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  دكزٕر يذرص  انهمت انؼهًٙ

 دكزٕراِ ػهٕو إدارٚخ   انشٓبدح

ربرٚخ انزؼٍٛ فٙ 

 انكهٛخ

 5/5/2001 

 إدارح اػًبل   االخزصبص انؼبو

 َظزٚخ يُظًخ ٔطهٕن رُظًٛٙ   االخزصبص انذلٛك

 َظزٚخ يُظًخ ٔطهٕن رُظًٛٙ   االخزصبص انحبنٙ

 انشٓبداد ٔاالنمبة انؼهًٛخ

 انجهذ انجبيؼخ ػُٕاٌ انزطبنخ / االطزٔحخ ربرٚخٓب انشٓبدح

 انؼزاق انجصزح    إدارح انًؼزفخ ٔػاللزٓب ثبألثذاع  درحهٛم يمٕيب  2005/12/1  انذكزٕراِ

 انؼزاق انجصزح   انضمبفخ انزُظًٛٛخ ٔاصزْب فٙ األداء انًُظًٙ    2000/9/12 انًبجظزٛز

 انًٓبراد

  انًٓبراد

 جٛذ جذا    انهغخ انؼزثٛخ

 جٛذ جذا    انهغخ االَكهٛشٚخ

 الٕٚجذ  نغبد اخزٖ

 انذٔراد انزذرٚجٛخ

 ربرٚخ انذٔرح يذح انذٔرح يكبٌ انذٔرح اطى انذٔرح

طزائك انزذرٚض  

 انحذٚضخ 

 2018ُٚبٚز / 11  2018ُٚبٚز /  11-18   رزكٛب -إططُجٕل  

جٕدح انزؼهٛى انؼبنٙ  

 ٔاالػزًبدٚخ 

 2011/ 3/ 16  2011/  3 16-23 /  رزكٛب -إططُجٕل  

        

 االدارٚخ انًُبصت

 انٗ انفززح يٍ انفززح انٕظٛفخ )رجذأ يٍ انٕظٛفخ انحبنٛخ(

     يمزر لظى إدارح األػًبل  

   12 /2007/11  يؼبٌٔ انؼًٛذ 

 



 

 انُشبط انجحضٙ

 

 

 انُشبطبد انضمبفٛخ ) انًشبركبد فٙ انًؤرًزاد ٔانُذٔاد ٔغٛزْب(

 يكبَّ ٔسيبَّ اطى انُشبط
انًؤرًز انؼهًٙ )يظزمجم انؼزاق رزطًّ  .1

 ٔرحممّ انكفبءاد ٔانخجزاد انؼزالٛخ (
 كهٛخ شظ انؼزة

 انضمبفٙ انُفطٙانًزكش  ٔرشخ ػًم يؼبٚٛز االٚشٔ فٙ انجصزح  .2

    

 انذراطٛخ ٕادنهظُ خانجٕائش ٔكزت انشكز ٔانشٓبداد انزمذٚزٚ

 طجت انًُح انجٓخ انًبَحخ ربرٚخٓب انشٓبدح

 ػضٕ انهجُخ االيزحبَٛخ   كهٛخ شظ انؼزة   2022/1/24  شكز ٔرمذٚز  

 يزالجبد ايزحبٌ انذٔر األٔل  كهٛخ شظ انؼزة   2021/5/5  شكز ٔرمذٚز  

 ػضٕ انهجُخ االيزحبَٛخ   كهٛخ شظ انؼزة   2020/10/25  شكز ٔرمذٚز  

 ػضٕ انهجُخ االيزحبَٛخ   كهٛخ شظ انؼزة   2019/12/8  شكز ٔرمذٚز  

 ػضٕ انهجُخ االيزحبَٛخ   كهٛخ شظ انؼزة   2018/12/2  شكز ٔرمذٚز  

 ػضٕ انهجُخ االيزحبَٛخ   كهٛخ شظ انؼزة   2016/1/14  شكز ٔرمذٚز  

انؼًم ضًٍ نجبٌ انًؤرًز انذ٘  كهٛخ شظ انؼزة   2016/4/16  شكز ٔرمذٚز  

ػمذرّ كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد 

 ٔكهٛخ شظ انؼزة 

 خذيخ انًظٛزح انؼهًٛخ فٙ انكهٛخ  كهٛخ شظ انؼزة   2013/4/26  شكز ٔرمذٚز  

 ػضٕ نجُخ ايزحبَٛخ  كهٛخ شظ انؼزة   2012/11/12  شكز ٔرمذٚز  

 خذيخ انًظٛزح انؼهًٛخ فٙ انكهٛخ  كهٛخ شظ انؼزة   2012/4/11  شكز ٔرمذٚز  

 انًزالجبد االيزحبَٛخ  كهٛخ شظ انؼزة   2011/6/23  شكز ٔرمذٚز  

 رأدٚخ انٕاجت كًؼبٌٔ نهؼًٛذ  كهٛخ شظ انؼزة   2008/4/16  شكز ٔرمذٚز  

حش انطهجخ ػهٗ اْذاء كزت  كهٛخ شظ انؼزة   2007/5/14  شكز ٔرمذٚز  

 نهًكزجخ 

 رذلٛك انذفبرز االيزحبَٛخ  كهٛخ شظ انؼزة   2006/9/8  شكز ٔرمذٚز  

 لجم شٓبدح انذكزٕراِ  كهٛخ اإلدارح ٔااللزصبد    2005/12/20  شكز ٔرمذٚز  

 انخجزاد انزذرٚظٛخ

 انًزحهخ انذراطٛخ اطى انًبد انزٙ درطزٓب

 األٔنٗ يجبدئ إدارح االػًبل 

 انضبَٛخ إدارح انزظٕٚك 

 انضبَٛخ يٕارد ثشزٚخ 

 انزاثؼخ                    إدارح دٔنٛخ 

 انضبنضخ                         إدارح اطززارٛجٛخ 

 انزاثؼخ                      إدارح يؼزفخ 

 االٔنٗ                      حمٕق اَظبٌ

 انضبَٛخ                      ثحٕس رظٕٚك 



 انضبنضخ                       رفكٛز اطززارٛجٙ 

 انزاثؼخ                      إدارح انزفبٔض 

 انضبَٛخ                       َظزٚخ يُظًخ 

 انهجبٌ

 انًزحهخ انذراطٛخ انهجُخاطى 

   االطززارٛجٙنجُخ ٔضغ أطئهخ يبدح انزفكٛز  

 نجُخ رذلٛك َظخ لٕائى انًبطزز شٛذ نأللظبو انؼهًٛخ  
  

   نجُخ رذلٛك يذخالد لجٕل انطهجخ فٙ لظى إدارح االػًبل  

   ٔنحذ االٌ  2002ػضٕ نجُخ ايزحبَٛخ فٙ جًٛغ األػٕاو يُذ  

   2021نجُخ جزد انصُذٔق نهظُخ انًبنٛخ  

 2020نجُخ جزد انصُذٔق نهظُخ انًبنٛخ  
  

 


