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                      Curriculum  Vitae عذاب عطشاى .م.د.حسيي أ     انغـــــــــــٍشح انزارٍخ      

********************************************************************* 

  5115/  9/  1تن تحذيثها تتاريخ                                  

 اوال: الوعلىهات الشخصية

 االعى انشثبعً ٔانهمت: حغٍٍ عزاة عطشبٌ كشٕػ انغجٕسي    

 االخزظبص انعبو : عغشافٍخ         االخزظبص انذلٍك : عغشافٍخ انغكبٌ     

  7691ٔيغمؾ انشاط :   انذٌٕاٍَخ    انزٕنذ       

   O -فظٍهخ انذو :      

       

 عبيعخ انمبدعٍخ   عُٕاٌ انعًم :  لغى انغغشافٍخ  /  كهٍخ االداة  /     

 

 ثاًيا : الخذهة الىظيفية  

  3222/  4/  32ربسٌخ أل رعٍٍٍ فً دٔائش انذٔنخ :           

  3222/  4/  32ربسٌخ انًجبششح فً ٔصاسح انزعهٍى انعبنً :           

  3222/  4/  32ربسٌخ انًجبششح فً عبيعخ انمبدعٍخ :           

    3222/  4/  32هٍخ االداة / لغى انغغشافٍخ :    فً كربسٌخ انًجبششح         

 

 

 

 

 ثالثا : الشهادات 

  7662/  1/  7 انجكبنٕسٌٕط :       

  7661/  1/  37انًبعغزٍش    :         

  3221/  2/  77انذكزٕساِ     :         

 راتعا : االلقاب العلوية 

  3222/  4/  32يذسط يغبعذ :         

  3224/  1/  1:          يذسط        

 3272/  6/  71اعزبر يغبعذ   :       
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  عٌىاى الزسالة واالطزوحةخاهسا : 

 سعبنخ انًبعغزٍش :  انعاللخ ثٍٍ رعذد انضٔعبد ٔاالَغبة ،رحهٍم يمبسٌ ثٍٍ انشٌف ٔانحؼش فً         

 يحبفظخ انمبدعٍخ .                               

 الصش انزعهٍى فً انخظٕثخ انغكبٍَخ فً يحبفظبد انفشاد االٔعؾ .كزٕساِ : انزحهٍم انًكبًَ اؽشٔحخ انذ       

 سادسا : الوٌاصة 

  3223/  3227يمشس لغى انغغشافٍخ              

 3274/  6/  32نغبٌخ     3221/  9/ 33يٍ   سئٍظ شعجخ ػًبٌ انغٕدح فً كهٍخ االداة         

  3273/   72/  1نغبٌخ       3273/  2/ 71إٌٔ االداسٌخ ٔكبنخ يٍ    يعبٌٔ انعًٍذ نهش        

 ) يغزًش (   3274/  6/  7سئٍظ لغى انغغشافٍخ       يٍ          

 ساتعا : الذراسات االولية 

 يٕاسد ؽجٍعٍخ                                 انًشحهخ انضبنضخ          

 انًشحهخ انشاثعخ                          عغشافٍخ انعشاق                  

 انًشحهخ انشاثعخ              انغغشافٍخ انحٍبرٍخ                        

  عغشافٍخ انجحبس ٔانًحٍطبد                  انًشحهخ انشاثعخ          

 ثاهٌا : الذراسات العليا       

 انًبعغزٍش               اعبنٍت كًٍخ                                

  دساعبد ثٍئٍخ                  انًبعغزٍش                           

 دساعبد عكبٍَخ                 انًبعغزٍش                          

     يشكالد عكبٍَخ                انذكزٕساِ                          

 

 تاسعا: الوٌاقشات

  3221ـ  7611زحهٍم انًكبًَ نهخظٕثخ انغكبٍَخ فً يحبفظخ انمبدعٍخ نهًذح  ـ ان 7    

 كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ ( 3226/  3/  39)       نهطبنجخ طجشٌخ عهً حغٍٍ         

