؽ اًصًفي

الاكذعاد اًزراؾي

2011/9/6م

72

أأمحس ؾحس امليعف

احملاظَي

احملاظَي

2011/9/28م

73

َلس ؾحس اًىصمي ؿًل دروٌش

احملاظَي

احملاظَي

2011/11/16م

74

َلس اجصاُمي فذوح اًضحات

زُور وهحااتت زًيَ

الثساثني

2011/11/16م

75

اًسـَس ص حي مذويل كامس

ؿَوم الارايض

الارايض واملَاٍ

2011/11/16م

76

ذاصل خاجص امحس خاجص

هميَاء ومسََ املحَسات

وكاًَ اًيحات

2011/12/8م

77

أأسٌلء َلس َلس ذََفَ

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا
اكشًَ

2012/1/17م

55

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2012/2/8م

78

اميان مععفى ؿامص

فاوَِ

الثساثني

2012/2/28م

79

سَمي ؾحس اًـَمي سَمي اًضـصي

اذلرشات الاكذعادًَ

وكاًَ اًيحات

2012/10/23م

80

َلس فاضي َلود

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2012/10/23م

81

حٌان اجصاُمي موىس

احملاظَي

2012/10/23م

82

ثصوت حمة اًس َس اتو سن

احملاظَي

2012/10/23م

83

َلس فصج هور اصلٍن كازي

هميَاء ومسََ املحَسات

وكاًَ اًيحات

84

أأمحس فذحي ؾحس ارلاًق مجَي

فاوَِ

الثساثني

2012/10/23م

85

ؾعام َلس اًِادي مذويل

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2012/11/26م

86

ُضام ؾحس اسلَس اًـفِفي اتو
ًوسف

احملاظَي

احملاظَي

2012/11/26م

87

مؤمن اًس َس هـمي

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2012/11/26م

88

ربب ؾحس اذلىمي َلس هساب

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2012/11/26م

89

أأمرية َلس اًس َس هوٍص

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2012/11/26م

90

فاظمَ فذوح ؾحس رتَ

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

91

ؾعام ؿادل زيك اًضايم

ورازَ

الورازَ

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

92

حسن حشاثَ حسن حشاثَ

احملاظَي

احملاظَي

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

93

سٌلح ؾحس هللا اجصاُمي

ورازَ

الورازَ

2013/1/29م واملمخسٍ
اىل2013/1/30م

94

اًس َس اًس َس ؾحس هللا

احملاظَي

احملاظَي

2013/2/27م

95

اجصاُمي اًعاوي اجصاُمي اًحالط

درض

اًخساثني

2013/2/27م
56

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2013/3/31م

96

مٌال َلس ؿًل ارلرضيج

هميَاء ومسََ املحَسات

وكاًَ هحات

2013/3/31م

97

اًس َسٍ حَمي حسن اًلعري

اًزراؾي
ة
املَىن
ة

اًزراؾي
ة
املَىن
ة

2013/3/31م

98

ىصفني مسري ٌس

أأًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2013/3/31م

99

اجصاُمي جىصي امحس ؾحس امليـم

اًيحات اًزراؾي

2013/4/28م

100

فِعي سايم اًس َس ؾامثن

اًيحات اًزراؾي

2013/4/28م

101

أأزُار مععفى َلس ذََي

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

102

وائي فذحي َلس اًلط

أأًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2013/4/28م

103

ظربي ظححي َلس ؾحس اًييب

احملاظَي

احملاظَي

 2013/6/27واملمخسٍ
حىت 2013/6/30

104

حازم َلس رتَؽ أأمني

هميَاء ومسََ املحَسات

وكاًَ اًيحات

 2013/6/27واملمخسٍ
حىت 2013/6/30

105

انُس ؾحس امللذسر اًوحش

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2013/7/31م

106

رفِق حَمي ؾحس اًـزٍز

احملاظَي

احملاظَي

2013/7/31م

107

َلس ؿًل فصج حاتوٍ

احملاظَي

