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 بــشـــأن التاريخ

أخصتاي   –الغاء الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت  لسيتي/ / نتاام ابترانيم ال/ توق   1/4/2019 780

شتتنون اراريتتن بتتان بال/رجتتن اللاايتتن بالمتتاتتاع ل ور اتتا لسعمتتل ًتتل الوقتت  ا تاتتارا  متتن 

1/4/2019 . 

لسيتي/ / شتيرين مومتور  يتتن  30/6/2015% متن أ ا ت  الرا تل الشتار   ت  6خصتم  1/4/2019 781

أخصاي  شنون ارارين بان بال/رجن اللااين بمتتل أمتين الاامعتن الميتا / لسشتنون  –موم/ 

 من االبناء . 2المالين لصالح صن/لق الر اين الطاين اظير اضا ن 

وما  من متا أ  االمتوااتاع متن اليتي/ / ييتمين  لمتان مومت/ خصم ما يعارل خمين  شر ي 1/4/2019 782

صياان ل شغيل بان بال/رجن اللااين بالتنظيم لاالرار  اظير اشتتراًاا  ت  صتن/لق  –جمال 

 . 1/7/2019الر اين الطاين ا تاارا  من 

تول  ابترانيم خصم ما يعارل خمين  شر يوما  من متا أ  االمتواااع من اليي/ / ماج/  الم 1/4/2019 783

مشتترت  غةيتتن بالتتر بال/رجتتن اللاللتتن بتتالتنظيم لاالرار  اظيتتر اشتتتراًاا  تت  صتتن/لق  –

 . 1/7/2019الر اين الطاين ا تاارا  من 

طايل بشر  بان بال/رجتن اللاايتن  –خ/من اليي/ /  ار   ا/ الغن   ا/ الغن  القرش  إاااء 1/4/2019 784

 . 11/3/2018من  بميتشف  الطسان باال تقالن ا تاارا  

  ا/ي/ الواق ًال  من : 1/4/2019 785
موام ممتاز بال/رجتن اللاايتن بالشتنون القااوايتن بميتشتف   – إبرانيماليي// خال/  س   نتر 

ا  متتتتن ربالشتتتتنون القااوايتتتتن لمتتتت/   تتتتام ا تاتتتتا األصتتتتس  مستتتت   إلتتتت  باإلضتتتتا ن األطفتتتتال
10/11/2018  ، 

موتام بال/رجتن اللاللتن بالشتنون القااوايتن بميتشتف   –اليي// ًمتال ًمتال أمتين  ات/ التتريم 
ا  متتتتن ربالشتتتتنون القااوايتتتتن لمتتتت/   تتتتام ا تاتتتتا األصتتتتس  مستتتت   إلتتتت  باإلضتتتتا ن األطفتتتتال

10/11/2018 

 ًل من اليي/ ين المةًور ين بع/ لنما : إلواق ا/ي/  1/4/2019 786
يتا  العسمت  لسعمتل أخصاي  شنون مالين بان من مرًز الو –اليي/ /  امين اليي/ الما/  

 . 19/4/2019بتسين الوا ااع لم/   ام بان ا تاارا  من 
مانت/  ا صتاالع لالتترلايتاع بتان متن مرًتز الويتا   –اليي/ /  يفيتان  تارلق ريتا  

 . 3/5/2019العسم  لسعمل بتسين الوا ااع لم/   ام بان ا تاارا  من 

لنيل ا ل شنون مالين بان بال/رجن اللااين من اار  اً –اقل اليي// موم/ ميعور  ا/ الغفار  1/4/2019 787

 . 2/3/2019من لسعمل بتسين العسوم ا تاارا  

بميتشتف   األللت بال/رجتن  ألل نت   متري   –اشتراك اليي/ / اان/ مصطف  ابو النضتر  1/4/2019 788

 الطسان    مشرلع  الج العامسين لأ رنم .

أخصتاي   متري   –أبو العطا  إبرانيملن مر ل لسيي/ /  ومين الخاصن ب/ األجاز  ا/ي/  1/4/2019 789

 . 31/3/2020 تى  1/4/2019بان بميتشف  الطسان لسعمل بالتوي  لم/   ام ا تاارا  من 

أخصتاي  شتنون  –الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ / آين اايل  ا/ الومي/  ينين  األجاز  ا/ي/  1/4/2019 790

 . 29/2/2020 تى  1/3/2019لطفل لم/   ام ا تاارا  من بان بالمتتااع لر اين ا إرارين

خاصتن بت/لن  أجتاز طاتا  بتان بفنت/ق الاامعتن  –منح اليتي//  و يتا اليتي/  و يتا التوزان  1/4/2019 791

 تتتتى  1/3/2019متتتن ل بالختتتارج لمتتت/   تتتتن أشتتتار ا تاتتتارا  مر تتتل لساوتتتر  تتتن  متتت

31/8/2019 . 

 –مرضتين لسيتي// جمتال مومتور  ربتان  أجاز  28/3/2019ى  ت 24/3ا تمار الم/  من  1/4/2019 792

 مرضين باجر ًامل . أجاز طااع بالر ب/ار الطاا ن مع ا تياباا 

مانتت/  ا صتتاالع لالتترلايتتاع بتتان  –اليتتعور  أبتتومتتنح اليتتي/ / ايفتتين  تتيز التت/ين زًتت   1/4/2019 793

يتن الطفتل لمت/   تتن خاصتن بت/لن مر تل لر ا إجاز بمرًز  قنين اال صاالع لالمعسوماع 

 . 19/9/2019 تى  20/3أشار ا تاارا  من 

بالتتر بمرًتتز  قنيتتن  إراريتتنأخصتتاي  شتتنون  –متتنح اليتتي/ / ناتتن اليتتي/  يتتن الاوقيتتر   1/4/2019 794

خاصن ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   ام الل ا تاارا  من  أجاز اال صاالع لالمعسوماع 