 ٔرٕلعبرّ  3221ـ  7611انزحهٍم انغغشافً انذًٌٕغشافً نهٓشو انغكبًَ فً يحبفظخ انمبدعٍخ نهًذح  ـ  3    

 كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ  (  3277/  9/  3)   عهً حغٍٍ عٕدح.   نهطبنت   3271نعبو          

  3272ـ  7661انزحهٍم انًكبًَ نخظبئض انغكبٌ انُشطٍٍ الزظبدٌب فً يحبفظخ ري لبس نهًذح  ـ  2    

 االداة / عبيعخ انمبدعٍخكهٍخ      ( 3273/  1/  77عجذهللا يحغٍ   )   اًٌبٌنهطبنجخ                   

  3277ـ  7661انزحهٍم انًكبًَ نخظبئض انغكبٌ انُشطٍٍ الزظبدٌب فً يحبفظخ كشثالء نهًذح ـ  4    

 كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ    ( 3272/  2/  31عجذانٕاحذ سػب      )   ٔعٍىنهطبنت                  
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 نًحبفظخ انًضُى نهًذحشٌخ ٔارغبْبرٓب فً انًشاكض انحؼشٌخ انزحهٍم انًكبًَ نًإششاد انزًٍُخ انجشـ  1    

 (  كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ 3274/  3/  72عجذانشػب ؽبْش   )  حُبٌ نهطبنجخ    3273ـ  7661    

 ٔارغبْبرّ  3272ـ  7661سعبنخ يبعغزٍش ) ٔالع انزشكٍت انزعهًًٍ فً يحبفظخ انُغف نهًذح  ـ  9  

 (  كهٍخ انزشثٍخ نهجُبد / عبيعخ انكٕفخ 3274/  73/  33( نهطبنجخ  ٍْهٍٍ يحًذ عجذانحغٍٍ ) انًغزمجهٍخ      

 سعبنخ يبعغزٍش )انزحهٍم انغغشافً نزعذد انضٔعبد فً يحبفظخ ٔاعؾ ، دساعخ فً عغشافٍخ انغكبٌ (ـ  1

 ؾ .(  كهٍخ انزشثٍخ / عبيعخ ٔاع 3271/  3/ 76نهطبنجخ   َؼبل عجذانضْشح   )        

 سعبنخ يبعغزٍش ) انزحهٍم انًكبًَ نهجطبنخ فً يحبفظخ انًضُى ـ دساعخ فً عغشافٍخ انغكبٌ (ـ  1 

 (  كهٍخ االداة / عبيعخ ري لبس 3271/  4/  1نهطبنت  حٍذس حغٍٍ عهٍٕي )     

 ( 3274ـ سعبنخ يبعغزٍش ) رحهٍم خشٌطخ يغزٌٕبد انًعٍشخ نالعش فً لؼبئً خبَمٍٍ ٔكالس نعبو  6

 ( كهٍخ االداة / عبيعخ ثغذاد . 3271/  1/  73نهطبنت  عجذهللا عهً اثشاٍْى يحً انذٌٍ )     

     

 

 عاشزا: الثحىث 

 /  3انًغهذ   / ـ سؤٌب يغزمجهٍخ نالعزٍطبٌ انشٌفً فً َبحٍخ انًُٓبٌٔخ .   يُشٕس فً يغهخ انمبدعٍخ 7       

    3223/   4انعذد            

 انًغهذ انضبًَ / /غزٌٕبد انخظٕثخ فً لؼبء انحًضح .    يُشٕس فً يغهخ عبيعخ كشثالء ـ لٍبط ي 3      

  3224انعذد انغبدط /           

 ـ اعزعًبالد االسع فً يذٌُخ انًُٓبٌٔخ .     يُشٕس فً يغهخ عبيعخ كشثالء / انًغهذ انضبًَ / انعذد 2     

  3221انزبعع /          

 ًٌٕغشافٍخ نغكبٌ الهٍى انفشاد االٔعؾ .     يُشٕس فً يغهخ انمبدعٍخ / انعذد انضبًَ /ـ انخظبئض انذ 4     