احملاظَي

2013/7/31م

108

ص اميء َلس ؾعا اًىويم

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2013/7/31م

109

اًياس امحس َلس

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2013/7/31م

110

ؾحس اًس خار ؾحس اسلَس َلس

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2013/7/31م

111

َلس ساىم َلس اًسلا

ؿَوم الاراىض

ا ألراىض واملَاة

2013/11/24م

112

اًس َس امحس اًرصهس

اذلرشات الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

2013/12/31م

113

ؾٌلد اصلٍن امحس اهور رصوان

احملاظَي

احملاظَي

2013/12/31م
57

زُور وهحااتت زًيَ

الثساثني

2013/12/31م

114

خالل امحس مصيس َلس

الاهخاج اذلَواىن

2014/2/26م

115

ؾياايت اتو اًـزامي حسن ؾحوٍ

اهخاج اصلواحن

2014/4/30م

116

اندًة فذح هللا مجـة

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

117

أأوس ؾحس اذلَمي ؾحساًفذاح
ؾوٌس

احملاظَي

احملاظَي

2014/5/22م

118

مععفى اًس َس املصىس زًط

فاوَِ

الثساثني

2014/6/30م

119

َلس امحس ؾحس اًـَمي هوار

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2014/7/26م

120

رتَؽ ؿىل س َس امحس اتوكاىل

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2014/7/26م

121

وائي َلس ؾحس اًـزٍز انىج

اهخاج حِوان

الاهخاج اذلَواين

2014/9/30م

122

جنالء اًس َس امحس َلود صـحان

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2014/9/30م

123

امحس ؾحس اًىصمي مصيس كامس

امصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2014/10/29م

124

َلس ؿىل حٌلل اصلٍن ارلعَة

زُور وهحااتت زًيَ

الثساثني

2014/10/29م

125

هتاىن َلس ؾحس هللا مؼال

اًورازة

اًورازة

2014/11/30م

126

سَوى َلس مععفى َلس

اًورازة

اًورازة

2014/11/30م

127

فاظمة َلس ؾحس اسلَس

اهخاج دواحن

الاهخاج اذلَواىن

2014/12/30م

128

ذاصل محسى ؾحس احملسن

املَىٌَ اًزراؾََ

املَىٌَ اًزراؾََ

2014/12/30م

129

ؾعام ؾحس اسلَس َلس رزق

اًعياؿات اًلشائََ

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2014/12/30م

130

فاًس َلود َلس تسر

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2014/12/30م

131

ؾزٍز فؤاد اًس َس اتو اًـز

احملاظَي

احملاظَي

2015/2/26م

132

اجصاُمي ؾحس احلق اًضُضُىن

اذلرشات الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

2015/2/26م

133

هما حسُة ؾحس اًـزٍز َلود

فاوَِ

الثساثني

2015/2/26م

58

اهخاج دواحن

الاهخاج احلًواين

2015/2/26م

134

ظَـت درض اًصٌس

الثساثني

2015/2/26م

135

َلس مسـس اجصاُمي ؿُىس

فاوَِ

2015/4/27

136

رصا سَمي فصحات اًعريىف

زُور وهحااتت زًية

اًخساثني

137

امحس ؾحس اًوهُس خرب

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواىن

2015/4/27

138

ؾحس هللا َلس امحس الُصمِي

اًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًَ

2015/5/31

139

فاظمة اًزُصاء حسني جحازى

اذلرشات الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

2015/8/31

140

َلود وخسى َلس اًضاذىل

احملاظَي

احملاظَي

2015/8/31

141

َلس معص اًفاروق َلس

احملاظَي

احملاظَي

2015/9/30

142

ُياء ؿاظف سـس اصلٍن وس مي

هميَاءومسَة املحَسات

وكاًة اًيحات

2015/10/29

143