 . 29/2/2020 تى  1/3/2019

أخصتاي   –الخاصن ب/لن مر تل لسيتي// أشترت مومتور مومت/ أبتو الفتتو   األجاز  ا/ي/  1/4/2019 795

 طايتتا اظتتم للتتوايح لثيفيتتن بتتان بالشتتنون الوثيفيتتن لسعمتتل بالتت/اخل لمتت/   تتام ا تاتتارا  متتن 

 . 8/3/2020 تى  9/3/2019



ررا ين  الطسان أجاز  ف طايل بشر  بالر بميتش –منح الطايل/ اليي/ موم/ اليي/  طين  2/4/2019 796

 . 1/1/2019لم/   ام باجر باامعن بايسور بأمريتا ا تاارا  من 

ر الن الماجيتير لسيي/ / اورنان ا مت/ ا مت/ اليتي/  إ /ارمنح متا أ  الميانمن    افقاع   3/4/2019 797

 جنيت  450أخصاي  اشاط رياض  بالر بال/رجن اللاللن بتسين الييا ن لالفنارق لقت/رنا  –

 ال غير .

بال/رجتن  أللأخصاي  شتنون ماليتن  –خ/من اليي/ / ن/   ا/ العزيز ا م/ رضوان  إاااء 3/4/2019 798

 . 1/5/2019بتسين التربين الرياضين بالمعاش الماتر بناء  س  طسااا ا تاارا  من  األلل 

بالتر بال/رجتن اللاللتن  لإرار أخصتاي   نظتيم  –اليي// رام   مير موم/ اليتراج   إلواق 3/4/2019 799

 بتسين التربين لسعمل بالاامعن لم/   ام ا تاارا  من ص/لر القرار .

أخصاي   متري  بتان بالشتنون الطايتن  –اليعي/  س   إبرانيم ا/ي/ ا/  اليي/ / جميالع  3/4/2019 800

 . 10/4/2019التمري  بالشنون الطاين ا تاارا  من  إرار لسقيام بعمل م/ير 

موام بال/رجن اللاللتن  –الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ / لمياء  ايا موم/  ام/  األجاز  ا/ي/  3/4/2019 801

 . 31/3/2020 تى  1/4/2019لم/   ام ا تاارا  من  األ ر بالشنون القااواين لر اين 

  نت  أ تنان – إ تما يل ا/ي/ األجاز  الخاصن بت/لن مر تل لسيتي/ / آيتن  طيتن  يتل    3/4/2019 802

 تتتى  1/4/2019رابتتع بميتشتتف  الطساتتن لر ايتتن الطفتتل لمتت/   تتتن أشتتار ا تاتتارا  متتن 

30/9/2019 . 

 أجتاز  – نت   ياًتن بالتر بميتشتف  الطساتن  –منح اليي/ / نان موم/ ا سيمان  ا/ الاار   3/4/2019 803

 . 14/4/2019 تى  30/3ا تيارين ألراء العمر  أللل مر  ا تاارا  من 

مرضتتين ا تتلنايين بتتاجر ًامتتل لسيتتي/ /  أجتتاز  26/3/2019 تتى  2/3ا تيتا  المتت/  متتن  3/4/2019 804

 أخصاي   مري  الل بالشنون الطاين . – اير ا م/  ا/ المنعم الع/ل 

 لاإلرار أخصاي  شتنون ماليتن بتان بالتوجيت  المتال   –منح اليي/ / مرل  يس  ام/ رزق  3/4/2019 805

العربيتتتن المتوتتت/  ا تاتتتارا  متتتن  باإلمتتتاراعقتتتن التتتزلج خاصتتتن بتتت/لن مر تتتل لمرا  أجتتتاز 

 . 26/1/2020 تى  1/4/2019

لسعمل  اإلرارين ااك صو  بالر بالشنون  –العينين  أبوخسيل  أبو ور  اليي// موم/  ين  3/4/2019 806

 لساور  ن  مل بالخارج . 31/3/2019ا تاارا  من 

 ليصاح  س  النوو التال  : 24/3/2019ريخ بتا 726 ع/يل قرار الاامعن رقم  3/4/2019 807
طايتتل بشتتر  بالتتر بال/رجتتن اللاللتتن  –متتنح اليتتي/ / راتتا  اتت/ الونتتا  مومتت/  اتت/ الونتتا  

لمت/   تام  األمريتيتنخاصتن بت/لن مر تل لسعمتل بالواليتاع المتوت/   أجتاز بالشنون الطاين 
 . 31/1/2020 تى  1/2/2019ا تاارا  من 

 ن  صياان ل شغيل بالر بالاامعتن  تابقا   –// موم/  ا/ الرازق العز   ين ماازا  اليي 3/4/2019 808

 لمغارر   متان العمل ب/لن اذن . باإلاةارلبتسين التمري   اليا  

بالتر بالشتنون الطايتن لسعمتل  إراريتنأخصتاي  شتنون  –اقل اليي/ / رينا يو   ستيم جتورج  3/4/2019 809

 . 21/3/2019بتسين التاار  ا تاارا  من 

أخصتتاي  اشتاط اجتمتتا   لر تالع بالتتر  –اتت/  اليتي/ / منتت  اليتي/  تتعي/ برًتاع  إلغتاء 3/4/2019 810

 األصتس بال/رجن اللاللن من العمل بم/يرين التربين لالتعسيم بال/قاسين ل ور اتا لااتن  مساتا 

 . 19/3/2019بتسين الطل ا تاارا  من 

 نت   متري  لصتون  امتن رابتع  –موم/ اليعي/ الصتو  خ/من اليي/ / ل اء موم/  إاااء 3/4/2019 811

 . 25/3/2019باال تقالن بناء  س  طسااا ا تاارا  من  األلرامبال/رجن الرابعن بمرًز 

أخصاي   القاع  امن بالر بال/رجن  – ا/ي/ ا/  اليي/ /  ار   سم   ا/ه مو   صقر  4/4/2019 812

