
السيييٌالذاليا ٌييياذلاسييي ديذالكسيييدحمذاليييمح ياذك كيييمذ يييدل ذ  ٌيييياذ

ذالزٌدميذجدكعاذالقدمسٌاذ/ذحلٌاذال ابٌاذ/ذقسمذال داٌخذ.

ذ41/3/1144(ذفًذ333اٌفدمذل ضياذاج كدعذاؤسدءاالقسدمذالعلكٌاذالك  دظالذ)-

ذذ43/3/1144فًذذ4411بكيجبذ1144/ ٌسدنذ43قبيلذ شاذللب ثذالكيسيمذفًذالكؤ كاذ-

(فًذ4141حضيذلج اذالخ ٌداذالب ثذالفدئزذلغاضذاخ ٌداذالب يثذللكشداحاذفًذالكل قىذالعابًذبكيجبذ)ذ-

ذ11/3/1144

ذ1/1/1144(ذفًذ4123حضيذلج اذبكيجبذاالكاذ)ذ-

ذ34/4/1141(ذفًذ111حضيذلج اذلل ظاذبدلكشداٌعذال ًذ سهمذفًذمحمذالك دفظاذيال عدينذبكيجبذاالكا)-

ذلبذ)أٌدمحبمذالا كنذشٌ دن(ذفًذجدكعاذياسطحضيذلج اذك دقشاذالطدذ-

قبيلذ شاذب ثذ)االيضدعذاالق  دمٌاذياالج كدحٌاذفًذالب الذكنذخالذح دبذالا دلاذاله ميذسًذ.أمذ-

ذ1141/ذ11/1(فًذ441بكيجبذاالكاذ)ذ4141-4142.حاس جًذ

ذ3/3/1141(فًذ1133حضيذلج اذل طيٌاذالك دهجذبكيجبذاالكا)ذ-

(ذ1114 يلذ"مياذالكاألذالعااقٌاذحباذالع يا"بكيجبذاالكا)ذذالعكٌمشحاذي قمٌاذكنذالسٌمذ-

ذ13/1/1141فً

(ذ03111شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذ يلذ"المٌيا ٌاذبٌنذال ااثذيالكعد ال"بكيجبذاالكا)ذ--

ذ43/3/1144فً

(ذفًذ1311)حضيذلج اذذلل ظاذبطلبذالسٌمذأ كمذلف اذلل ظاذفًذحيم هذالىذكقدحمذالمااساذذبكيجبذاالكاذذ-

ذ2/1/1144

ذ.كنذ ٌثذالكعملذيال سلسلذحلذخاٌجذحضيذلج اذحلكٌاذلل مقٌقذفًذأكاذ خاج-

حضيذلج اذك دقشاذالطدلباذاغمذجدسمذك كمذالكيسيكاذ"ال زبذالشٌيحًذالعااقًذ"ح لاذمايمذال دئغ"ذ-

ذ13/41/1141(فًذ41311بكيجب)

-4111دءذالشدكٌاذفًذالعهمذالكلحًذحضيذلج اذك دقشاذالطدلبذأ كمذحبمذالاسيلذالكيسيكاذ"قضذ-

ذ.1/41/1144(فًذ43031بكيجبذ)4130

ك دقشاذالطدلباذاغمذجدسمذك كمذالكيسيكاذ"ال زبذالشٌيحًذذشحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذ يلذذ"---

ذ13/41/1144(ذف41311ًالعااقًذ"ح لاذمايمذال دئغ"ذبكيجبذاالكا)

لطدلبذذأ كمذحبمذالاسيلذالكيسيكاذ"قضدءذالشدكٌاذفًذك دقشاذاذشحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذ يلذذ"ذ-

ذذ1/41/1144(ذف43031ًبكيجبذ)4130-4111العهمذالكلحًذ

-4111حضيذلج اذك دقشاذالطدلبذأ كمذحبمذالاسيلذالكيسيكاذ"قضدءذالشدكٌاذفًذالعهمذالكلحًذذ-

ذ11/44/1144،ذٌيالثاثدءذ1/41/1144(فًذ43031بكيجبذ)4130

ذ1144/ذ40/3(ذفًذ010الفاحٌاذفًذقسمذال داٌ ذبكيجبذ)ائٌسذاللج اذذ-



ذذبمااساذك دهجذال داٌخذلحلٌدتذذخد ايالاٌفدمذالىذجدكعاذبدبلذللكشداحاذفًذال ؤ كاذالعلكًذفًذياشاذحكلذ-

ذ1/3/1141االمابذيال ابٌاذفًذ

بكيجبذذ0/3/1141حضيذلج اذفًذالهٌئاذال  ضٌاٌاذ يلذمياذالكاألذالعااقٌاذحباذالع ياذفًذ-

ذ.1/3/1141(ذف111ًاالكا)

ذ41ذ-43فًذبكيجبذاالكاذ)العلكًذالخدكسذكاهدذكؤ ذللكشداحاذفًذذذكنذجدكعاذياسطقبيلذ شاذب ثذذ-

ذ3/1141/1141

حضيذلج اذك دقشاذللطدلباذاشدذكجٌمذك مٌلذحنذاسدل هدذالكيسيكاذ"سٌدساذاليالٌدتذذالك  مذلاالكاٌحٌاذذ-

ذ12/1/1141(ذفًذالخكٌسذالكيافقذ01بكيجبذاالكاذ).4104-4113 جدهذاساائٌلذجدكعاذبدبلذ

ذحضيذلج اذك دقشاذطدلبذالمح يااهذكنذجدكعاذالب ال.-

قبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذبدبلذللكشداحاذفًذذكؤ كاهدذالعلكًذالثدلثذالكيسيمذ)كشداٌعذيكياقفذالي ملذذ--

ذ41/1/1141فًذساذفًذ كديجذبكيجبذاالكاذمااذ4111-4113ساكٌاذذفًذالعااقذاال

/(ذفًذ1011حضيذلج اذليضعذاس كدالذخد اذبك  ذ قمٌاذاك ٌدزذلطلباذالمااسدتذالعلٌدذبكيجبذاالكاذ)-

ذ1141/ذ1/3

بدلب ثذالكيسيمذٌيمذاالابعدءذالكياقذقبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذالب الذللكشداحاذفًذذكؤ كاهدذالعلكًذذذ---

ذ(ذذ4141-4142خالذح دبذالا دلاذذكنذااليضدذعذاالق  دمٌاذياالج كدحٌاذفًذالب ال)

شحاذي قمٌالك دقشاذالطدلباذاشدذكجٌمذك مٌلذحنذاسدل هدذالكيسيكاذ"سٌدساذاليالٌدتذذالك  مذلاالكاٌحٌاذذ-

ذ12/1/1141فًذ(ذ13/4341.بكيجبذاالكاذ)4104-4113 جدهذاساائٌلذجدكعاذبدبلذ

فًذذ3/2/1141(فًذ443بكيجبذ)ٌمذالكس كاال طيٌاٌاذال ًذاقدكهدذال علذاج ٌدزذميالذاللغاذاال حلٌزٌا-

ذ12/3141-12/1/1141

-12/1/1141ذللكملذذ(412بكيجبذ)لٌمذالكس كاعال طيٌاٌاذال ًذاقدكهدذال العابٌاذاج ٌدزذميالذاللغاذ-

ذ3/1/1141

ذذ41/2/1141فًذذ(431ال ًذاقدكهدذال علٌمذالكس كابكيجبذ)ذ يلذاكااضذقلاذال احاذاج ٌدزذميالذ-

ذ.41/1/1141(فًذ141كنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)شحاذي قمٌاذ-

ذ قٌمذب ثذبع يانذ"اسهدمذاال حلٌزذفًذ احاذاالس حشدفدتذالعدلمذالجمٌم".ذ-

ذ قٌمذب ثذبع يانذ"اليالٌدتذالك  ملذاالكاٌحٌاذيال ااعذالعابًذاالساائٌلًذ".ذ

ذ قٌمذب ثذبع يانذ"كؤاخذال جفذاألشافذالكعد اذاالس ديذالمح ياذ سنذال حٌمذ".ذ

ذ"جدكعاذحاباء.ذذ4111-4111 قٌمذب ثذبع يانذ"ك اذيازكاذالخلٌج

ذ"جدكعاذحاباء.ذذدتذالك  ملذ ياجمذالٌهيمذفًذاليالٌ قٌمذب ثذبع يانذ"بياحٌاذ

ذ1/1/1141فًذذ(1110بكيجبذاالكا)الكبمحٌنذحضيذلج اذلل ظاذبكيضيعذ-

ذ11/41/1141فًذذ"أكٌنذحضيذلج ا"ذشٌخذالكؤاخٌنذ سٌن-



 سنذضدايذسبعذ1/44/1141ٌيمذاال مذفًذاللج هذالكشحلاذبكيجبذاالكاذاالماايذذك دقشاذلج اذحضيذ-

ذ4130-4111.مااٌاذيمياهدذفًذ طياذالعااقذال مٌثالعااقٌاذمااساذفًذ شحٌا هدااليزاالذالكدلٌاذ

فًذاللج هذالكشحلاذللطدلباذآك هذسعمينذاسدل هدذالكيسيكاذك  افٌاذلياءذالمٌيا ٌاذذذائٌسذلج اذك دقشاذ

ذ.4111-4131.