امحس اتو اًـز اًيجار

احملاظَي

احملاظَي

2015/11/30

144

اهُسة ظاجص ظادق اجصاُمي

اذلرشات الاكذعادًة

وكاًة اًيحات

2015/12/31

145

امحس َلس ؾحساملعَة اذلعاوى

ارصاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2016/2/29

146

َلس سـَس امحس ؾحساًـزٍزقيمي

املَىٌَ اًزراؾََ

املَىٌَ اًزراؾََ

2016/2/29

147

دؿاء اجصاُمي اًـحس اصلخٍك

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2016/2/29

148

هتاىن صـحان ؾحساًحارى اجصاُمي

درض

اًخساثني

2016/3/31

149

ؾحس اجملَس حسن ؾحس اجملَس

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2016/3/31

150

ماُص ؾحساذلافغ اًس َس

احملاظَي

احملاظَي

2016/3/31

151

حسام اصلٍن ؾحساًفذاح كامس

املَىٌَ اًزراؾََ

املَىٌَ اًزراؾََ

2016/3/31

152

اًس َس ؿىل اًس َس ؿىل

املَىٌَ اًزراؾََ

املَىٌَ اًزراؾََ

2016/3/31

153

داًَا اًس َس ؾحس اًواحس
اًرشهوىب

ورازَ

الورازَ

2016/4/30

59

154

امين ؾحس اًفذاح َلس حسني

ؿَوم الاراىض

الاراىض واملَاٍ

2016/5/31

155

اميان مععفى ؾحس اجملَس اجصاُمي

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2016/6/29

156

ص اميء سوًمل فصحان اتوفصحان

فاوَِ

الثساثني

2016/6/29

157

َلس فؤاد َلس اًخس َوىن

اهخاج الاسٌلك

الاهخاج اذلَواين

2016/7/31

158

هتاىن رصاد اًس َس ًوسف

ورازَ

الورازَ

2016/7/31

159

مفِسة اًس َس َلس كاتَي

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2016/10/30

160

والء رصاد ؾحس اًسالم صاُني

اهخاج دواحن

الاهخاج اذلَواىن

2017/1/31

161

حٌان َلس َلود هبجت

اكذعاد زراؾي

الاكذعاد اًزراؾي

2017/2/27

162

هجاد َلس اؤسٌلؾَي اًض ياوي

اًعياؿات اًلشائَة

ؿَوم وحىٌوًوحِا
ا ألكشًة

 2017/3/26واملمخس
اىل 2017/3/30

163

ُياء َلس ؾرشي ؾحس ادلواد

احملاظَي

احملاظَي

 2017/3/26واملمخس
اىل 2017/3/30

164

هفني َلس حسني جنا

زُور وهحااتت اًزًية

اًخساثني

2017/4/30

165

َلس َلود َلس املًيس

اؤهخاج اصلواحن

االؤهخاج اذلَواين

2017/4/30

166

حٌان ؾزت ؿىل ادلياًىن

احملاظَي

احملاظَي

2017/5/30

167

امحس مععفى امحس اتو صوصَ

احملاظَي

احملاظَي

2017/5/30

168

سامح وحِس مصىس َلس

اكذعاد زراؾى

الاكذعاد اًزراؾى

2017/6/22

169

امحس امحس ؾحساذلَمي دعاب

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواىن

2017/6/22

170

وائي َلس فِمى اًلَىل

املَىٌة اًزرؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2017/6/22

171

ُسى مععفى حٌلد ََُي

اجملمتؽ اًصًفى

الاكذعاد اًزراؾى

2017/6/22

172

َلس ؾحس اٌَعَف حسني
ؾحساٌَعَف

احملاظَي

احملاظَي

2017/6/22

173

أأمرية محزة َلس مععفى

اكذعاد زراؾى

الاكذعاد اًزراؾى

2017/8/29
60

174

مٌال امحس نٌلل ذىك

احملاظَي

احملاظَي

2017/8/29

175

هـمة نٌلل َلس ارلوىل

اًورازة

اًورازة

2017/9/28

176

َلود مسري اتواًزيًس اًرشكاوى

ؿَوم الاراىض

الاراىض واملَاة

2017/9/28

177

جنالء اجصاُمي احملمسى ذَف هللا

ؿَوم الاراىض

الاراىض واملَاة

2017/10/31

178

اجصاُمي ؾحساسلَس ؾحساًـؼمي

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2017/10/31

179

ص اميء اًس َس ظالح ؾعَة

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2017/10/31

180

َلس فصخي سـس رحة