  11/4/2019لم/   ام بان ا تاارا  من اللالن بتسين اآلرا  لسعمل باامعن القانر  

ميتاايت  ممتاز بال/رجن اللااين بو ت/  المرًاتاع  –اشتراك اليي//  ام  موم/  ا/ الفتا   4/4/2019 813

 . لأ رنم   مشرلع  الج العامسين 

متن بالتر بال/رجتن اللاللتن  إرارينًا ل شنون  – سيمان  إبرانيماقل اليي// مصطف  موم/  4/4/2019 814

 . 31/3/2019لسعمل بتسين الفنون الاميسن ا تاارا  من  –الم/ن الاامعين 

أخصتاي   طايتا اظتم لثيفيتن بالتر بال/رجتن اللاللتن  –العنتين  أبتوا/  اليي// رضا موم/  4/4/2019 815

ا تاتتارا  متتتن  أللبتسيتتن الفنتتون الاميستتن لسعمتتتل بمصتتسون الامتتارك المصتترين لمتتت/   تتام 

28/3/2019 . 

 األللت بال/رجتن  أللشنون  امسين  أخصاي  –خ/من اليي// اشرت  ا/ القارر  ام/  إاااء 4/4/2019 816

 الاقطا   المتصل  ن العمل . 1/10/2018بر اين الشاا  ا تاارا  من 

 نت  صتياان ل شتغيل بالتر بشتنون العتامسين  –اليتي// لليت/ ا مت/ مومتور رالر  إلواق إاااء 4/4/2019 817

 تنولوجيا التعسيم ا تاارا  من  اريخ ص/لر القرار .لسعمل بمرًز  

 –التتترخيص بالقيتتام بالعمتتل جتتزء متتن الوقتت  لسيتتي/ / ناتتن   صتتفوع الويتتين  إبتترانيم  9/4/2019 818
أخصاي  شنون ررا ن لامتواااع ألل بال/رجن األلل  بمرًز  تنولوجيا التعستيم لمت/   تام 

 جر .% من األ65مقابل  2/4/2019ا تاارا  من 



ًا ل شنون  –رينا  سم  اليي/ زنران الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوق  لسيي/ /  9/4/2019 819
 1/4/2019بان بال/رجن اللااين بالمشترياع لالمخازن لم/   تن أشار ا تاارا  من  إرارين
 . األجر% من 65مقابل 

 نت  معمتل بالتر  –مت  ابترانيم منصتور  /الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوق  لسيي/  9/4/2019 820
% متن 65مقابتل  1/4/2019أشتار ا تاتارا  متن  3بال/رجتن اللاللتن بميتشتف  الطساتن لمت/  

 االجر .

غتار  يتس  ات/ السطيتز مومت/ الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت  لسيتي/ /  ع/يل ايام  9/4/2019 821
ر بال/رجن اللاللن بمتتتل اايتل ريتيس مان/  ا صاالع لالتترلاياع ًاربين بال – اور 

مقابتتل  31/1/2020 تتتى  31/3/2019الاامعتتن لس/را تتاع العسيتتا لالاوتتوا ا تاتتارا  متتن 
 % من االجر .65

 نت   –شتيماء اليتعي/  ست   نتتر الترخيص بالقيتام بالعمتل جتزء متن الوقت  لسيتي/ /  إلغاء 9/4/2019 822

ل ور اتا الت  العمتل ًتل الوقت  ا تاتارا  متن معمل بالر بال/رجتن اللاللتن بميتشتف  الطساتن 

1/4/2019 . 

معتالن خ/متن بتان بال/رجتن الخاميتن  –اشتراك اليي/ / رشا  ا/ التر من مومتور ااصتز  9/4/2019 823

 بشنون العامسين بالاامعن    مشرلع  الج العامسين لأ رنم .

ن خ/من ممتاز بال/رجن اللاللن من معال –اليي// صال   ا/ الرؤلت موم/ العراق   إلواق 9/4/2019 824

 . 12/3/2019الشنون الان/ ين لسعمل بتسين الان/ ن ا تاارا  من 

ًا ل شنون إرارين بان بال/رجن اللاايتن متن القريتن  –الغاء ا/  اليي/ / لمياء أ م/ إبرانيم  9/4/2019 825

 االلليماين ل ور اا لسعمل بر اين الشاا  .

معتالن خ/متن بتان بال/رجتن الخاميتن  –يي// مم/ل   ا/ الرازق  ا/ العتال طت  اشتراك ال 9/4/2019 826

 بالشنون اإلرارين    مشرلع  الج العامسين لأ رنم .

جنياا  من المر ل الشار  لسيي/ / أ تماء  تو  الشتربين  الاال ت   306,80خصم ماسغ  9/4/2019 827
 تتتى  تتاريخ ااتاتتاء  1/2/2019 نتت  صتتنا ن أ تتنان رابتتع بالشتتنون الطايتتن ا تاتتارا  متتن  –

 . 1/11/2033التأمين    

أخصتاي   متري  بتان بال/رجتن اللاايتن  – إبترانيمشتعاان  إبترانيم ا/ي/ ا/  اليي/ / من   9/4/2019 828
متتن  بال/قاسيتتن لمتت/   تتام بالتتر ا تاتتارا  بالشتتنون الطايتتن لسعمتتل بم/يريتتن الشتتنون الصتتوين 

28/4/2019 . 