          3224  

 ـ االصبس انذًٌٕغشافٍخ نهزشكض انظُبعً فً الهٍى انفشاد االٔعؾ .     يُشٕس فً يغهخ انجحٕس  1     

  3221انغغشافٍخ / انعذد انضبيٍ /           

. يُشإس فاً يغهاخ  3221ـ  7611فً انعشاق ٔاصشْاب فاً انًُإ انغاكبًَ ناّ نهًاذح  ـ انغٍبعخ انغكبٍَخ 9

  3277( /  3ـ  7/ انعذد )  74انمبدعٍخ نهعهٕو االَغبٍَخ / انًغهذ 

 ُشٕس فًـ لٍبط كفبءح انزٕصٌع انغغشافً نهًإعغبد انظحٍخ فً سٌف َبحٍخ انطهٍعخ فً يحبفظخ ثبثم ، ي 1

 . 3272خ انكٕفخ ، فً انعذد انضبيٍ عشش / / عبيعيغهخ انجحٕس انغغشافٍخ     

 

 احذ عشز : الوؤتوزات والٌذوات 
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 ـ انًإرًش االٔل نغبيعخ انمبدعٍخ .            

 

 : التشكزات اثٌا عشز 

  3229/  2/  33فً    119ـ يٍ انغٍذ ٔصٌش انزعهٍى انعبنً ٔانجحش انعهًً         7             

 3223/  4/  22فً   2433نغٍذ سئٍظ عبيعخ انمبدعٍخ                        ـ يٍ ا 3            

  3221/  1/  33فً    611ـ يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ          2            

 3226/  1/  32فً   7621ـ يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ          4            

  3226/  77/  4فً   132ـ يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ          1            

  3224/  1/  6فً    16ـ يٍ انغٍذ يذٌش االَشطخ انطالثٍخ/عبيعخ انمبدعٍخ      9            

  3221/  7/ 74فً     771ـ يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ انزشثٍخ نهجُبد/ عبيعخ انكٕفخ      1            

 3226/  7/  71فً    731ـ يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ           1             

  3221ـ يٍ انًفٕػٍخ انعهٍب انًغزمهخ نالَزخبثبد فً انذٌٕاٍَخ      1            

 3272/  77/  22 فً   2123         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  6            

 3277/  7/  72فً    61         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  72            

 3277/ 3/  31فً    3191         ـ يٍ انغٍذ سئٍظ عبيعخ انمبدعٍخ              77            

 3277/  73/  36فً    4322            ـ يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ 73

 3273/  9/  32فً  3331            ـ يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ 72

 3273/  1/  6فً    3416           ـ يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخ 74

 3273/  1 / 76فً    3113           يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  71

 3273/  6/  71فً    2712         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  79

 3273/  6/  32فً    2332         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  71

 3273/  72/  22فً    2147         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  71

  3272شٓبدح رمذٌشٌخ يٍ انغٍذ سئٍظ عبيعخ انمبدعٍخ              كبٌَٕ انضبًَ   ـ  76

 3272/  3/  22فً    413         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  32

 3272/  72/  31فً    2662         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  37

 3272/  73/  6فً  74442/  16يكزت سئٍظ انٕصساء                يٍ انغٍذ يذٌش ـ  33

 3272/  73/  27فً   37391يٍ انغٍذ سئٍظ عبيعخ انمبدعٍخ                         ـ 32

 3274/  3/  72فً    122         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  34

 3274/  3/  71فً    343          يٍ انغٍذ يحبفع انذٌٕاٍَخ ـ  31
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 3271/  7/  74فً    711         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  39

 3271/  3/  3فً    476         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  31

 3271 / 3/  33فً    7219         ٔاعؾ/ عبيعخ  انزشثخيٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ ـ  31

 3271/  2/  6فً    694         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  36

 3271/  2/  33فً    11         انكٕفخيٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ ـ  22

 3271/  4/  1فً    147         ري لبسيٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ ـ  27