ذحضيذلج اذاالك  دنذالشدكلذذ-

ذ(ذطابذ.3االشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذ)-

ذائٌسذلج اذالمااسدت-

ذائٌسذاللج اذالعلكٌاذ-

ذ44/1141-11-41/41/1141ائٌسذقسمذال داٌخذللكملذ

ذ***************************************************************************************
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ذ

ذ

ذالسٌالذاليا ٌاذلإلس ديذالكسدحمذالمح ياذك كمذ دل ذ  ٌياذالزٌدمي.ذذ

ذ.ذجدكعاذالقدمسٌاذ/قسمذال داٌخ/ذ ماٌسًذ

ذاالسمذ:ذك كمذ دل ذ  ٌياذالزٌدمي.

ذ.4121/ذ14/1العااقذ/ذالمٌيا ٌاذ/ال يلمذ:ذ

ذالج سٌاذ:ذحااقً.

ذال دلاذاالج كدحٌاذ:ذك زيج.ذ

ذ233014 لٌفينذ:ذ

ذذ11011431111يذ1ذ1043103334كيبدٌلذ:ذذذ

 iqqq67@ yahoo . comالباٌمذااللح اي ًذ:ذ

ذالكه اذ:ذاس ديذجدكعًذ.

ذكحدنذالعكلذ:ذجدكعاذالقدمسٌاذ/ذحلٌاذال ابٌاذ/ذقسمذال داٌخ

ذ13/1/1111ال عٌنذ:ذذ داٌخ

ذالشهدمه:ذ

 /جدكعاذبغمامذ/أبنذاشم4100بحدلياٌيس/ذ داٌخذ/ذ

 /ذجدكعاذالقدمسٌا1114/ذ11/1كدجس ٌاذ/ذ داٌخذ مٌثذ/-

ذ/جدكعاذالقدمسٌا1110حد ينذالثد ًذذ34مح يااهذ/ذ داٌخذ مٌثذ/ذ

ذ1110الماجاذالعلكٌاذ/ذاس ديذكسدحمذذاح بدااًذذكنذ

ذاالخ  دصذالعدم:ذال داٌخذال مٌثذيالكعد اذ

ذاالخ  دصذالمقٌق:ذ داٌخذاليطنذالعابًذال مٌثذيالكعد ا.ذ

ذ1114الكدجس ٌاذ

ذ1111المح يااهذ

ذالب يثذالك شيالذ:ذذ



ذ.4111-4141الشدكٌاذفًذظلذاال  الذالباٌطد ًذذ-4

ذ4111-.4114لكليمذال شدلذيال طياذفًذال داٌخذ-1

ذ.4011-4114ل سحاذ شد هدذيمياهدذالسٌدسًذقااءلذايلٌاذفًذاذ-3

ذ)ف لذكنذ داٌخذال علٌمذفًذالمٌيا ٌا(.4120-4131 داٌخذكماساذال هيٌبذاالب مائٌاذذ-1

ذ.4141-4021المغدالذالجيياذال داٌخٌاذيالمياذالسٌدسًذذ-3

اذلك دتذكنذال ٌدلذالسٌدسٌاذفًذكمٌ اذالمٌيا ٌاذ  ىذأيائلذالقانذالعشاٌنذمااساذ داٌخٌذ-2

ذ114(ذلس اذ4،1كجلاذالقدمسٌاذللعليمذال ابيٌا/حلٌاذال ابٌاذ/جدكعاذالقدمسٌاذ/العممانذ)

ذالب يثذالكقبيلاذلل شا

ذ4/3/1141قبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذياسطذذ)حفكذالعكقذال داٌخًذيالبعمذالسٌدسًذ-4

لاذقبيلذ شاذب ثذ)االيضدعذاالق  دمٌاذياالج كدحٌاذفًذالب الذكنذخالذح دبذالا د-1

ذ1141.ذذذذذ4141-4142اله ميذسًذ.أمذ.حاس جًذ

-4113قبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذبدبلذ)كشداٌعذيكياقفذالي ملذاالساكٌاذذفًذالعااقذ-3

ذ41/1/1141مااساذفًذ كديجذبكيجبذاالكاذفًذذ4111

قبيلذ شاكجلاذالقدمسٌاذللعليمذاال سد ٌاذ/حلٌاذاآلمابذذ/جدكعاذالقدمسٌاذ) دمقذحكي هذ-1

ذ1141م(كش اك.ذ4130-4111الفحايذفًذالعااقذيمياهذ

ذمااساذفًذالخلفٌاذال داٌخٌاذيالعكقذالسٌدسً.)غٌاذك شيا(.ذ4141-4021حفكذ-3

ذالب يثذالك جزلذيلحنذك شيالذ.ذ

ذ.4113األ ظكاذالفدشٌاذالشكيلٌاذفًذأيابدذلغدٌاذحدمذ

ذ.1111كضٌقذهاكزذيمياهذاإلس اا ٌجًذاإلق  دميذلغدٌاذحدمذ-1ذذذذ

ذيقٌدمذالحٌدنذال هٌي ًذفًذفلسطٌن.4113-4131ال ابذالعدلكٌاذالثد ٌاذذ  دئج

 .4131-4113السٌدساذال احٌاذ جدهذسياٌدذ

 .4113-4131المٌيا ٌاذمااساذفًذا يالهدذاالق  دمٌاذياالمااٌاذياالج كدحٌاذ

 .4130-4113 طياذال شدطذاالق  دميذياالج كدحًذفًذلياءذالمٌيا ٌاذذ

 اٌاانذ.ذ احدتذالكعداضاذفًذ

ذ.4112-4131سٌدساذٌاٌطد ٌدذ جدهذسياٌدذ

ذالكؤلفدتذ:



.ذمااساذفًذياقعهدذذ4114/أٌليلذ1ذ-4111/ شاٌنذاأليلذ13ال حيكاذالعااقٌاذالكؤق هذ-4

ذ1141ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاالمااي

ذ1143ذذذذذذذذمااساذ داٌخٌاذ.ذ4133-4111سياٌدذفًذس ياتذاإلزكاذاإلق  دمٌاذذ-1

ذال ٌدلذالسٌدسٌاذفًذكمٌ اذالمٌيا ٌاذ  ىذايئلذالقانذالعشاٌنذ.)  تذالطبع(.لك دتذكنذ-1

ذ1144.ي  ىذ1110كقااذالمااسدتذالعلٌدذك يذذذآيااذذ-4الك د بذ:ذ

ذ11/44/1141ذ-43/41/1141ك يذذذذائٌسذقسمذال داٌخ.ذذ-ذذ1ذذذذذذذذذذذ

ذ(ذ30):ح بذالشحاذيال قمٌاذ

ذ(ذ3كًذ)يزاالذال علٌمذالعدلًذيالب ثذالعل-4

ذ(ذ3ائٌسذجدكعاذالقدمسٌاذ)-1

ذ(ذ10حكٌمذحلٌاذال ابٌاذ)-3

ذ(23حممذاللجدنذ)

ذي ملذال علٌمذالكس كا

شهدملذ قمٌاٌاذ ؤٌمذاش ااحًذقًذميالذقٌدسذي قٌٌمذجيملذاألماءالجدكعًذال ًذ ظكهدذذقسمذذ-4

ذ41/44/1144يلغدٌاذذ1/44ضكدنذالجيملذياألماءذالجدكعًذللكملذ

(فًذ443اللغاذاال حلٌزٌاذال طيٌاٌاذال ًذاقدكهدذال علٌمذالكس كابكيجبذ)اج ٌدزذميالذ -4

ذ12/1/1141-12/3141للكملذذ3/2/1141

ذ)-3 ذالكس كابكيجب ذال علٌم ذاقدكهد ذال ً ذال طيٌاٌا ذالعابٌا ذاللغا ذميال ذللكملذذ412اج ٌدز )

ذ12/1/1141-3/1/1141

ذال ع-1 ذاقدكهد ذال ً ذ ذال احا ذقلا ذاكااض ذ يل ذميال ذ)اج ٌدز ذالكس كابكيجب ذفًذ431لٌم )

ذ.1/3/1141-ذ11/1/1141للكملذذ41/2/1141

ذال شحااتذ

ذاالكا)ذ-4 ذالع يا"بكيجب ذحبا ذالعااقٌا ذالكاأل ذ"ميا ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا شحا

ذ13/1/1141(ذف1114ً

ذاالكا)ذ--1 ذيالكعد ال"بكيجب ذال ااث ذبٌن ذ"المٌيا ٌا ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا شحا

ذ43/3/1144فً(ذ03111

ذالكيسيكاذ---3 ذك كم ذجدسم ذاغم ذالطدلبا ذك دقشا ذ" ذ ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا شحا

ذ13/41/1144(ذف41311ً"ال زبذالشٌيحًذالعااقًذ"ح لاذمايمذال دئغ"ذبكيجبذاالكا)



ذالكيسيكاذذ-1 ذالاسيل ذحبم ذأ كم ذ ذالطدلب ذك دقشا ذ" ذ ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا شحا

ذذ1/41/1144(ذف43031ًبكيجبذ)4130-4111العهمذالكلحًذ"قضدءذالشدكٌاذفًذ

ذاليالٌدتذذذ-3 ذالكيسيكاذ"سٌدسا ذكجٌمذك مٌلذحنذاسدل هد ذالطدلباذاشد شحاذي قمٌالك دقشا