لسيي/ / راا مومور  ين  لمتان  30/6/2015أ ا   الرا ل الشار      % من6خصم  9/4/2019 829

لصتالح صتن/لق الر ايتتن  لاإلرار أخصتاي   نظتيم لارار  بتان بال/رجتن اللاايتن بتالتنظيم  –

 . األبناءمن  2 /ر  إضا نالطاين لسيار  أ ضاء نينن الت/ريس لمعالايام اظير 

أخصتتاي   –ا متت/ مومتت/ اليتتعي/ ا متت/  متتن الوقتت  لسيتتي/ /التتترخيص بالقيتتام بالعمتتل جتتزء  9/4/2019 830

 1/4/2019شنون مالين بالر بال/رجن اللاللن بالموازاتن لالويتاباع لمت/   تام ا تاتارا  متن 

 % من االجر .65مقابل 

 نتت   متتري  رابتتع  –صتترت بتت/ل  رمتتان شتتاريا  لسيتتي/ / أمتتل متتتول   تتاطز المتتتول   9/4/2019 831

 . 21/8/2016ن الطاين ا تاارا  من بال/رجن الرابعن بالشنو

أخصتتاي  معمتتل بالتتر بو تت/   –ن خالتت/ مومتتور  يتتن غتتاام ام تتور  اليتتي/ /  تتسم  أ تت 9/4/2019 832

 . 1/4/2019الميترل تو  االلتترلا  لسعمل ا تاارا  من 

زن ابتان بالمشتترياع لالمخت إراريتنًا تل شتنون  - ور  اليتي/ / رينتا  سمت  اليتي/ زنتران 9/4/2019 833

 . 1/4/2019من  لسعمل ا تاارا  

 ن  ريتور بالر بفن/ق الاامعن لسعمل ا تاارا  من  – إبرانيم ور  اليي//  ارل  ا/ الومي/  9/4/2019 834

 الخاصن ب/لن مر ل لسعمل باليعورين . أجازا   قل ااتااء  25/3/2019

العامتن لساامعتن اظترا   بتاإلرار عتامسين موو الازاءاع التالين لالواقعن  س  بع  اليتار  ال 9/4/2019 835

 . 49الاقضاء الم/  القااواين ل /رنم 

أختاي  شتنون طتال  بالتر بال/رجتن  – إبترانيمخ/من اليي//  تالء  ست   ات/ العزيتز  إاااء 10/4/2019 836

لذلت  لتعيينت  معيت/ بقيتم  8/4/2019اللاللن بتسين التربين الرياضين باال تقالن ا تاتارا  متن 

 . 27/3/2019ر  الرياضين  بتسين التربين الرياضين بالعريش بتاريخ االرا

أخصتاي   –الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوق  لسيي/ / أ تالم  ات/   الشتوس   إلغاء 10/4/2019 837

 ا ااع التترلاين بان بال/رجن اللااين بو /  التعسيم االلتترلا  ل ور اا لسعمل ًل الوقت  

 . 1/4/2019ا تاارا  من 

 –ا تمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء متن الوقت  لسيتي/ / ايتمن  يت/  ات/ الغنت   يتن  10/4/2019 838

المقترراع االلتترلايتن لمت/   تام  إاتتاجبالر بال/رجن اللاللن بمرًتز  آلينأخصاي   ا ااع 

 . األجر% من 65مقابل  1/4/2019ا تاارا  من 

طايتل بشتر  بتان بال/رجتن اللاايتن  –ريز  مت/   يت/ المتنعم القاتاا  يرخص لسطايل/ شت 10/4/2019 839

بارا تن  األلربيتنا تااايا لوضتور المتر مر اليتنو  لسامعيتن  إل بميتشف  الطسان باليفر 

 رلن  تسيز من الاامعن . 2019ابريل  19- 15الميال     الفتر  من 

شتنون خت/ماع اجتما يتن  أخصتاييينيتر ًا –ااااء خ/من اليتي//  تاطز مومت/  ست   متر  10/4/2019 840

 . 28/3/2019ب/رجن م/ير  ام بالم/ن الاامعين بالو ا  ا تاارا  من 



أخصاي  اشاط رياض  بان بال/رجن اللااين بتسيتن  –ا/  اليي// موم/ موم/  ام  يو ز  10/4/2019 841

ل ا تاتارا  متن الفنون التطايقين باامعن رمياط لسعمل بصتن/لق الر ايتن الطايتن لمت/   تام ال

1/4/2019 . 

لسعمل م/ير متتل اال صال العيتر  بالاامعتن  –اليي// مومور  ري/ موم/  و   إلواق 10/4/2019 842

 . 7/3/2019ب/ال  من اليي// لايل ابو القمصان مشرت ا تاارا  من 

 –اان شتعاان مرضين لسيي/ / آين  ست  شتع أجاز  13/3/2019 تى  4/3ا تمار الم/  من  10/4/2019 843

 مرضين باجر ًامل . أجاز  ن   مري  رابع بميتشف  الطسان مع ا تياباا 

 –أجاز  مرضين لسيي/ /  عار رزق اليي/ ا م/  31/3/2019 تى  26/3ا تمار الم/  من  10/4/2019 844

 معالن خ/من ممتاز بالمشترياع لالمخازن مع ا تياباا أجاز  مرضين باجر ًامل .

 نت   متري  رابتع  – ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ / أ الم ا م/ غتاام مومت/  10/4/2019 845

 . 1/3/2019الطسان لر اين الطفل لم/  بالبن اشار ا تاارا  من بميتشف  

صي/ل  بالتر  – الزنراء  ا م  ز ال/ين موم/  ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ / 10/4/2019 846

 . 21/3/2019ر اين الطفل لم/   ام ا تاارا  من بميتشف  الطسان ل

طايتل أ تنان  –ميتار  مومت/ ابترانيم خضتير  ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر تل لسيتي/ /  10/4/2019 847
 12/3/2019 تتى  13/3/2019بالر بالشنون الطاين لر اين الطفل لم/   ام ا تاارا  متن 

. 

