
 
 ثشَبيج انطالة انصيُييٍ                                                                                                             جبيعخ فبسٔط ثبإلعكُذسيخ

                                                                     1028 - 1027خشيف                                                                                                                خـــخ انعشثيـــانهغض ـشكــي 

 

 إسشــــبداد عـبيـــــــخ
 

ميٞح َثْٚ ت E414تَذسج  حـــاىت٘ػٞٝـــــً٘ ىقاء ىحض٘س  1117/ 15/11ق ـــاىَ٘اف حــــذاألحض٘س اىطالب إىٚ اىجاٍؼح ًٝ٘  -1

 . صثاًحا اىتاسؼح ٗاىْصفاىساػح فٜ  (اىشاتغ)اىذٗس  اىْٖذسح

 

 )تحشٝشٛ +إستَاع(ت٘ٙ ـشاء اٍتــحاُ تحذٝذ اىَســإلج 1117/ 16/11ق ـــاىَ٘اف األثِْٞحض٘س اىطالب إىٚ اىجاٍؼح ًٝ٘  -1

 .صثاًحا ٗاىْصف  اىؼاششجاػح اىس فٜ( + اىثاّٜ )اىذٗس األٗهتَثْٚ اىنيٞاخ اىْظشٝح  171D  +D214 ٍٜؼَيفٜ 

 

تَثْٚ   106D ٍنتةفٜ  )شف٘ٛ( ـشاء اٍتــحاُ ــإلج 7111/ 71/11ق ـــاىَ٘اف اىثالثاءحض٘س اىطالب إىٚ اىجاٍؼح ًٝ٘  -3

 .صثاًحا ٗاىْصف  حادٝح ػششجاىساػح اى فٜاىنيٞاخ اىْظشٝح )اىذٗس األٗه( 

 

 ، ٜــاسَٔ اىؼشت +إلّجيٞضٝح تاىيغح ا األصيٜ ٍنت٘ب ػيٞٔ اسٌ اىطاىةشف ـفٜ ظذاخ اٟتٞح ـػيٚ مو طاىة إحضاس اىَستْ -4

عهى أٌ تُغهَّى ْزِ انًغتُذاد ) ثًعشفخ انغبدح انًششفيٍ ٔعهى يغئٕنيتٓى ( إنى يكتت انعالقبد انذٔنيخ ثبنجبيعخ في يٕعذ 

 .62/20/1027األثُيٍ انًٕافـــق أقصبِ 
 

 .حخهف كم صٕس اعى انطبنت األصهي ثبنهغخ اإلَجهيضيخ تت اعًّ انعشثي +ٔيكصٕس شخصيخ ) فٕتٕغشافيخ (  (6) ( عذد1

 . ( نجيبَبد انشخصيخ ٔ صفذخ انتأشيشحٔصفذخ اعهى أٌ تشًم كم َغخخ ) َغخ يٍ جٕاص انغفش (6) عذد( 1
 

 فٜ ىْظشٍِٛ اىَثْٚ ا األٗهتاىذٗس  061Dفي دجشح  29/20/1027 انخًيظ يٕو اىطالب ٍشمض اىيغح اىؼشتٞحستقثو ٝ -5

 .و ٍجَ٘ػح دساسٞح ٗ أٍامِ دساستٖاالطالع ػيٚ ق٘ائٌ أسَاء مى ظًٖشأ اىثاّٞح ػشش ٗاىْصفاىساػح 

 

 .ٔفق انجذأل انًعهُخ صجبًدب ٔ انُصف انثبيُخ 11/20/1027 األدـــذ يٕوذأ انذساعخ تجـ -6

 

 : انُصبئخ انتبنيخٔ ثبنجبيعخ االنتضاو ثبنتعهيًبد عهى انطالة طٕال فتشح إقبيتٓى ٔ دساعتٓى -7
 

  تذًءا ٍِ اىًٞ٘ األٗه ٍِ اىذساسح ىيجذٗه اىزٛ سٞسيٌ ىٌٖ اً االىتضاً تَ٘اػٞذ اىَحاضشاخ ٗفق . 

  ًبثٓى ، صبسيخ نضجظ دضٕس انطالة ٔ غي إداسح انجبيعخ قٕاعذ ـتطجقعذبضشاد ثذٌٔ أعــــزاس ، ديث عذو انتغيت عٍ ان

 .يٍ عاليتٓى ٔ ضًبٌ تذقق انفبئذحٔرنك أل

 ىيتأخش ػِ ٍ٘اػٞذ اىَحاضشاخ اً ٞتالفتِٞ اىَحاضشاخ  ػذً اىخشٗج ٍِ اىحشً اىجاٍؼٜ أثْاء فتشاخ اىشاحح اىٍٞ٘ٞح. 

  داخو قاػح اىذساسح ٗ خاسجٖا االىتضاً تأداء ٍا ُٝنيفُ٘ تٔ ٍِ تنيٞفاخ ٗ ٗاجثاخ دساسٞح. 

    ٓح اىجاٍؼٞح ػْذ ) إثثاخ اىشخصٞح ( ٗ مزىل اىثطاقأُ ٝتأمــذ مو طاىة ٍِ احتفاظــــٔ تص٘سج ض٘ئٞــــح ٍِ ج٘اص سفش

 .اىتحشك خاسج سنْٔ

   ًو تحشمٌٖ فٜ ٍجَ٘ػاخ ػذً اىَن٘ث خاسج ٍســـــامٌْٖ ىفتشاخ ٍتأخــــشج ىٞال  .، ٗ ُٝفضَّ

 ضـــشٗسج أٗ فٜ اىَ٘اقفشفِٞ ػْذ اىػيٌٖٞ االتصاه تأحذ ٕؤالء اىَش شفِٞ اىَصاحثِٞ ىيطالب اىتْثٞٔػيٚ اىسادج اىَش 

د.أت٘تَاً أحَذ ٍشغْٜ  حح ٝتصو اىَششف تاىجاٍؼح تَؼشففغ األٍش إىٚ اىجاٍؼـٗ فٜ حاىح اىشغثح فٜ س اىطاسئح

 .(11111311146) أحَذ سؼٞذ /( ٗىالستفساس ػِ مو ٍا ٝخص اىسنِ اىشجاء االتصاه تاألستار11176166514(

 ٔاإلقبيخ انطيجخ يع أطيت انتًُيبد ثبنتٕفيق ٔانُجبح

 إداسح انجشَبيج                                                                                                    