(ذفًذ13/4341.بكيجبذاالكاذ)4104-4113الك  مذلاالكاٌحٌاذ جدهذاساائٌلذجدكعاذبدبلذ

ذ12/1/1141

ذ.41/1/1141(فًذ141ذ01ا)شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالك-2

ذ1/41/1141(ذفًذ4110عاذبكيجبذاالكاذ)شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذائٌسذالجدك-1

ذ11/41/1144ذ(ذفًذ41111شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذائٌسذالجدكعاذبكيجبذاالكاذ)ذ-0

ذ.43/4/1143(فًذ3111شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)ذ-1

ذ.1/41/1141(ذفًذذ41110الجدكعاذبكيجبذاالكاذ)شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذائٌسذذ-41

ذ.1/1/1143(فًذ10211شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)ذ-44

ذ.41/1/1143(ذفًذذ2411شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذائٌسذالجدكعاذبكيجبذاالكاذ)اجذذ-41

ذ.41/1/1143(فًذ3141شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)ذ-43

ذ.41/1/1143(فًذ3140كنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)شحاذي قمٌاذذ-41

ذذ-43

ذاللجدن

ذذ1/1/1144(فًذ4123حضيذلج اذآلٌاذال عدينذبكيجبذاالكاذ)ذ-4

 ذ3/3/1144(ذفًذ1133حضيذلج اذ طيٌاذالك دهجذالمااسٌاذبكيجب) -1

ذالعابًذذ-3 ذالكل قى ذفً ذللكشداحا ذالب يث ذاخ ٌدا ذلغاض ذالفدئز ذالب ث ذالخ ٌدا ذلج ا حضي

ذ.11/3/1144(فًذ4141)ذبكيجب

ذ)ذ -3 ذبكيجب ذال داٌ  ذقسم ذفً ذالفاحٌا ذاالك  د ٌا ذاللج ا ذ010ائٌس ذفً /ذ40/3(

1144. 

ذالمااساذذ -1 ذكقدحم ذالى ذحيم ه ذفً ذلل ظا ذلف ا ذأ كم ذالسٌم ذبطلب ذلل ظا ذ ذلج ا حضي

 2/1/1144(ذفًذ1311بكيجبذاالكاذ)

ذ -3 ذالكعمل ذ ٌث ذكن ذخاٌج ذحل ذ خاج ذأكا ذفً ذلل مقٌق ذحلكٌا ذلج ا يال سلسلذحضي

 .41/1/1144(ذفًذ4130بكيجبذ)

حضيذلج اذك دقشاذالطدلباذاغمذجدسمذك كمذالكيسيكاذ"ال زبذالشٌيحًذالعااقًذ- -2

 13/41/1144(فًذ41311"ح لاذمايمذال دئغ"ذبكيجب)



ذالاسيلذالكيسيكاذ"قضدءذالشدكٌاذفًذالعهمذ -1 ذحبم ذالطدلبذأ كم حضيذلج اذك دقشا

ذ.ذ1/41/1144(فًذ43031بكيجبذ)4130-4111الكلحًذ

ذ11/41/1141حضيذاللج اذذال  ضٌاٌاذل ميلذ"ذشٌخذالكؤاخٌنذ سٌنذأكٌن"ذذفً -0

ذلل يثٌق -1 ذالكيسيحا ذكيسيحا ذالى ذالعدئمل ذلل ظااليثدئق ذلج ا ذاالكاذذحضي بكيجب

 4/3/1141(ذفًذ3333)

ذال  ضٌاٌاذ يلذ -41 ذالعااقٌاذحباذالع يا)حضيذلج اذفًذالهٌئا ذالكاأل ذ(ميا

ذ.1/3/1141(ذف111ًكا)بكيجبذاالذ0/3/1141فًذ

ذالكيسيكاذذ- -44 ذاسدل هد ذحن ذك مٌل ذكجٌم ذاشد ذللطدلبا ذك دقشا ذلج ا حضي

ذ ذبدبل ذجدكعا ذاساائٌل ذ جده ذلاالكاٌحٌا ذالك  م ذ ذاليالٌدت -4113"سٌدسا

ذ12/1/1141(ذفًذالخكٌسذالكيافقذ01.بكيجبذاالكاذ)4104

العلٌدذذحضيذلج اذليضعذاس كدالذخد اذبك  ذ قمٌاذاالك ٌدزلطلباذالمااسدتذ -41

 1/3/1141(ذفًذ1011بكيجبذاالكا)

ذاالكا)- -43 ذبكيجب ذالكبمحٌن ذبكيضيع ذلل ظا ذلج ا ذفًذ1110حضي )

1/1/1141 

ذاال مذ -41 ذٌيم ذاالمااي ذاالكا ذبكيجب ذالكشحلا ذاللج ه ذفً ذ ذك دقشا ذلج ا حضي

 سنذضدايذسبعذيزاالذالكدلٌاذالعااقٌاذمااساذفًذ شحٌا هداالمااٌاذ1/44/1141

ذ4130-4111اقذال مٌث.يمياهدذفًذ طياذالعا

ذياسطذذ- -43 ذجدكعا ذفً ذشٌ دن( ذالا كن ذ)أٌدمحبم ذالطدلب ذك دقشا ذلج ا حضي

 1141/ذ1/1(فًذ131بكيجبذاالكاذ)

حضيذلج اذلل ظاذبدلكشداٌعذال ًذ سهمذفًذمحمذالك دفظاذيال عدينذبكيجبذ- -42

ذ34/4/1141(ذفًذ111االكا)

اذ"يزاالذحضيذلج اذك دقشاذطدلبذالمح يااه)ذ سنذضدايذسبع(ذالكيسيك -41

-4111الكدلٌاذالعااقٌاذمااساذفًذ شحٌا هدذاإلمااٌاذيمياهدذ طيٌاذالعااقذال مٌث

ذذ1/1/1141 مذك دقش هدذٌيمذاال مذالكيافقذذ4130

ذاسدل هدذ -40 ذسعمين ذآك ه ذللطدلبا ذالكشحلا ذاللج ه ذفً ذ ذك دقشا ذلج ا ائٌس

 1141.ذ4131-4111الكيسيكاذك  افٌاذلياءذالمٌيا ٌاذذ.

ذ1141ك دقشاذطدلبذالمح يااهذكنذجدكعاذالب ال.حضيذلج اذ- -41

ذذحضيذلج اذاالك  دنذالشدكلذ- -11

ذ44/1141-11-41/41/1141ائٌسذقسمذال داٌخذللكملذ -14

 1144-1141ذائٌسذاللج اذالعلكٌا- -11

 1141-1144ائٌسذاللج اذالعلكٌاذ -13

 1144-1141ذائٌسذلج اذالمااسدت- -11

 1144-1141ائٌسذلج اذالمااسدتذ -13

ذاإلٌفدمات

ذ41/3/1144(ذفًذ333ل ضياذاج كدعذاؤسدءاالقسدمذالعلكٌاذالك  دظالذ)اٌفدمذذذ-4



اٌفدمذالىذجدكعاذياسطذلغاضذك دقشاذذاسدلاذالطدلبذ)أٌدمحبمذالا كنذشٌ دن(ذفًذجدكعاذذ-1

ذ1/3/1141(فًذ131ياسطذبكيجبذاالكاذ)

الكيافقذذاٌفدمذالىذجدكعاذالب الذللكشداحاذفًذذالكؤ كاذالعلكًذلحلٌاذاالمابذذٌيمذاالابعدء -4

بدلب ثذالكيسيمذ)االيضدذعذاالق  دمٌاذياالج كدحٌاذفًذالب الذكنذخالذح دبذالا دلاذ

ذ(ذ4142-4141

ذالكاٌفدذ -1 ذفً ذللكشداحا ذبدبل ذالىذجدكعا ذبمااساذم ذيالخد ا ذحكل ذالعلكًذفًذياشا ؤ كا

 44/3/1141فًذ(ذ1433بكي بذاالكاذ)ك دهجذال داٌخذلحلٌدتذذاالمابذيال ابٌاذ

ذ -3 ذاٌفدم ذالعلكًالى ذالكؤ كا ذفً ذللكشداحا ذياسط ذلغاض ذياسط ذذجدكعا -43الخدكسللكمل

ذذ41/3/1141

ذبدبل -1 ذجدكعا ذالى ذال لً(اٌفدم ذالمٌن ذٌيمذذ) فً ذالثدلث ذالعلكً ذالكؤ كا ذفً للكشداحا

ذ.41/1/1141الخكٌسذالكيافقذ

ذيالكيسيكاذ -3 ذك مٌل( ذكجٌم ذ)اشد ذالطدلبا ذاسدلا ذك دقشا ذلغاض ذبدبل ذجدكعا ذالى اٌفدم

ذذ"سٌدسا ذبدبل ذجدكعا ذاساائٌل ذ جده ذلاالكاٌحٌا ذالك  م .بكيجبذ4104-4113اليالٌدتذ

ذ40/1/1141(ذذفًذ1311االكاذ)

ذالب يثذالك شيال

ذمااساذ -4 ذالعشاٌن ذالقان ذأيائل ذ  ى ذالمٌيا ٌا ذفًذكمٌ ا ذالسٌدسٌا ذال ٌدل لك دتذكن

(ذ4،1 داٌخٌاذكجلاذالقدمسٌاذللعليمذال ابيٌا/حلٌاذال ابٌاذ/جدكعاذالقدمسٌاذ/العممانذ)