 ن   مري  بالر بو /  العتالج بتاجر  –ا م/  ا/    المن منح اليي/ / يا مين مومور  10/4/2019 848
 1/3ا تاارا  متن  أشاربميتشف  الطسان اجاز  خاصن ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   تن 

 . 31/8/2019 تى 

 أللشتتنون ال/را تتن لاالمتوااتتاع  أخصتتاي  – تتور  اليتتي/ / ناتتن   صتتفوع الويتتين   10/4/2019 849

 . 1/4/2019تعسيم بالاامعن لسعمل ا تاارا  من بمرًز  تنولوجيا ال

طايتتل بشتتر  بميتشتف  الطساتتن اجتتاز   –متنح اليتتي/ /  تتار  مصتطف  شتتفيا  اتت/ الاتار   10/4/2019 850

 .14/7/2019 تى  15/1ا تاارا  من  أشارخاصن ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   تن 

مرضتتين ا تتتلنايين بتتاجر ًامتتل لسيتتي//  از أجتت 7/4/2019 تتتى  23/3ا تيتتا  المتت/  متتن  10/4/2019 851

 معالن خ/من ممتاز بالشنون الطاين . –موم/ موم/ الان/ال  ال/ /ل  

طايل بشر  بتان بميتشتف  الطساتن اجتاز  خاصتن  –منح اليي/ / اا  ا امن ا م/ الار    10/4/2019 852

 31/3/2020ى  ت 1/4/2019ب/لن مر ل لسعمل ب/للن التوي  لم/   ام الل ا تاارا  من 

. 

طايتل بشتر   – إبترانيم ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر تل لسيتي/ /  غريت/ مومت/  متز   10/4/2019 853

 13/3/2020 تى  14/3/2019بالر بميتشف  الطسان لر اين الطفل لم/   ام ا تاارا  من 

. 

 –ا  مومتت/  اتت/ الونتتا  إااتتاء أجتتاز  التفتترا لس/را تتن الممنو تتن لسطاياتتن/ راتتا  اتت/ الونتت 10/4/2019 854

طايل بشر  بالر بالشنون الطاين لم/   تن أشتار بت/لن اجتر لستت/ريل بالواليتاع المتوت/  

 . 31/1/2019األمريتين ا تاارا  من 

مشترت  غةيتن رابتع بال/رجتن الرابعتن بالشتنون  –اشتراك اليي// مانر موم/  س   تسيمان  10/4/2019 855

 . لأ رنمن    مشرلع  الج العامسي اإلرارين

شتنون ررا تاع  سيتا لبوتوا بالتر  أخصاي  –اشتراك اليي/ / ر اء ًمال صارق اليعي/  10/4/2019 856

 . لأ رنمبال/رجن اللاللن بال/را اع العسيا    مشرلع  الج العامسين 

ن  نت  صتياان ل شتغيل بالتر بال/رجتن اللاللت – مت/  مومت/ الختول   إيماناشتراك اليي/ /  10/4/2019 857

 . لأ رنمبال/را اع العسيا لالاووا    مشرلع  الج العامسين 

 ن   متري  لصتون  امتن رابتع بال/رجتن  –خ/من اليي/ / بيمن  م/  اليي/ موم/  إاااء 10/4/2019 858

 . 3/2/2019ا تاارا  من الرابعن بميتشف  الااطنن التخصص  

 نتت   متتري  لصتتون  امتتن رابتتع  –ناتتار إااتتاء خ/متتن اليتتي/ / متترل  مصتتطف   توتت  ال 10/4/2019 859

 . 2/2/2019بال/رجن الرابعن بميتشف  الااطنن التخصص  ا تاارا  من 

مانت/   – ا/ي/ األجاز  الخاصن بت/لن مر تل لسيتي// لليت/ مومت/ ابترانيم مومت/ طرمتان  10/4/2019 860

بالت/اخل ا صاالع لالتترلاياع ًاربين بالر بمرًز  قنيتن اال صتاالع لالمعسومتاع لسعمتل 

 . 10/4/2020 تى  11/4/2019لم/   ام ا تاارا  من 

 ن   مري  رابع بميتشف  الطسان اجاز  خاصن  –منح اليي/ / راايا موين  يين صابر  10/4/2019 861

 . 28/12/2019 تى  29/3ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   يعن أشار ا تاارا  من 

طايتل أ تنان بتان بميتشتف  الطساتن لسعمتل  –ر من ا مت/ الامتال  ور  اليي/ / آين  ات/ الت 10/4/2019 862

 . 1/4/2019ا تاارا  من 

صي/ل  بالر بميتشف  الطسان لسعمل ا تاتارا   – ور  اليي/ / ًارللين  ورر  مرقص  نا  10/4/2019 863

 . 1/4/2019من 

أ تتنان بالتر بالشتتنون   نتت  صتنا ن – تور  اليتي// مومتت/ ا مت/  اتت/ الغنت   اتت/ المقصتور  10/4/2019 864

  لسعمل بالخارج . 27/3/2019الطاين لسعمل ا تاارا  من 



ًاير أخصاييين شنون خ/ماع اجتما ين ب/رجن  – تسيز اليي/ / جياان زانر موم/ زانر  10/4/2019 865

للوين  13/1/2019م/ير  ام بتييير أ مال إرار  اال واراع لاأل ر الطالبين ا تاارا  من 

 ذاع الوثيفن . اإل الن  ن

أخصتتاي  شتتنون اراريتتن بالتتر بال/رجتتن  –اايتتوا  اليتتي/ / أميتتر  مومتتور مومتت/ أبو تتتي   10/4/2019 866

 اللاللن باماان ماسس الاامعن من مشرلع  الج العامسين لأ رنم .