 3271/  4/  31فً    7116         هٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخيٍ انغٍذ عًٍذ كـ  23

 3271/  4/  36فً    7934         يٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ انمبدعٍخـ  22

 3271/  1/  73فً    72742         ثغذاديٍ انغٍذ عًٍذ كهٍخ االداة / عبيعخ ـ  24

 

 

 ثالثة عشز : اللجاى 

  3227/  77/  31فً    7611ـ نغُخ اَؼجبؽ انطهجخ فً كهٍخ االداة                          7              

  3227/  73/  22فً   3749ـ نغُخ عشد يخبصٌ انزعهٍى انًغبًَ فً لغى انغغشافٍخ        3              

  3224/  73/  4فً  7111ٍ فً لغى انغغشافٍخ  ـ نغُخ االششاف عهى اَزخبثبد َمبثخ انًعهًٍ 2              

  3229/  7/  36فً   7131نغُخ ششاء كزت خبطخ ثًكزجخ كهٍخ االداة                 ـ  4              

 3227انهغُخ االيزحبٍَخ فً كهٍخ االداة                                              ـ  1              

 3223انهغُخ االيزحبٍَخ فً كهٍخ االداة                                              ـ  9              

 3229/  73/  71فً  3721نغُخ االلغبو انذاخهٍخ فً كهٍخ االداة                          ـ 1              

  3221/  1/  33فً    611         ـ انهغُخ االيزحبٍَخ فً لغى انغغشافٍخ                  1              

 3226/  72/  1فً   3939ـ نغُخ رحذٌذ االععبس                                              6             

 3272/  3/  71فً    426انهغُخ انعهًٍخ فً لغى انغغشافٍخ                              ـ  72            

 3272/  1/  1فً    7991ُخ اعزالو انشٔارت فً كهٍخ االداة                         نغ  ـ77            

 3272/  9/  9فً    7613نغُخ رمٌٕى انًُبْظ فً لغى انغغشافٍخ                       ـ  73            

 3272/  1/  79فً     3121نغُخ يكبفحخ انششٕح فً كهٍخ االداة                       ـ   72           

 3277/  3/  2فً    227نغُخ رذلٍك َزبئظ ايزحبَبد انذساعبد انعهٍب              ـ  74           

 3277/  4/  73فً    7331نغُخ االعزالل فً لغى انغغشافٍخ                          ـ  71          

 3277/  1/  32فً     3232                     نغُخ ػًبٌ انغٕدح فً كهٍخ االداة  ـ  79          

 3273/  7/  33فً    333نغُخ انًغبئهخ ٔانعذانخ فً كهٍخ االداة                     ـ  71          
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 3273/  7/  6فً    62نغُخ االسشبد انزشثٕي فً لغى انغغشافٍخ                  ـ  71          

 3273/  3/ 74فً    442غٕدح فً كهٍخ االداة                         نغُخ ػًبٌ انـ  76        

 3273/  2/  32فً    649نغُخ رحمٍمٍخ                                                   ـ  32        

 3273/  4/  1فً    7712نغُخ انزشفٍعبد فً كهٍخ االداة                             ـ  37        

 3273/  4/  71فً    7224نغُخ اعبدح احزغبة يٕظفٍٍ                               ـ  33        

 3273/  4/  36فً    7417نغُخ رطجٍك َظبو االسشفخ االنكزشٍَٔخ فً كهٍخ االداة    ـ  32       

 3273/  1/  1فً     7114نغُخ يزبثعخ رُفٍز انًٕاصَخ انزشغٍهٍخ فً كهٍخ االداة       ـ  34       

 3273/  1/  74فً    7916نغُخ رحمٍمٍخ                                                     ـ  31       

 3273/  1/  37فً    7111نغُخ شطت انًٕعٕداد انًزؼشسح                           ـ  39      

 3273/  9/ 31فً    3319                      نغُخ طشف اعٕس خؾ انًٕنذح انشٓشي  ـ 31      

  3273/  1/  1فً    3431ـ نغُخ االششاف عهى اعًبل انًزعٓذٌٍ                         31     