ذ.ذ1144ذلس ا

ذ -1 ذالا دلا ذح دب ذخال ذكن ذالب ال ذفً ذياالج كدحٌا ذاالق  دمٌا ذع -4142)االيضد

ذ1141(ذلس اذ1(كج)23لب الذالعمم)،ذكجلاذآمابذا(ذ4141

ذالب يثذالكقبيلاذلل شا

ذ4/3/1141قبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذياسطذذ)حفكذالعكقذال داٌخًذيالبعمذالسٌدسًذ-4

ذالا دلاذ-1 ذح دب ذخال ذكن ذالب ال ذفً ذياالج كدحٌا ذاالق  دمٌا ذ)االيضدع ذب ث ذ شا قبيل

ذ1141.ذذذذذ4141-4142اله ميذسًذ.أمذ.حاس جًذ

-4113)كشداٌعذيكياقفذالي ملذاالساكٌاذذفًذالعااقذقبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذبدبلذ-3

ذ41/1/1141مااساذفًذ كديجذبكيجبذاالكاذفًذذ4111

ذ/جدكعاذالقدمسٌاذ) دمقذحكي هذذ-1 قبيلذ شاكجلاذالقدمسٌاذللعليمذاال سد ٌاذ/حلٌاذاآلمابذ

ذ1141ذم(كش اك.4130-4111يمياهذالفحايذفًذالعااقذ

ذدتذالعلٌدالمااس

ذ1144-1141(ذطابذ.3االشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذ)--4

ذ1141-ذ1144(ذطابذ.1االشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذ)-1



ذ(1)ذ1144-1141تذب ماٌسهدذفًذالمااساذااليلٌاذحممذالكيامذال ًذقك-3

ذ(1)ذ1141-1144قكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذااليلٌاذحممذالكيامذال ًذ-1

ذ(1)ذذذذ1144-1141حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذالعلٌد)المح يااه(-3

ذ(1)ذذذ1141-1144حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذالعلٌد)المح يااه(ذ-2

ذ(1)ذ1144-1141حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذالعلٌد)الكدجس ٌا(ذذ-1

ذ(1)ذ1141-1144فًذالمااساذالعلٌد)الكدجس ٌا(ذذحممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذ-0

ذ قٌٌمذاسدئلذياطداٌ ذ

 قٌٌمذاسدلاذكدجس ٌاذكنذجدكعاذكاسلاذكنذجدكعاذالحيفاذ/حلٌاذاآلمابذ/قسمذال داٌخذ -4

ذاٌاان ذفً ذالسٌدسٌا ذال ٌدل ذفً ذيمياه ذالطبدطبدئً ذالمٌن ذضٌدء -4000بع يان"

 ذذذذ1144ذذذذم(.4121

عاذكاسلاذكنذجدكعاذياسطذ/حلٌاذال ابٌاذ/قسمذال داٌخذ قٌٌمذاسدلاذكدجس ٌاذكنذجدك -1

 ال  ظٌكدتذالق  دمٌاذياالمااٌاذفًذالميلاذال فيٌاذبع يان"ذ

ذ1141ذذذذذذ

ذ قٌٌمذالب يث

ذ قٌمذب ثذبع يانذ"اسهدمذاال حلٌزذفًذ احاذاالس حشدفدتذالعدلمذالجمٌم".ذ -4

كاسلذكنذذ قٌمذب ثذبع يانذ"اليالٌدتذالك  ملذاالكاٌحٌاذيال ااعذالعابًذاالساائٌلًذ".ذ -1

 1141ذجدكعاذحاباء

ذ". -3 ذال حٌم ذ سن ذالمح يا ذاالس دي ذالكعد ا ذاألشاف ذال جف ذ"كؤاخ ذبع يان ذب ث ذ قٌم

ذ1141ذكاسلذكنذجدكعاذحاباء

 ذ1141ذذ"جدكعاذحاباء.ذ4111-4111 قٌمذب ثذبع يانذ"ك اذيازكاذالخلٌج -1
 1141 قٌمذب ثذبع يانذ"بياحٌاذ ياجمذالٌهيمذفًذاليالٌدتذالك  ملذذ"جدكعاذحاباء.ذذ -3

  ىذالي ملذذ4121 قٌمذب ثذبع يانذ"ال ظدمذالجكهيايذفًذالٌكنذك يذقٌدمذالثيالذحدمذ -2

 .41/41/1141(ذفًذ4134كاسلذكنذجدكعاذبغمامذبكيجبذاالكا)ذمذ".4111حدمذ

الق  لًذالباٌطد ًذفًذسياٌدذخالذال  فذااليلذكنذالقانذ قٌمذب ثذبع يانذ"ال شدطذ -1

 .41/41/1141(ذفًذ4134ال دسعذحشا".ذكاسلذكنذجدكعاذبغمامذبكيجبذاالكا)

 قٌمذب ثذبع يانذ"ال شدطذاالج كدحًذللق د لذالباٌطد ٌٌنذفًذسياٌدذخالذال  فذااليلذ -0

ذاالكا) ذبكيجب ذبغمام ذجدكعا ذكن ذكاسل ذحشا". ذال دسع ذالقان ذفًذ4134كن )

41/41/1141. 

ذالسدمسذ -1 ذالقان ذكن ذسياٌد ذفً ذالباٌطد ً ذالق  لً ذ طياال شدط ذ" ذبع يان ذب ث  قٌم

ذبكيجبذاالكا) ذبغمام ذكاسلذكنذجدكعا (ذ4134حشاي  ىذبماٌدتذالقانذال دسعذحشا".

ذذذذذذذذذذذذ.41/41/1141فًذ



 /قسمذال داٌخذ ماٌسًذ/جدكعاذالقدمسٌاذذذذذذأ.م.مذك كمذ دل ذ  ٌياذأبيزاحاذالزٌدميذذذ

ذ

 iqqq67@ yahoo . comالبريد االلكتروني)اإلميل(=   

السٌالذاليا ٌاذلإلس ديذالكسدحمذالمح ياذك كمذ دل ذ  ٌياذالزٌدمي.ذذذذذذ

 .ذذذذذذذذذذذذذذذفقط1141-1144للعدمذالمااسًذ

ذاالٌفدماتذ

حلٌاذال ابٌاذذاٌفدمذالجلذللكشداحاذفًذلج اك دقشاذذالطدلبذ)أٌدمحبمذالا كنذشٌ دن(ذفًذ-

ذ.1141/ذذ3/ذ1فًذذ1113للعليمذاال سد ٌاذ/ذجدكعاذياسطذبكيجبذاألكاذ

ـذاٌفدمذالجلذللكشداحاذفًذالكؤ كاذالعلكًذالس ييذلحلٌاذاالمابذ/ذجدكعاذالب الالييذاقٌمذفًذ

ذ.1141/ذ0/3(ذفًذ1101بكيجبذاالكاذ)ذ1141/ذ44

لب الذكنذخالذح دبذالا دلاذقبيلذ شاذب ثذ)االيضدعذاالق  دمٌاذياالج كدحٌاذفًذا-

ذ1141/ذ11/1(فًذ441بكيجبذاالكاذ)ذ4141-4142اله ميذسًذ.أمذ.حاس جًذ

ـذاٌفدمذالىذجدكعاذبدبلذللكشداحاذفًذال ؤ كاذالعلكًذفًذياشاذحكلذيالخد اذبمااساذك دهجذ

(ذفًذ1433بكيجبذاالكاذ)ذ1/3/1141ال داٌخذلحلٌدتذذاالمابذيال ابٌاذفًذٌيمذاالابعدءذذ

ذ1141/ذ44/3

ــذاٌفدمذالجلذللكشداحاذفًذالكؤ كاذالعلكًذالس ييذالثدلثذلحلٌاذال ابٌاذ فًذالمٌنذال لًذ/ذ

ذ1141/ذ1/ذذ42(ذفًذ1431.ذبكيجبذاالكاذ)ذ1141/ذذ41/1جدكعاذبدبلذيالييذاقٌمذفًذ

ــذاٌفدمذالجلذللكشداحاذفًذالكؤ كاذالعلكًذالس ييذلحلٌاذال ابٌاذ/ذجدكعاذياسطذيالييذاقٌمذ

ذ.ذ1141/ذذ3/ذ41-43لكملذل

ــذاٌفدمذالجلذالكشداحاذفًذالكؤ كاذلغاضذ ضياذاج كدعذاؤيسدءذاالقسدمذالعلكٌاذالك  دظالذذ

(ذ3331بكيجبذاالكاذ)ذ1144/ذ3/ذ43فًذحلٌاذال ابٌاذ/ذابنذاشمذفًذٌيمذالثاثدءذالكيافقذ

ذ.41/3/1144فًذ

ذال شحااتذ:

ذالكاأ- ذ"ميا ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا ذاالكاذذذذذذذذذذشحا ذالع يا"بكيجب ذحبا ذالعااقٌا ل

ذ13/1/1141(ذف1114ً)ذ

ذاالكاذذذذذذذذذذ-- ذيالكعد ال"بكيجب ذال ااث ذبٌن ذ"المٌيا ٌا ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا شحا

ذ.ذ43/3/1144(ذف03111ً)ذ



شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذ يلذذ"ذك دقشاذالطدلباذاغمذجدسمذك كمذالكيسيكاذ"ال زبذذ--

