إعـــــالٌ
سحهح عًشج نطهثح انشعٕب اإلعاليٍح
ٌعهٍ انًشكض انخمافً اإلعاليً فً انزايعح األسدٍَح لائًح تاعًاء طهثح انشعٕب االعاليٍح انزٌٍ تى
اختٍاسْى نهًشاسكح فً سحهح انعًشج حٍج تى انًفاضهّ تٍٍ انطهثح فً ضٕء انًعذل انتشاكًًٔ ،انغُح
انذساعٍح ٔكزنك انمشعّ ٔانًثٍُح اعًاؤْى تانكشٕفاخ انًشفمح ٌشرى يشارعح انًشكض انخمافً االعاليً
يصطحثٍٍ يعٓى انٕحائك انتانٍح خالل انفتشج ٔ2013/12/31-12/29يٍ انغاعح انتاععح(  )9صثاحا ً ٔحتى
انغاعح انخانخّ عصشا ً (ٔ )3يٍ ٌتخهف عٍ ْزِ انًذج ٌعتثش يغتُكفا ً :
-1رٕاص انغفشٌٔ ،شتشط أٌ تكٌٕ يذج صالحٍتّ ال تمم عٍ ()6عتح أشٓش يٍ تاسٌخ انغفش.
-2إرٌ اإللايح ٌٔ ،شتشط أٌ تكٌٕ يذج صالحٍتٓا ال تمم عٍ ( )3حالحح أشٓش يٍ تاسٌخ انغفش.
-3صٕسج شخصٍح حذٌخح يهَّٕ عذد (  )2لٍاط  6×4تحٍج ٌكٌٕ نٌٕ انصٕسج أتٍضا ً يٍ انخهف ٌٔكتة
عهى خهف انصٕسج تخظ ٔاضح االعى انكايمٔ ،انزُغٍح تانهغح انعشتٍح.
 -4احضاس شٓادج تطعٍى ضذ يشض انغحاٌا 0
 05احضاس ارٌ االلايح ٌٔشتشط اٌ تكٌٕ يذج صالحٍتٓا ال تمم عٍ ()3حالحح اشٓش يٍ تاسٌخ انغفش 0
 06احضاس حزح اعالو يٍ انًحكًح انششعٍح نطهثح انشعٕب اإلعاليٍح 0
ٔ 2014/1/27انعٕدج ٌٕو انخًٍظ
 07انًٕعذ انًتٕلع الَطالق انشحهح عٍكٌٕ ٌٕو االحٍٍُ انًٕافك
انًٕافك 2014/2/6و 0

لائًح تأعًاء طهثح انشعٕب اإلعاليٍح
انذاسعٍٍ فً انزايعح األسدٍَح انزٌٍ تى اختٍاسْى نهًشاسكح فً سحهح انعًشج فً
سحهح انعًشج()2014
انشلى
01
07
03

االعى انكايم
عهً شٍش َٕس اخَٕٕف
دمحم َضٌش يثٍٍ
ايٍٍ اكزً

انشلى
025
026
027

االعى انكايم
صثشٔ حاد يا
دمحم غاث انذٌٍ تشٍفتً
اتاراخ تاتشٔف

04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

صَم تٍ ٔعم ْاٌذًٌُ
سشذي دأد
ٔاٌ عًاس ٌاٍَا
عفٍاٌ عاسٌفٍٍ
صكشٌا اعاتً
دمحم تٕفٍك تٍ شعاسي
ٔاٌ أحًذ سضٕاٌ
دمحم ايٍٍ سَاط
داسداٌ خهٍهً
أحًذ تشٕياٌٍ
ٌٕعف عثذ انشصاق ٌٕعف
عًش تشٍتاكٕ
عادل يأيٍُذ
عثذهللا تشافٍش
صادق عًٍٍ
عثذ هللا صذلً ٔانٓاٌ
يصعة تٍ عالو ععٍذ
حًذاٌ ٌٕعٕء
دمحم فًًٓ تٍ دمحم َصش
عهً صانح عفش ٌٕف
ٔاٌ تشْاٌ انذٌٍ تٍ داٌ

028
029
030
031
32
33
34
35
036
037
038
039
040
041
042
043
044

اصاخ ٍَاصٔف
اتشاٍْى اعتٍأٌف
حغٍٍ يحاصٌٍف
اعًاعٍم عثذانعضٌشٔف
عهً ياعٍأٌ
ٌاعٍٍ عانى
تشً عخًاٌ تشٍ يا
اَظ عاعا
فخش هللا اكًال تٍ كًال
عثذ انمادس اياو ادسٌظ
تايش نغٍ
دمحم َضٌشٔل يٕعٍذي
دمحم اًٌٍ صٌٍ
دمحم حضيً تٍ يصطفى
دمحم َعٍى تٍ سٔعًُ
دمحم فاسط عضانذٌٍ تٍ سضٕاٌ
دمحم سضٕاٌ تٍ لًش انٓشاو