  3273/  6/  1فً      2232ـ نغُخ ارالف انذفبرش االيزحبٍَخ                                36     

  3273/  73/  77فً    4496           ٕد                                 ـ نغُخ ػٍبفخ انٕف 22     

  3272/  7/  72فً    12نغُخ رذلٍك انذسعبد ٔااليزحبَبد نهذساعبد انعهٍب           ـ  27     

  3272/  7/  72فً     721ـ نغُخ اعزالو انشٔارت                                           23    

  3272/  7/  22/  فً   422ـ نغُخ يشزشٌبد ٔحذح االعالو                                  22    

  3272/  3/  2فً    464ـ نغُخ اعذاد دساعخ نكهٍخ اداة يُزغخ                          24    

  3272/  4/  22فً     7114ـ نغُخ رذلٍك ٔصبئك                                              21    

  3272/  1/  31فً     2793ـ نغُخ احزغبة كًٍخ انٕلٕد االػبفٍخ                         29    

  3272/  6/  6فً    2221ـ نغُخ يشالجخ لبعبد االيزحبٌ انزُبفغً                     21    

  3272/  72/  27فً    4212         ـ نغُخ ػًبٌ انغٕدح فً كهٍخ االداة               21    

  3272/  77/  9فً    4724نغُخ انزعؼٍذ فً انكهٍخ                                      ـ  26    

  3272/  77/  31فً    4214ـ انهغُخ انعهًٍخ فً لغى انغغشافٍخ                           42    

  3272/  73/  1فً    71326انزعهٍى انعبنً فً انغبيعخ     ـ نغُخ رمذٌى دساعخ نهمٍى فً  47     

  3274/  2/  71فً     7212ـ نغُخ ششاء انكزت فً لغى انغغشافٍخ                         43     

  3274/  2/  39فً    7376ـ نغُخ يشاععخ انُظشاء                                         42      

  3274/  1/  6فً    3129ُخ احزغبة يعذل ؽبنت                                  ـ نغ 44      

  3274/  1/  1فً    3942ـ انهغُخ انزحؼٍشٌخ نهًإرًش انزمًًٌٕ فً انكهٍخ            41      

       3274/  6نغُخ يشالجخ لبعبد االيزحبٌ انزُبفغً                    فً   /  ـ  49     



7 
 

  3274/  6/  71فً     2324ـ انهغُخ انعهًٍخ فً لغى انغغشافٍخ                               41     

  3274/  72/  37فً     2939ـ نغُخ اَغبص رمشٌش انزمٍٍى انزارً                                  41     

  3274/  72/  31فً    2143           ـ نغُخ ايزحبٍَخ فً لغى انغغشافٍخ                      46    

  3274/  73/  71فً    4492ـ نغُخ اعذاد رمشٌش حٕل انًغالد انعهًٍخ                        12     

   3271/  7/  77فً    62ـ نغُخ احزغبة ٔلٕد انغٍبساد                                   17     

   3271/  7/  76فً    ط  74                                                   ـ  نغُخ رحمٍمٍخ  13     

    3271/  7/  31فً    293نغُخ اَغبص يزطهجبد االعزًبدٌخ                              ـ  12     

        3271/  3/  1فً    466ـ نغُخ رذلٍمٍخ                                                    14     

    3271/  2/  71فً  7729نغُخ رمذٌش اٌغبس كبفزٍشٌب انكهٍخ                           ـ  11     

 3271/  1/  73فً    3147نغُخ ٔػع اعئهخ االيزحبٌ انزُبفغً ٔرظحٍح انذفبرش        ـ  19     

   3271/  1/  31فً    3199    نغُخ االعذاد نهًإرًش انزمًًٌٕ                         ـ 11    

 3271/  1/  31فً    3629نغُخ احزٍبعبد انكهٍخ نهًٕاسد انجششٌخ                     ـ  11    

      

 

 الذورات : 

  3222/  72/  34فً   9244دٔسح انزبٍْم انزشثٕي انعبششح /عبيعخ انمبدعٍخ            ـ  7 