ذ13/41/1144(ذف41311ًشٌيحًذالعااقًذ"ح لاذمايمذال دئغ"ذبكيجبذاالكا)ال

شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذ يلذذ"ذك دقشاذالطدلبذذأ كمذحبمذالاسيلذالكيسيكاذ"قضدءذذ-

ذذ1/41/1144(ذف43031ًبكيجبذ)4130-4111الشدكٌاذفًذالعهمذالكلحًذ

ل هدذالكيسيكاذ"سٌدساذاليالٌدتذذشحاذي قمٌالك دقشاذالطدلباذاشدذكجٌمذك مٌلذحنذاسدذ-

(ذفًذ13/4341.بكيجبذاالكاذ)4104-4113الك  مذلاالكاٌحٌاذ جدهذاساائٌلذجدكعاذبدبلذ

ذ12/1/1141

ذ.41/1/1141(ذفًذ141شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)ذ-ـ

ذ.ذس41/1/1141(ذفًذ1410شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)

ذالب يثذالك شيال:

قبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذالب الذللكشداحاذفًذذكؤ كاهدذالعلكًذذٌيمذاالابعدءذالكياقذذ---

بدلب ثذالكيسيمذ)االيضدذعذاالق  دمٌاذياالج كدحٌاذفًذالب الذكنذخالذح دبذالا دلاذ

يقمذ مذ شاذذ1141/ذ11/1(ذفًذ441(ذ.ذيقمذ مذقبيلذالب ثذبكيجبذاالكا)ذ4142-4141

ذ.1141(ذلس اذذ1(ذكجلمذ)23العممذ)ذالب ثذفًذكجلاذالب ال

قبيلذ شاذب ثذالكيسيمذ"حفكذالعكقذال داٌخًذيالعكقذالس اا ٌجًذ"ذفًذالكؤ كاذالعلكًذذ-

ذ.3/1141/1141ذ41ذ-43الخدكسذلجدكعاذياسطذذللكملذ

قبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذبدبلذللكشداحاذفًذذكؤ كاهدذالعلكًذالثدلثذالكيسيم"كشداٌعذذ--

مااساذفًذ كديجذ"ذبكيجبذاالكاذفًذذ4111-4113ساكٌاذذفًذالعااقذيكياقفذالي ملذاال

ذ.41/1/1141يالييذالقًذفًذذ1141/ذ1/1(ذفًذ33)

ـذذب ثذ شاذفًذكجلاذالقدمسٌاذللعليمذاال سد ٌاذيالكيسيمذ"لك دتذكنذال ٌدلذالسٌدسٌاذفًذ

ذ1141يلذلس اذكمٌ اذالمٌيا ٌاذ  ىذأيائلذلبقانذالعشاٌنذـذمااساذ داٌخٌاذ"ذفًذحممهدذاال

قبيلذ شاذب ثذفًذكجلاذالقدمسٌاذللعليمذاال سد ٌاذالكيسيمذ"ذ دمقذحكي هذ:ذيمياهذالفحايذ

ذ.4130-4111فًذالعااقذ

ذالب يثذالكقٌكاذ:

ذ قٌمذب ثذبع يانذ"اسهدمذاال حلٌزذفًذ احاذاالس حشدفدتذالعدلمذالجمٌم".ذ-

ذ قٌمذب ثذبع يانذ"اليالٌدتذالك  ملذاالكاٌحٌاذيال ااعذالعابًذاالساائٌلًذ".ذ

ذ قٌمذب ثذبع يانذ"كؤاخذال جفذاألشافذالكعد اذاالس ديذالمح ياذ سنذال حٌمذ".ذ

ذ"جدكعاذحاباء.ذذ4111-4111 قٌمذب ثذبع يانذ"ك اذيازكاذالخلٌج



ذالك  ملذذ"جدكعاذحاباء.ذ قٌمذب ثذبع يانذ"بياحٌاذ ياجمذالٌهيمذفًذاليالٌدتذ

ذالمااسدتذالعلٌدذذ

ذ(ذطابذ.1االشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذالكدجس ٌا)-

ذ(ذطابذ.1ح يااه)\االشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذال-

ذ44/1141-11-41/41/1141ائٌسذقسمذال داٌخذللكملذ

ذ***************************************************************************************

ذالشهدماتذال قمٌاٌاذذ

شهدملذ قمٌاٌاذ ؤٌمذاش ااحًذقًذميالذقٌدسذي قٌٌمذجيملذاألماءالجدكعًذال ًذ ظكهدذذ -4

ذ.41/44/1144يلغدٌاذذ1/44قسمذضكدنذالجيملذياألماءذالجدكعًذللكملذ

قمٌاٌاذذحنذالكشداحاذفًذالكؤ كاذالعلكًذالخدكسذلحلٌاذال ابٌاذللعليمذاال سد ٌاذشهدملذ  -1

/ذذ1/ذ41-43،ذجدكعاذياسطذالييذاقٌمذ  تذشعداذ"بأقامذبد ثٌ دذ   عذال ٌدل"ذللكملذ

1141. 

ذالميااتذال ماٌبٌا:

ذ) -3 ذالكس كابكيجب ذال علٌم ذاقدكهد ذال ً ذال طيٌاٌا ذاال حلٌزٌا ذاللغا ذميال فًذ(443اج ٌدز

ذ.12/1/1141-12/3141للكملذذ3/2/1141

(ذللكملذذ412اج ٌدزذميالذاللغاذالعابٌاذال طيٌاٌاذال ًذاقدكهدذال علٌمذالكس كابكيجبذ)- -1

12/1/1141-3/1/1141 

(ذفًذ431اج ٌدزذميالذ يلذاكااضذقلاذال احاذذال ًذاقدكهدذال علٌمذالكس كابكيجبذ) -3

ذ.ذذ41/2/1141

كقااطٌاذذال ًذاقدك هدذحلٌاذال ابٌاذذبكيجبذ)ذ(ذفًذاج ٌدزذميالذ يلذال قيقذيالمٌ -2

 .ذ41/2/1141

اج ٌدزذالميالذال ًذأقدكهدذقسمذضكدنذالجيملذياالماءذالجدكعًذبدل عدينذكعذحلٌ ًذاالماالذ -1

(ذفًذذ40042بكيجبذاالكا)1144/ذ41/44ذ-41/44ياالق  دمذياله مساذللكملذكنذ

11/41/1144. 

0-  

ذال شحااتذ

ذ-4 ذكن ذي قمٌا ذاالكا)ذشحا ذالع يا"بكيجب ذحبا ذالعااقٌا ذالكاأل ذ"ميا ذ يل ذالعكٌم السٌم

ذ13/1/1141(ذف1114ً

ذاالكا)ذ--1 ذيالكعد ال"بكيجب ذال ااث ذبٌن ذ"المٌيا ٌا ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا شحا

ذ43/3/1144(ذف03111ً



ذالكيسيكاذ---3 ذك كم ذجدسم ذاغم ذالطدلبا ذك دقشا ذ" ذ ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا شحا

ذ13/41/1144(ذف41311ًل زبذالشٌيحًذالعااقًذ"ح لاذمايمذال دئغ"ذبكيجبذاالكا)"ا

ذالكيسيكاذذ-1 ذالاسيل ذحبم ذأ كم ذ ذالطدلب ذك دقشا ذ" ذ ذ يل ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا شحا

ذذ1/41/1144(ذف43031ًبكيجبذ)4130-4111"قضدءذالشدكٌاذفًذالعهمذالكلحًذ

ذكجٌمذك مذ-3 ذالطدلباذاشد ذاليالٌدتذذشحاذي قمٌالك دقشا ذالكيسيكاذ"سٌدسا ٌلذحنذاسدل هد

(ذفًذ13/4341.بكيجبذاالكاذ)4104-4113الك  مذلاالكاٌحٌاذ جدهذاساائٌلذجدكعاذبدبلذ

ذ12/1/1141

ذ.41/1/1141(فًذ141ذ01شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)-2

ذ1/41/1141(ذفًذ4110شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذائٌسذالجدكعاذبكيجبذاالكاذ)-1

ذ11/41/1144(ذفًذذ41111شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذائٌسذالجدكعاذبكيجبذاالكاذ)ذ-0

ذاالكا)ذ-1 ذبكيجب ذالعكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا ذ3111شحا ذفً ذلج اذ43/4/1143( ذحائٌس .