/ ا م/  ين موم/ اليتيخصم ما يعارل خمين  شر يوما  من متا أ  االمتواااع من اليي//  14/4/2019 867

 ن  صياان ل شغيل بالر بال/رجن اللاللن بالشنون الان/ تين اظيتر اشتتراً   ت  صتن/لق  –

 . 1/4/2019الر اين الطاين ا تاارا  من

ااات  مومت/ مومت/  / خصم ما يعارل خميتن  شتر يومتا  متن متا تأ  االمتوااتاع متن اليتي/ 14/4/2019 868

ين بمتتل الوا /ين اظير اشتتراًاا أخصاي   القاع  امن بان بال/رجن اللاا –أاور يو ز 

  . 1/1/2019   صن/لق الر اين الطاين ا تاارا  من 

 

ا مت/ جمتال مومتور  خصم ما يعارل خمين  شتر يومتا  متن متا تأ  االمتوااتاع متن اليتي// 14/4/2019 869
موام بال/رجن اللاللن بالشنون القااواين اظير اشتراً     صن/لق الر ايتن الطايتن  –موم/ 
 . 1/5/2019تاارا  من ا 

ا مت/ رمضتان ا مت/  خصم ما يعارل خمين  شر يومتا  متن متا تأ  االمتوااتاع متن اليتي// 14/4/2019 870
موام بال/رجن اللاللن بالشنون القااواين اظير اشتراً   ت  صتن/لق الر ايتن الطايتن  –لايل 

 . 1/5/2019ا تاارا  من 

ًتتريم اليتتي/ اليتتي/  متتا  متتن متا تتأ  االمتوااتتاع متتن اليتتي//خصتتم متتا يعتتارل خميتتن  شتتر يو 14/4/2019 871
موتتام بال/رجتتن اللاللتتن بالشتتنون لقااوايتتن اظيتتر اشتتتراً   تت  صتتن/لق  –جتتورع الشتتا ر 

  1/5/2019الر اين الطاين ا تاارا  من 

م ًاير أخصتاييين شتنون ماليتن ب/رجتن مت/ير  تا –ا/  اليي/ / ماج/  اليي/  يين جار    14/4/2019 872
 . 1/4/2019ا تاارا  من  أللبميتشفياع جامعن المنصور  لسعمل بتسين الطل لم/   ام 

طاين بالر بال/رجن اللاللن  أجاز  ن  صياان  – إبرانيم ا/ي/ ا/  اليي/ / ليس  اعيم صابر  14/4/2019 873
متتن بالشتتنون الطايتتن لسعمتتل بم/يريتتن الشتتنون الصتتوين بال/قاسيتتن لمتت/   تتام بالتتر ا تاتتارا  

11/5/2019 . 

ًا تتل شتتنون اراريتتن بالتتر  – ا/يتت/ اتت/  اليتتي/ /  وزيتتن المتتتول  مومتتور مومتت/ الزاتتا    14/4/2019 874
بال/رجن اللاللن بميتشف  الطسان لسعمل بم/يرين التربيتن لالتعستيم لمت/   تام بتان ا تاتارا  متن 

31/5/2019 . 

 ن  مراقان صوين بالر بال/رجن اللاللن  –ق ااااء ا/  اليي// مصطف  موم/ الشواع رز 14/4/2019 875
من العمل بم/يرين الشنون الصوين بالغربين ل ور   ال  جاتن  مست  االصتسين بتسيتن الطتل 

 . 2/4/2019الايطر  ا تاارا  من 

أخصتاي  اشتاط اجتمتا   لر تالع بتان  –ا/  اليي// مومت/  تاج الت/ين  يتن  تاج الت/ين  14/4/2019 876
لمت/   تام الل ا تاتارا  متن  اإل تتن/رينالمشرل اع الاينين لسعمتل باامعتن بال/رجن اللااين ب

1/4/2019 . 

معالن خ/من بان بال/رجن الخامين بتسين  –ااااء خ/من اليي// مصاا   ا/ه ا م/ مصطف   14/4/2019 877

 لاسوا  ن المعاش . 20/9/2019الزرا ن ا تاارا  من 

أخصتاي  ا صتاء بالتر بال/رجتن  –يي// موم/ مومور ا م/ موم/ ا تيا  م/  ا ت/ اء ال 14/4/2019 878

ل تتى  13/4اللاللن بشنون ا ضاء نينن الت/ريس اجاز  ا تلنايين بتاجر ًامتل ا تاتارا  متن 

27/4/2019 . 

خ/متن اليتار  التوارر  أ تماؤنم بعت/ بالوثتايز لالميتتوياع الوثيفيتن لالمامو تاع  إاااء 14/4/2019 879

لذلتت  ا تاتتارا  متتن اليتتوم  2019 تاتمار  ليتتنن  –أغيتتطس  –) يوليتتو  أشتتارالنو يتن  تتن 

 التال  لاسوا الين القااواين لترك الخ/من .

أخصتتاي  اشتتاط رياضتت  بتتان  –متتنح اليتتي// مومتتور مصتتطف  مصتتطف  مومتتور ًامتتل  14/4/2019 880
أيامتا  جنيت  شتاريا   100 أل% 7بال/رجن اللااين بتسيتن التاتار   تا ز التميتز العسمت  بنيتان 

 لوصول   س  الماجيتير    التربين الرياضين . 26/3/2019أًار ا تاارا  من 

مشرت أمن رابع بال/رجن الرابعتن بالمت/ن الاامعيتن  –منح اليي// ر ع  مانر موم/  س   14/4/2019 881
 26/3/2019جنيت  شتاريا  أيامتا أًاتر ا تاتارا  متن  50% أل 7 ا ز التميز العسمت  بنيتان 

  س  المرنل اال س  .لوصول  

 نت   ياًتن بالتر بال/رجتن اللاللتن  –أب   ا/   الويين  ع/  ا/ الت/ايم  إيمانمنح اليي/ /  14/4/2019 882
جني  شتاريا  أيامتا  50% أل 7بتسين التربين النو ين منين النصر  ا ز التميز العسم  بنيان 

   .لوصول   س  المرنل اال س 26/3/2019أًار ا تاارا  من 

ًا تل شتنون اراريتن بالتر بال/رجتن  –منح اليي/ / نان موم/  ا/ الاا ط  يي  الاررييت   14/4/2019 883
جنيتت  شتتاريا  أيامتتا أًاتتر  50% أل 7اللاللتتن بالمتت/ن الاامعيتتن  تتا ز التميتتز العسمتت  بنيتتان 

 لوصول   س  المرنل اال س  . 26/3/2019ا تاارا  من 

معتتالن خ/متتن بتان بال/رجتتن الخاميتتن بالمتت/ن  –  اليتتعي/ ا مت/ الشتتربين  متنح اليتتي/ / نتت/ 14/4/2019 884