احملاظَي

احملاظَي

2017/11/29

181

اًس َس فصج ؾامثن فاًس

فاوَِ

اًخساثني

2017/11/29

182

وردة امحس َلس حسني

أأمصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾى

2017/12/30

183

اتواجملس اًس َس اتو اجملس سالمة

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2017/12/30

184

ىم َلس حامس ؾحساًسالم ؿامص

املَىٌة اًزراؾَة

املَىٌة اًزراؾَة

2017/12/30

185

رصا رفـت ؾحسارلاًق اشلُىس

ؿَوم الاراىض

الاراىض واملَاة

2018/1/31

186

دًيا أأمحس مصثىض َلود ؿامص

أأًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
الاكشًة

2018/2/28

187

ُاٌك صىصى ؾحساًفذاح هعري

ارصاد زراؾى

الاكذعاد اًزراؾى

2018/2/28

188

دًيا أأمحس مصثىض ؿامص

أأًحان

ؿَوم وحىٌوًوحِا
ا ألكشًة

2018/2/28

189

ُاٌك صىصى ؾحس اًفذاح هعري

الارصاد اًزراؾى

الاكذعاد اًزراؾي

2018/2/28

190

اًس َس ؾَس قيمي اًفلى

ورازة

اًورازة

2018/4/30

191

ُيس جمسى ؾحس اًفذاح أأتو حسن

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2018/4/30

192

ؾحس هللا ؾحس اسلَس نٌلل
اًعيعاوى

أأمصاض اًيحات

اًيحات اًزراؾي

2018/4/30

193

َلس سَامين صـحان خاب هللا

ا ألراىض واملَاٍ

الارايض واملَاٍ

2018/7/30
61

194

ؾحس امليـم ؾحس اًعمس حضاد

املَىٌة اًزراؾَة

املٍىٌة اًزراؾَة

2018/7/30

195

أأمحس ؿادل أأَلس اًس حىك

اهخاج اصلواحن

الاهخاج اذلَواين

2018/7/30

196

َلس سـَس كعة ؾحس اًىصمي

احملاظَي

احملاظَي

2018/8/29

197

ُحَ ؿىل ثس َوىن سَامين

هميَاء ومسَة املحَسات

وكاًة اًيحات

2018/11/28

198

ظفاء اًس َس ظالح ؾعََ

اهخاج اذلَوان

الاهخاج اذلَواين

2018/12/30

199

ساىم نٌلل َلس كصٌش

هميَاء ومسَة املحَسات

وكاًة اًيحات

2018/12/30

200

اجصاُمي تسرى أأمحس ؿىل

احملاظَي

احملاظَي

2018/12/30
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ؿسد اًصسائي اًـَمَة اًىت مت مٌحِا بًلكَة (حىت 30دٌس ميرب 2018م)
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املاحس خري
19
45
35
66
41
8
39
17
17
28

الاكسام اًـَمَة
الاراىض واملَاة
الاكذعاد اًزراؾى
اًخسػػػػػػػػػػػػػػاثني
الاهخاج اذلَواىن
ؿَوم وحىٌوًوحِا الاكشًة
اًورازػػػػػػػػػػػػػػػػة
احملػػػػػػػػػػػاظَي
اًيدـــات اًزراؾى
املٍىٌة اًزراؾَة
وكاًػػػػػػة اًيحات

اجملموع
38
77
54
93
61
17
75
23
30
53

اصلنخوراٍ
19
32
19
27
20
9
36
6
13
25

اؤحٌليل ؿسد اًصسائي (ماحس خري و دنخوراٍ) اًيت مت مٌحِا حيت  30دٌس ميرب
2018
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38

ؿسد اًصسائي

61

77

100
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0
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َُئة حتصٍص اصلًَي

اؤدارة اصلراسات
اًـََا بًلكَة

الأس خاذ اصلنخور
رشًف ؾحس اًوهُس خرب
معَس اًلكَة

الأس خاذ اصلنخور
أأسـس ؾحس اًلادردربٌك
وهَي اًلكَة ٌضلراسات
اًـََا واًححوث

64

صىص واحة الدارة اصلراسات اًـََا بدلامـة
وًلك من سامه يف ادصاج ُشا اصلًَي
صىص ذاص
ألؾضاء مىذة اًس َس ا ألس خاذ اصلنخور /وهَي اًلكَة ٌضلراسات اًـََا واًححوث
ؿًل هجسمه املخواظي ومه:
اًس َسة /فعومة اًس َس سالم
ا ألس خاذَ /لس مسـس سـس
اًس َسة /اهخعار َلس اسٌلؾَي

ًوًَو 2019
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