ذاك  د ٌاذكعذاحضدءذاللج اذاالك  د ٌاذ

ذ.1/41/1141(ذفًذذ41110شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذائٌسذالجدكعاذبكيجبذاالكاذ)ذ-41

ذ.1/1/1143(فًذ10211شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)ذ-44

ذ.41/1/1143(ذفًذذ2411شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذائٌسذالجدكعاذبكيجبذاالكاذ)اجذذ-41

ذ.41/1/1143(فًذ3141شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)ذ-43

ذ.41/1/1143(فًذ3140شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)ذ-41

ذ.ذ43/3/1143(فًذ0311شحاذي قمٌاذكنذالسٌمذالعكٌمذبكيجبذاالكا)ذ-43

ذاللجدن

حضيذلج اذذلل ظاذبطلبذالسٌمذأ كمذلف اذلل ظاذفًذحيم هذالىذكقدحمذالمااساذذذ- -4

ذ.ذ2/1/1144(ذفًذ1311بكيجبذاالكاذ)

 سذ1/1/1144(فًذ4123حضيذلج اذآلٌاذال عدينذبكيجبذاالكاذ) -1

 .ذ3/3/1144(ذفًذ1133مااسٌاذبكيجب)حضيذلج اذ طيٌاذالك دهجذال -3

حضيذلج اذالخ ٌداذالب ثذالفدئزذلغاضذاخ ٌداذالب يثذللكشداحاذفًذالكل قىذالعابًذ -1

 .11/3/1144(فًذ4141بكيجبذ)

 .1144/ذ40/3(ذفًذ010ائٌسذاللج اذاالك  د ٌاذالفاحٌاذفًذقسمذال داٌ ذبكيجبذ) -3

م هذالىذكقدحمذالمااساذذحضيذلج اذذلل ظاذبطلبذالسٌمذأ كمذلف اذلل ظاذفًذحي -2

 .2/1/1144(ذفًذ1311بكيجبذاالكاذ)

حضيذلج اذحلكٌاذلل مقٌقذفًذأكاذ خاجذحلذخاٌجذكنذ ٌثذالكعملذيال سلسلذ -1

 .41/1/1144(ذفًذ4130بكيجبذ)



حضيذلج اذك دقشاذالطدلباذاغمذجدسمذك كمذالكيسيكاذ"ال زبذالشٌيحًذالعااقًذ -0

 .13/41/1144(فًذ41311"ح لاذمايمذال دئغ"ذبكيجب)

حضيذلج اذك دقشاذالطدلبذأ كمذحبمذالاسيلذالكيسيكاذ"قضدءذالشدكٌاذفًذالعهمذ -1

 .ذ1/41/1144(فًذ43031بكيجبذ)4130-4111الكلحًذ

حضيذاللج اذذال  ضٌاٌاذل ميلذ"ذشٌخذالكؤاخٌنذ سٌنذأكٌن"ذذ -41

 .11/41/1141فً

حضيذلج اذلل ظاذفًذاليثدئقذالعدئملذالىذكيسيحاذالكيسيحاذلل يثٌقذ -44

 بائدساذكسدحمذائٌسذالجدكعاذ.ذ4/3/1141(ذفًذ3333بكيجبذاالكاذ)

حضيذلج اذفًذالهٌئاذال  ضٌاٌاذ يلذ)مياذالكاألذالعااقٌاذحباذالع يا(ذ -41

 .1/3/1141(ذف111ًبكيجبذاالكا)ذ0/3/1141فًذ

حضيذلج اذك دقشاذللطدلباذاشدذكجٌمذك مٌلذحنذاسدل هدذالكيسيكاذ"سٌدساذ -43

.بكيجبذاالكاذ4104-4113حٌاذ جدهذاساائٌلذجدكعاذبدبلذاليالٌدتذذالك  مذلاالكاٌ

 .12/1/1141(ذفًذالخكٌسذالكيافقذ01)

حضيذلج اذليضعذاس كدالذخد اذبك  ذ قمٌاذاالك ٌدزلطلباذالمااسدتذالعلٌدذذ -41

 .1/3/1141(ذفًذ1011بكيجبذاالكا)

(ذفًذ1110حضيذلج اذلل ظاذبكيضيعذالكبمحٌنذبكيجبذاالكا) -43

1/1/1141. 

 دقشاذذفًذاللج هذالكشحلاذبكيجبذاالكاذاالماايذٌيمذاال مذحضيذلج اذك -42

 سنذضدايذسبعذيزاالذالكدلٌاذالعااقٌاذمااساذفًذ شحٌا هداالمااٌاذ1/44/1141

 .4130-4111يمياهدذفًذ طياذالعااقذال مٌث.

حضيذلج اذك دقشاذالطدلبذ)أٌدمحبمذالا كنذشٌ دن(ذحنذاسدل هذالكيسيكاذ -41

(ذفًذجدكعاذياسطذ4111-4314لٌاذفًذالميلاذال فيٌاذال  ظٌكدتذاالمااٌاذيالكد

 .1141/ذ1/3(فًذ131بكيجبذاالكاذ)

حضيذلج اذلل ظاذبدلكشداٌعذال ًذ سهمذفًذمحمذالك دفظاذيال عدينذبكيجبذ -40

 .34/4/1141(ذفًذ111االكا)

حضيذلج اذك دقشاذطدلبذالمح يااه)ذ سنذضدايذسبع(ذالكيسيكاذ"يزاالذ -41

-4111 شحٌا هدذاإلمااٌاذيمياهدذ طيٌاذالعااقذال مٌثذالكدلٌاذالعااقٌاذمااساذفً

 .ذ1/1/1141 مذك دقش هدذٌيمذاال مذالكيافقذذ4130

ائٌسذلج اذك دقشاذذفًذاللج هذالكشحلاذللطدلباذآك هذسعمينذاسدل هدذ -11

 .ذذ1141.ذذذذذذذذذذذذذذ4131-4111الكيسيكاذك  افٌاذلياءذالمٌيا ٌاذذ.

 .1141كنذجدكعاذالب ال.ذذذذذذحضيذلج اذك دقشاذطدلبذالمح يااه -14

 .ذ1141-1144حضيذلج اذاالك  دنذالشدكلذذذذذذ -11

 .1144-1141ائٌسذذلج اذاخ بداذالكدجس ٌاللعدمذالمااسًذ -13

 .1144-1141ائٌسذلج اذيضعذاسئلاذالمح يااهذذ -11

بكيجبذذ1141-1144ائٌسذذلج اذاخ بداذالكدجس ٌاللعدمذالمااسًذ -13

 .1144/ذ11/1(ذفًذ43111االكا)



(ذ43111بكيجبذاالكا)ذ1141-1144 اذيضعذاسئلاذالمح يااهذذائٌسذلج -12

 .1144/ذ11/1فًذ

 .ذ1144-1141ائٌسذاللج اذالعلكٌاذ -11

 .1144-1141ائٌسذلج اذالمااسدتذ -10

 .ذ1144-1141ائٌسذاللج اذاالك  د ٌاذ -11

 .1141-1144ائٌسذاللج اذالعلكٌاذ -31

 .1141-1144ائٌسذلج اذالمااسدتذ -34

 .1141-1144ائٌسذاللج اذاالك  د ٌاذ -31

بكيجبذاالكاذذ44/1141-11-41/41/1141ائٌسذقسمذال داٌخذللكملذ -33

 .ذ11/44/1141(ذفًذ41422)

 اإلٌفدمات

ذ41/3/1144(ذفًذ333اٌفدمذل ضياذاج كدعذاؤسدءاالقسدمذالعلكٌاذالك  دظالذ)ذذ-4

اٌفدمذالىذجدكعاذياسطذلغاضذك دقشاذذاسدلاذالطدلبذ)أٌدمحبمذالا كنذشٌ دن(ذفًذجدكعاذذ-1

ذ1/3/1141(فًذ131بكيجبذاالكاذ)ياسطذ

اٌفدمذالىذجدكعاذالب الذللكشداحاذفًذذالكؤ كاذالعلكًذلحلٌاذاالمابذذٌيمذاالابعدءذالكيافقذ -4

بدلب ثذالكيسيمذ)االيضدذعذاالق  دمٌاذياالج كدحٌاذفًذالب الذكنذخالذح دبذالا دلاذ

ذ(ذ4142-4141

ذفذ -1 ذالعلكً ذالكؤ كا ذفً ذللكشداحا ذبدبل ذالىذجدكعا ذبمااساذاٌفدم ذيالخد ا ذحكل ًذياشا

ذ44/3/1141(ذفًذ1433ك دهجذال داٌخذلحلٌدتذذاالمابذيال ابٌاذبكي بذاالكاذ)

ذ -3 ذالىذجدكعاذياسطذلغاضذياسطذللكشداحاذفًذالكؤ كاذالعلكًذالخدكسذللكمل -43اٌفدم

 ذ41/3/1141

ذٌيم -1 ذالثدلث ذالعلكً ذالكؤ كا ذفً ذللكشداحا ذال لً( ذالمٌن ذبدبل) فً ذجدكعا ذالى ذاٌفدم

ذ.41/1/1141الخكٌسذالكيافقذ

ذيالكيسيكاذ -3 ذك مٌل( ذكجٌم ذ)اشد ذالطدلبا ذاسدلا ذك دقشا ذلغاض ذبدبل ذجدكعا ذالى اٌفدم

ذ ذبدبل ذجدكعا ذاساائٌل ذ جده ذلاالكاٌحٌا ذالك  م ذاليالٌدتذ .بكيجبذ4104-4113"سٌدسا

ذ40/1/1141(ذذفًذ1311االكاذ)

ذالب يثذالك شيال

ذالم -4 ذفًذكمٌ ا ذالسٌدسٌا ذال ٌدل ذمااساذلك دتذكن ذالعشاٌن ذالقان ذأيائل ذ  ى ٌيا ٌا

(ذ4،1 داٌخٌاذكجلاذالقدمسٌاذللعليمذال ابيٌا/حلٌاذال ابٌاذ/جدكعاذالقدمسٌاذ/العممانذ)

ذ.ذ1144لس اذ

ذ -1 ذالا دلا ذح دب ذخال ذكن ذالب ال ذفً ذياالج كدحٌا ذاالق  دمٌا ذع -4142)االيضد