جنيتت  شتتاريا  أيامتتا أًاتتر ا تاتتارا  متتن  25% أل 7الاامعيتتن  تتا ز التميتتز العسمتت  بنيتتان 

 لوصول   س  المرنل اال س  . 26/3/2019

ن الخامين بالمت/ن معالن خ/من بان بال/رج –منح اليي/ / ًريمن موم/  س   س  أبو أ م/  14/4/2019 885



جنيتت  شتتاريا  أيامتتا أًاتتر ا تاتتارا  متتن  25% أل 7الاامعيتتن  تتا ز التميتتز العسمتت  بنيتتان 

 لوصول   س  المرنل اال س  . 26/3/2019

 نت  صتياان ل شتغيل بالتر بال/رجتن اللاللتن بفنت/ق  –رزق  إبترانيممومت/  ترار  //منح اليتي 14/4/2019 886

جنيتت  شتتاريا  أيامتتا أًاتتر ا تاتتارا  متتن  50% أل 7ان الاامعتتن  تتا ز التميتتز العسمتت  بنيتت

 لوصول   س  المرنل اال س  . 26/3/2019

 أجتاز  نت   متري  رابتع بميتشتف  الطساتن  –منح اليي/ / زينل موم/  ام/ اليتي/  يتن  14/4/2019 887

  .27/9/2019 تى  28/3خاصن ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   تن أشار ا تاارا  من 

 أجتاز أخصاي  شنون مالين بان بنتار  النيتل  –منح اليي/ / ايمن  ا/ الاسيل  ا/ الموين  14/4/2019 888

 . 1/3/2020 تى  2/3/2019خاصن ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   ام ا تاارا  من 

أخصتتاي   – ا/يتت/ األجتتاز  الخاصتتن بتت/لن مر تتل لسيتتي/ / أميتتر  مومتت/ إبتترانيم زغستتول  14/4/2019 889

 1/3بالتر بمرًتز الويتا  العسمت  لر ايتن الطفتل لمت/   يتعن أشتار ا تاتارا  متن   ا ااع

 . 30/11/2019 تى 

أخصتاي  شتنون  –الخاصن ب/لن مر تل لسيتي/ / اانت/  يتن مومت/ مغتال   األجاز  ا/ي/  14/4/2019 890

 تتتى  16/3/2019لمتت/   تتام ا تاتتارا  متتن  األ تتر بالتتر بخ/متتن المتتواطنين لر ايتتن  إراريتتن

15/3/2020 . 

طايتتل  –ايتتمن مومتت/  لمتتان مومتت/ اصتتر  الخاصتتن بتت/لن مر تتل لسيتتي/ / األجتتاز  ا/يتت/  14/4/2019 891

 تتتى  15/4/2019أ تتنان بالتتر بالشتتنون الطايتتن لر ايتتن الطفتتل لمتت/   تتام ا تاتتارا  متتن 

14/4/2020 . 

بمرًتز  تنولوجيتا  أخصاي  شنون ماليتن بالتر الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ / األجاز  ا/ي/  14/4/2019 892

 لساور  ن  مل بالخارج . 7/4/2019التعسيم لسعمل ا تاارا  من 

 أجتاز معتالن خ/متن ممتتاز بالويتاباع الخاصتن  –منح اليي/ / منال مومتور  ست   تالمن  14/4/2019 893

 . 24/4/2019 تى  31/3/2019ا تيارين ألراء العمر  أللل مر  ا تاارا  من 

خاصتن  أجتاز أخصاي   مري  بميتشتف  الطساتن  –ي/ /  ز  رمضان ا م/  س  منح الي 14/4/2019 894

 . 31/3/2020 تى  1/4/2019ا تاارا  من  أللب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   ام 

خاصتن  أجتاز طايل بشر  بالر بميتشف  الطساتن  –منح اليي/ / نن/ رمضان اليي/ ا م/  14/4/2019 895

 . 14/3/2020 تى  15/3/2019ا تاارا  من  أللب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   ام 

خاصتن  أجتاز موتام بالشتنون القااوايتن  –منح اليي/ / منار  ا/ الاا ط  ا/ الغنت  ال/ ت/ع  14/4/2019 896

 . 31/3/2020 تى  1/4/2019ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   ام ا تاارا  من 

اجاز  مرضين ا تلنايين بأجر ًامل لسيي/ / ماا  30/4/2019 تى  1/4ا تيا  الم/  من  14/4/2019 897

 ًا ل شنون ارارين الل ب/ار الطاا ن بالاامعن . – ين  ين أبو يو ز 

اجتاز  مرضتين ا تتلنايين بتاجر ًامتل لسيتي/ /  20/5/2019 تى  21/3ا تيا  الم/  من  14/4/2019 898

  ن   مري  بالر بالشنون الطاين . –  ط نان  ارل  س  رمضان

 

مرضتين ا تتلنايين بتاجر ًامتل لسيتي//  أجتاز  13/5/2019 تتى  14/3ا تيا  الم/  متن  14/4/2019 899

 صرات بو /   الج العامسين لأ رنم بميتشف  الطسان . –موم/ ال/ وق   إبرانيم امح 

خاصتن بت/لن  أجتاز بميتشف  الطسان  ألل  صي/ل –منح اليي/ / اشو  جميل موم/ ًامل  14/4/2019 900

 . 30/6/2019 تى  1/4مر ل لر اين الطفل لم/  بالبن أشار ا تاارا  من 

 أجتاز بالر بالشتنون الان/ تين  إرارينأخصاي  شنون  –منح اليي/ / نان   ميعور خسيفن  14/4/2019 901

 14/4/2020 تى  15/4/2019خاصن ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   ام ا تاارا  من 

أخصتاي  معمتل بالتر بو ت/  الميترل تتو   –منح اليي// با م موم/ اايل  و يا موم/  14/4/2019 902

 تتتتى  25/4/2019االلتترلاتتت  اجتتتاز  ا تياريتتتن ألراء العمتتتر  أللل متتتر  ا تاتتتارا  متتتن 

10/5/2019 . 