  3223/  6/  74فً    1911عبيعخ انمبدعٍخ           ٕة /ـ انذٔسح انزأٍْهٍخ نزعهٍى انحبع 3

  3221/  9/  73فً    299ـ دٔسح انحبعجبد انًزمذيخ / عبيعخ انمبدعٍخ                    2

  3221/  9/  73فً    211ـ دٔسح االَزشٍَذ / عبيعخ انمبدعٍخ                             4

  3226/  9/  4فً     9992نخبيغخ عشش / عبيعخ انمبدعٍخ     ـ دٔسح انزمٍُبد انزعهًٍٍخ ا 1

  3277/  77/  3فً    79232ـ دٔسح انزبٍْم انزشثٕي انخبيغخ ٔانضالصٌٕ / عبيعخ انمبدعٍخ      9

  3277/  77/  72فً     79419ـ دٔسح انزمٍُبد انزعهًٍٍخ انخبيغخ ٔانضالصٌٕ / عبيعخ انمبدعٍخ      1

  3277/  73/  31فً    71179ٔرمٌٕى عٕدح االداء انغبيعً / عبيعخ انمبدعٍخ        ـ دٔسح لٍبط  1

  3273/  1/  72فً   341ـ دٔسح يذساء الغبو ٔشعت ٔٔحذاد اداسح انغٕدح / انغبيعخ انًغزُظشٌخ    6

  3272/  6/  6فً    74963/ عبيعخ انمبدعٍخ        خانزمًٌٍٕـ ٔسشخ عًم نهزٍٓئخ نهًإرًشاد  72

                      3271/  4/  36فً  9131ـ دٔسح ) يٓبساد انمٍبدح ٔاالداسح انعهٍب االٔنى ( / عبيعخ انمبدعٍخ      77

 

 تقىين الثحىث والزسائل : 

  3272/ 77/  9فً  369( يغهخ أسٔن نهعهٕو االَغبٍَخ   3273ـ  7611)ًَٕ عكبٌ يحبفظخ انًضُى نهًذح  ثحش ـ  7
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 3274/ 3/  32فً  91يغهخ أسٔن نهعهٕو االَغبٍَخ   )انزحهٍم انغغشافً نًشكهخ االعكبٌ فً يحبفظخ ري لبس( ثحش ـ 3

  3271/  2/  76فً   39ثحش ) انغغشافٍب ٔاًٍْزٓب فً انزًٍُخ ٔانزخطٍؾ االلهًًٍ ( )رشلٍخ( اداة انكٕفخ  ـ  2

 ٌُخ عٍٍ انزًش فً يحبفظخ كشثالء  (  ) رشلٍخ (ـ ثحش ) رمٌٕى كفبءح انخذيبد انزعهًٍٍخ ٔانظحٍخ فً يذ 4

 3271/  2/  76فً   39اداة انكٕفخ        

 فً  39ـ ثحش ) انغٍبحخ انجٍئٍخ انًغزذايخ ٔرًٍُزٓب فً يحبفظخ انُغف االششف ( )رشلٍخ( اداة انكٕفخ   1

        76  /2  /3271  

 ( ( 3272ـ  3221فً انعشاق نهغُٕاد ) كجذ انفٍشٔعً ـ سعبنخ يبعغزٍش ) انزحهٍم انًكبًَ نًشع انزٓبة ان 9

  3271/  2/  33فً    773اداة انكٕفخ  ط     

  3271/  4/  22فً  716ـ ثحش ) االَغبة ٔعاللزّ ثجعغ انًزغٍشاد االعزًبعٍخ ( يغهخ أسٔن نهعهٕو االَغبٍَخ  1

 ( 3277ـ  7611غهخ فً لؼبء انضثٍش نهًذح  ـ ثحش ) انزٕصٌع انغغشافً نًٕعًٍخ حبالد انضٔاط ٔانطالق انًغ 1

 3271/  1/  4فً    111ة انجظشح  يغهخ ادا         

                                                                                