ذ1141(ذلس اذ1(كج)23(،ذكجلاذآمابذالب الذالعمم)ذ4141

ذالك شيالذذالب يث



ذ4/3/1141قبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذياسطذذ)حفكذالعكقذال داٌخًذيالبعمذالسٌدسًذ-4

ذالا دلاذ-1 ذح دب ذخال ذكن ذالب ال ذفً ذياالج كدحٌا ذاالق  دمٌا ذ)االيضدع ذب ث ذ شا قبيل

ذ1141.ذذذذذ4141-4142اله ميذسًذ.أمذ.حاس جًذ

-4113االساكٌاذذفًذالعااقذقبيلذ شاذب ثذكنذجدكعاذبدبلذ)كشداٌعذيكياقفذالي ملذ-3

ذ41/1/1141مااساذفًذ كديجذبكيجبذاالكاذفًذذ4111

ذ/جدكعاذالقدمسٌاذ) دمقذحكي هذذ-1 قبيلذ شاكجلاذالقدمسٌاذللعليمذاال سد ٌاذ/حلٌاذاآلمابذ

ذ1141م(كش اك.ذ4130-4111يمياهذالفحايذفًذالعااقذ

ذ

ذالمااسدتذالعلٌد

ذ1144-1141(ذطابذ.3االشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذ)--4

ذ1141-ذ1144(ذطابذ.1االشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذ)-1

ذ(.1)ذ1144-1141حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذااليلٌاذ-3

ذ(1)ذ1144-1141حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذالعلٌد)الكدجس ٌا(ذذ-1

ذ(1)ذ1141-1144اذالعلٌد)الكدجس ٌا(ذذحممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااس-3

ذ(1)ذ1141-1144حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذااليلٌاذ-2

ذ(1)ذذذذ1144-1141حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذالعلٌد)المح يااه(-1

ذ(1)ذذذ1141-1144حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذالعلٌد)المح يااه(ذ-0

ذ

ذ قٌٌمذاسدئلذياطداٌ ذ

 قٌٌمذاسدلاذكدجس ٌاذكنذجدكعاذكاسلاذكنذجدكعاذالحيفاذ/حلٌاذاآلمابذ/قسمذال داٌخذ -4

ذاٌاان ذفً ذالسٌدسٌا ذال ٌدل ذفً ذيمياه ذالطبدطبدئً ذالمٌن ذضٌدء -4000بع يان"

ذذذذ1141م(.ذذذذ4121

داٌخذ قٌٌمذاسدلاذكدجس ٌاذكنذجدكعاذكاسلاذكنذجدكعاذياسطذ/حلٌاذال ابٌاذ/قسمذال  -1

 .1141بع يان"ذال  ظٌكدتذالق  دمٌاذياالمااٌاذفًذالميلاذال فيٌاذ

 قٌٌمذاسدلاذكدجس ٌاذكنذجدكعاذكاسلاذكنذجدكعاذالحيفاذ/حلٌاذاالمابذ/قسمذال داٌخذ -3

 بع يان"ذكيقفذكجلسذال يابذالعااقًذكنذ احاذال علٌمذيال شاذفًذالعااقذ"

ذ قٌٌمذالب يث

ذفًذ احاذاالس حشدفدتذالعدلمذالجمٌم".ذذ قٌمذب ثذبع يانذ"اسهدمذاال حلٌز -4



 قٌمذب ثذبع يانذ"اليالٌدتذالك  ملذاالكاٌحٌاذيال ااعذالعابًذاالساائٌلًذ".ذذكاسلذكنذ -1

ذ1141جدكعاذحاباءذ

ذ".ذ -3 ذال حٌم ذ سن ذالمح يا ذاالس دي ذالكعد ا ذاألشاف ذال جف ذ"كؤاخ ذبع يان ذب ث  قٌم

 1141كاسلذكنذجدكعاذحاباءذ

 ذ1141"جدكعاذحاباء.ذذذ4111-4111 قٌمذب ثذبع يانذ"ك اذيازكاذالخلٌج -1

 1141 قٌمذب ثذبع يانذ"بياحٌاذ ياجمذالٌهيمذفًذاليالٌدتذالك  ملذذ"جدكعاذحاباء.ذ -3

  ىذالي ملذذ4121 قٌمذب ثذبع يانذ"ال ظدمذالجكهيايذفًذالٌكنذك يذقٌدمذالثيالذحدمذ -2

 .41/41/1141(ذفًذ4134يجبذاالكا)مذ".ذكاسلذكنذجدكعاذبغمامذبك4111حدمذ

 قٌمذب ثذبع يانذ"ال شدطذالق  لًذالباٌطد ًذفًذسياٌدذخالذال  فذااليلذكنذالقانذ -1

 .41/41/1141(ذفًذ4134ال دسعذحشا".ذكاسلذكنذجدكعاذبغمامذبكيجبذاالكا)

 قٌمذب ثذبع يانذ"ال شدطذاالج كدحًذللق د لذالباٌطد ٌٌنذفًذسياٌدذخالذال  فذااليلذ -0

ذاالكا)ذكن ذبكيجب ذبغمام ذجدكعا ذكن ذكاسل ذحشا". ذال دسع ذفًذ4134القان )

41/41/1141. 

ذالسدمسذ -1 ذالقان ذكن ذسياٌد ذفً ذالباٌطد ً ذالق  لً ذ طياال شدط ذ" ذبع يان ذب ث  قٌم

ذبكيجبذاالكا) ذبغمام ذكاسلذكنذجدكعا (ذ4134حشاي  ىذبماٌدتذالقانذال دسعذحشا".

 .ذذ41/41/1141فًذ

 الح بذالك شيال:

.  1251/أيمول 2 -1251/تشرين األول 52كومة العراقية المؤقته الح -1
 5115دراسة في واقعها االداري ( 

/دراسة 1211-1252سوريا في سنوات االزمة االقتصادية العالمية -5
 5111تاريخية ( 

ذ.م.مذك كمذ دل ذ  ٌياذأبيزاحاذالزٌدميذذذذذذ ماٌسًذ/جدكعاذالقدمسٌاذ/قسمذال داٌخذذذ
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ذال شدطدتذاألضدفٌاذ:

ذحممالح بذالكؤلفاذ

.ذمااساذفًذذ4114/أٌليلذ1ذ-4111/ شاٌنذاأليلذ13ال حيكاذالعااقٌاذالكؤق هذ -4

ذ.1141ياقعهدذاالماايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

خٌاذ.ذذذذذذذذمااساذ داٌذ4133-4111سياٌدذفًذس ياتذاإلزكاذاإلق  دمٌاذ -1

 ذذذذ1143

ال طياذال ضدايذفًذكمٌ اذالمٌيا ٌاذك يذالقانذالعشاٌنذ  ىذابدنذالعهمذالعثكد ًذ -3

ذاألخٌاذ.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)  تذالطبع(.

ذ

ذالكش احاذفًذال شدطدتذالعلكٌاذيالثقدفٌاذ

ذالكهدمذالعلكٌاذالكحلفذبهدذ

 .ذ1/1/1144ذ(ف4123ًحضيذلج اذآلٌاذال عدينذبكيجبذاالكاذ) -4

 .ذ3/3/1144(ذفًذ1133حضيذلج اذ طيٌاذالك دهجذالمااسٌاذبكيجب) -1

حضيذلج اذالخ ٌداذالب ثذالفدئزذلغاضذاخ ٌداذالب يثذللكشداحاذفًذالكل قىذ -3

 .11/3/1144(فًذ4141العابًذبكيجبذ)

حضيذلج اذحلكٌاذلل مقٌقذفًذأكاذ خاجذحلذخاٌجذكنذ ٌثذالكعملذيال سلسلذ -1

 .41/1/1144(ذفًذ4130بكيجبذ)

حضيذلج اذليضعذاس كدالذخد اذبك  ذ قمٌاذاالك ٌدزلطلباذالمااسدتذالعلٌدذذ -3

 .1/3/1141(ذفًذ1011بكيجبذاالكا)

 .1/1/1141(ذفًذ1110حضيذلج اذلل ظاذبكيضيعذالكبمحٌنذبكيجبذاالكا) -2

 الشهدماتذال قمٌاٌاذذ:

دكعًذال ًذ ظكهدذذشهدملذ قمٌاٌاذ ؤٌمذاش ااحًذقًذميالذقٌدسذي قٌٌمذجيملذاألماءالج -1

ذ.41/44/1144يلغدٌاذذ1/44قسمذضكدنذالجيملذياألماءذالجدكعًذللكملذ



شهدملذ قمٌاٌاذذحنذالكشداحاذفًذالكؤ كاذالعلكًذالخدكسذلحلٌاذال ابٌاذللعليمذ -41

-43اال سد ٌاذ،ذجدكعاذياسطذالييذاقٌمذ  تذشعداذ"بأقامذبد ثٌ دذ   عذال ٌدل"ذللكملذ

 .1141/ذذ1/ذ41

ذ

ذ

ذأخاى:ذايذا شطا

ذيال عدينذ -4 ذالك دفظا ذمحم ذفً ذ سهم ذال ً ذبدلكشداٌع ذلل ظا ذ ذالكشحلا ذاللج ا ذفً الكشداحا

ذ.34/4/1141(ذفًذ111بكيجبذاالكا)

ذلل يثٌقذ -1 ذالكيسيحا ذكيسيحا ذالى ذالعدئمل ذاليثدئق ذفً ذلل ظا ذالكشحلا ذاللج ا ذفً الكشداحا

 بائدساذكسدحمذائٌسذالجدكعاذ.ذ4/3/1141(ذفًذ3333بكيجبذاالكاذ)

 األسهدمذفًذ شاذالكقدالتذفًذ  ٌفاذالجدكعاذيفًذ  دفاذالك دفظاذ. -3

الكسدهكاذفًذالقدءذالك دضااتذفًذك ظكدتذالكج كعذالكم ًذبكدذٌسهمذفًذال طياذالثقدفًذفًذ -1

 الك دفظاذ.

الكشداحاذفًذ قمٌمذالكق ا دتذال ًذ سهمذفًذ طيٌاذالك دفظاذيالسٌكدذالكق احذالخدصذبجعلذ -3

مٌ اذسٌد ٌاذ ضدهًذالكمنذال داٌخٌاذالعاٌقاذكنذخالذاقدكاذكهاجدنذ ٌبياذكمٌ اذالمٌيا ٌاذك

ال داٌخًذيالك  جعدتذالسٌد ٌاذ،ذيالسٌكدذفًذأهيااذالمٌيا ٌاذيالك دطقذاألثاٌاذفًذالك دفظاذ

ذفًذميا هدذ ذالك دفظاذيضك  هد ذالعدئكاذيال ًذأخيتذبهد ذالطاقذال يلٌاذيالجسيا ذياقدكا ،

 أبيذالفضلذ.ذالسدبقاذياقدكاذكجسا

ذ  يٌاذالك دفظاذكنذكخزينذ فطًذيالمحيلذ -2 محيلذالكسؤيلٌنذفًذالك دفظاذالىذاإل  بدهذلكد

 الىذالكطدلباذب خ ٌصذأكيالذكنذيضعهدذضكنذخطاذيزاالذال فطذلحشفذالكخزينذال فطًذ.

يا"ذ اأسذال ميلذالخد اذبدلمٌيا ٌاذيالكع ي اذ"ذالمٌيا ٌاذبٌنذحهمٌنذ"ذي"ذالمٌيا ٌاذحباذالع 

 .يالكشداحاذفٌهدذفًذالب يثذال ًذحاضتذ داٌخذالك دفظاذي ااثهد

 . 4102-1143السٌالذاليا ٌاذلعدم

 :ال شحااتذ

ذ) -4 ذاألكا ذبكيجب ذالقدمسٌا ذجدكعا ذ/ ذال ابٌا ذحلٌا ذحكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا ذفًذ41010شحا )

 يفدءذهدميذ بٌبذذ.ذ11/41/1143

ذ -1 ذ/ ذال ابٌا ذحلٌا ذحكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا ذ)شحا ذاألكا ذبكيجب ذالقدمسٌا ذفًذ111جدكعا )

 أ كمذا ٌمذفاهيمذ.ذ.ذ3/4/1141

ذ) -3 ذاألكا ذبكيجب ذالقدمسٌا ذجدكعا ذ/ ذال ابٌا ذحلٌا ذحكٌم ذالسٌم ذكن ذي قمٌا ذفًذ41110شحا )

 ذفاحذكجٌمذ سين..ذذ3/41/1143

1-  



ذ

ذالب يثذالكقبيلاذلل شا

كجلاذالقدمسٌاذفًذذ4130-4131األساذالعليٌاذ شدطهدذالزااحًذفًذلياءذالمٌيا ٌاذ -4

 .ذ1143ذ1/41(ذفًذ111فًذاآلمابذيالعليمذال ابيٌاذ.ذبكجبذاألكاذ)

حبمذهللاذال مٌمذيكياقفهذالسٌدسٌاذي هجهذالمٌ ًذيمياهذفًذالثيالذالعاابٌاذ  ىذحدمذ -1

(ذفًذ3221م.ذفًذكجلاذ)آمابذالحيفا(ذللمااسدتذاأل سد ٌاذبكيجبذاألكا)4004

 .1143/ذ43/0

 .4131-4131 احٌدذياالكمذالك  ملذ -3

 .4130-4113ككثليذاالقلٌدتذغٌاذالكسلكاذفًذالبالكدنذالعااقًذ -1

ذ:ذالمااسدتذالعلٌد

 1141-ذ1143(ذطابذ1االشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذالمح يااهذ) -4

ذ1141-ذ1143(ذطابذ3)الكدجس ٌاذاالشاافذحلىذطلباذالمااسدتذالعلٌدذذ -1

ذ(.4)ذ1144-1141االيلٌاذحممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذ -3

ذ(4)ذ1141-1143حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذالعلٌد)الكدجس ٌا(ذذ -1

 (4)ذذذ1141-1143حممذالكيامذال ًذقكتذب ماٌسهدذفًذالمااساذالعلٌد)المح يااه(ذ -3

ذ

 اللجدنذ:

حضيذلج اذك دقشاذالطدلبذ)حبمذاليهدبذ دل ذك كيمذجدسم(ذحنذاسدل هذالكيسيكاذ -4

"ذفًذجدكعاذبغمامذ/حلٌاذال ابٌاذابنذاشمذ،ذذ4134-4140"االقلٌاذالٌهيمٌاذفًذالٌكنذ

يال ًذ كتذك دقش هدذفًذٌيمذاالث ٌنذالكيافقذذ1143/ذ3/1(فًذ1114بكيجبذاالكاذ)

 .1143/ذ1/41

ذيكشافدًذفًذاسدلاذالكدجس ٌاذللطدلبا"يفدءذهدميذ بٌبذ"ذالكيسيكاذككثلياذ -1 حضياً

ذالسٌدسًذيال شاٌعًذذاألقلٌدتذغٌاالكسلكا ذلمياهم فًذكجلسذال يابذالعااقًذ قٌٌم

ذذ4113-4130 ذاالث ٌن ذ31/41فً ذاألكا)ذ.ذ1143/ ذفًذ43010بكيجب )

41/44/1143. 

ذالكزيسيكاذ -3 ذاسدل ه ذحن ذ سين ذكجٌم ذفال  ذالمااسدت ذطدلب ذك دقشا ذلج ا حضي

ذ ذال خ  ً ذالعكل ذكؤسسدت ذي طيا ذاليظٌفً ذالهٌحل ذ: ذالكعداف -4130ب"يزاال

ذ4120 ذفً ذ" ذالكيافق ذاأل م ذاألكا)ذ.41/1143/ذ0ٌيم ذفًذ43101بكيجب )

2/44/1143. 

حضيذلج اذهٌئاذال  اٌاذلكجلاذالقدمسٌاذفًذاآلمابذيالعليمذال ابيٌاذبكيجبذاألكاذ -1

 .12/44/1143(ذفًذ42331)



ذيكشافدًذفًذاسدلاذالكدجس ٌاذللطدلبا"أ كمذا ٌمذفاهيمذ"ذالكيسيم" -3 األساذذحضياً

ذ1141/ذ1/4فًذالثاثدءذذ4130-4131 شدطهدذالزااحًذفًذلياءذالمٌيا ٌاذالعليٌاذ

 .4/41/1143(ذفًذ42211بكيجبذاألكا)

ذلج ا -2 ذذحضي ذالمااسً ذالعدم ذفً ذالكقبيلٌن ذالطلبا ذ يزٌع ذحلى -1143االح ااضدت

 .1143ذ4141(ذفًذ41032بكيجبذاألكاذ)ذ1141

ذ.1141-1143حضيذلج اذالمااسدتذالعلٌدذ -1

 1141-1143لكٌاذفًذقسمذال داٌخذحضيذاللج اذالع -0

ذ قيٌمذالاسدئلذياألطداٌ ذالجدكعٌاذ:

-4121 قيٌمذحلكًذاسدلاذالكدجس ٌاذالكيسيكاذ"ذال احدتذاألساكٌاذفًذبامذالشدمذ -4

 .3/44/1143س(ذفًذ144"ذكنذجدكعاذالحيفاذ/ ابٌاذب دتذبكيجبذاألكا)4111

ذ:ذالب يثذالكاسلا قيٌمذ

ذذ -4 ذفً ذالباباٌا ذال زحا ذالكث ىذ/ذ" طيا ذكنذجدكعا ذالكاسل ذ" ذاألس قال ذبعم الجزائا

 1141/ذ0/4(ذفًذ41حلٌاذال ابٌاذ/ذكجلاذأياكذللعليمذاأل سد ٌاذذبكيجبذاألكاذ)

ذاألشاافذ:

(ذ41214"ذبكيجبذاألكاذ)4141-4110طدلباذالمح يااهذكدجملذحاٌمذ سنذ"ذبغمامذ -4

 .1143/ذ1/41فًذ

 ٌدذ.االشاافذحلىذثاثاذطلباذكنذالمااسدتذالعل -1

ذ:االٌفدماتذ

ذ -4 ذلك دقشا ذالكيسيكاذاٌفدم ذاسدل ه ذحن ذجدسم( ذك كيم ذ دل  ذاليهدب ذ)حبم الطدلب

"ذفًذجدكعاذبغمامذ/حلٌاذال ابٌاذابنذاشمذ،ذذ4134-4140"االقلٌاذالٌهيمٌاذفًذالٌكنذ

يال ًذ كتذك دقش هدذفًذٌيمذاالث ٌنذالكيافقذذ1143/ذ3/1(فًذ1114بكيجبذاالكاذ)

 ذ1143/ذ1/41

 

ذ