 نت   متري  رابتع بميتشتف  الطساتن  –منح اليي/ /  ايز  ا مت/ زيتن العابت/ين  ات/ الفتتا   14/4/2019 903

 تتتتى  18/3/2019متتن ل لر ايتتن الطفتتل لمتت/   تتتام ا تاتتارا  خاصتتن بتت/لن مر تتت أجتتاز 

17/3/2020 . 

بتان بشتنون العتامسين  إراريتنأخصاي  شنون  –منح اليي/ / من  مصطف  مصطف   يي   14/4/2019 904

 تتتتى  7/4ا  متتتن خاصتتتن بتتت/لن مر تتتل لسعمتتتل بالتتت/اخل لمتتت/  بالبتتتن أشتتتار ا تاتتتار أجتتتاز 

6/7/2019 . 

 –مرضتين لسيتي/ / شتيماء  تتر  متتول   أجتاز  2019م6/4 تتى  24/3ا تمار المت/  متن  14/4/2019 905

 أجتتاز المقتترراع االلتترلايتتن متتع ا تيتتاباا  إاتتتاجأخصتتاي  شتتنون طتتال  بالتتر بمرًتتز 

 مرضين باجر ًامل .

مرضتين ا تتلنايين بتاجر ًامتل لسيتي//  از أجت 30/4/2019 تتى  30/3ا تيا  الم/  متن  14/4/2019 906

الوت/ايا  بتدرار  ا/ المقصور  ا/ العزيتز  ات/ المقصتور ابتو اليتعور مشترت  غةيتن بالتر 

 بالاامعن .



 نت  لرشتن بتان بالمت/ن الاامعيتن  –ماازا  اليي/ / جاللن الفر ا   العتز   يتن يو تز  14/4/2019 907
اماتتا بالتعتت/  السفظتت  لر تتع صتتو اا  ستت  اليتتي//  تتابقا  ل اليتتا  بتسيتتن اآلرا  باإلاتتةار لقي

 مصطف  موم/ إبرانيم  سيمان .

معالن خ/من بان بال/رجتن الخاميتن بمرًتز  –اشتراك اليي/ /  نان ابو اصير  ا/ الشا    14/4/2019 908

 الوال/ين . إضا نمع  لأ رنمر اين ل نمين الطفولن    مشرلع  الج العامسين 

طايل بشر  بالر بميتشف  الطساتن بوضتور متر مر  –سطايل/ أ م/  ارل  ع/ يرخص ل 15/4/2019 909

EAA  رلن  تاليز من الاامعن . 21/2/2019 تى  19/2بالقانر     الفتر  من 

أخصتاي  إقامتن ألل بال/رجتن األللت  متن  –ا/  اليي/ / اا   س   ا/ الوتيم موم/  إلغاء 15/4/2019 910

 8/4/2019ان  مساا األصسين بمرًز األلرام ا تاارا  من العمل بنار  النيل ل ور اا لا

لسيي/ / مر    ا/ المعاور ابو  30/6/2015% من أ ا   الرا ل الشار     1,5خصم  15/4/2019 911
 إضا نبالر بال/رجن اللاللن بمرًز ر اين ل نمين الطفولن اظير  إرارينًا ل شنون  – مر 

 لأ رنم .الوال/ين ال  مشرلع  الج العامسين 

خصم  ما يعتارل خميتن  شتر يومتا  متن متا تأ  االمتوااتاع متن اليتي//  تارل مومتور  ات/  15/4/2019 912
أخصتتاي  شتتنون اراريتتن بتتان بال/رجتتن اللاايتتن بالشتتنون الان/ تتين اظيتتر  –المقصتتور شتتار  

 . 1/4/2019من  اشتراً     صن/لق الر اين الطاين ا تاارا  

لثيفتن بشتاغسياا متن موازاتن ميتشتفياع جامعتن المنصتور  الت  موازاتن  3/راقل  مويل   15/4/2019 913
مع اااتاء ات/بام ا تاتارا   1/4/2019التعسيم لسعمل بتسين الطل ب/رجا ام المالين ا تاارا  من 

 لنم : 1/4/2019من 
 اليي// موم/  تو  موم/ ،  س   س   ين مرزلق ، الشا ع   ا/ المنعم  طو  .

أخصتاي   متري  بالتر بال/رجتن  –/يل  تسيز اليي/ / إيمان األلف  رمضان  ا/ القو   ع 15/4/2019 914

اللاللن من مرًز التا/ لالاااز الاضتم  بت/مال لسعمتل بالمعات/ الفنت  لستمتري  ا تاتارا  

 . 29/1/2019من 

جتن أخصتاي   متري  بالتر بال/ر – ع/يل  تسيز اليي/ / أ تماء مويتن  ست   ات/ الوميت/  15/4/2019 915

اللاللتتن متتن مرًتتز جرا تتن الااتتاز الاضتتم  لسعمتتل بالمعاتت/ الفنتت  لستمتتري  ا تاتتارا  متتن 

10/2/2019 . 

ًاير أطااء بيطريين ب/رجن م/ير  –اليي// يا ر جمال ال/ين  س  الصير    أق/مي  إرجاع 15/4/2019 916

 . 1/9/2000ب/ال  من  1/1/1999 ام ب/ار الضيا ن    ال/رجن اللااين التخصصين ال  

الخاصتن بت/لن مر تل لساوتر  تن  متل بالختارج لسيتي/ / نت/   تعي/  األجاز  غيير صفن  15/4/2019 917

 أخصاي  شنون ارارين بالر بالشنون القااواين . –الغريل  ي/ ا م/ الانا 

سعمتل ميتاايت  بالر بالشنون الان/ تين بالاامعتن ل – ور  اليي// أ م/  زع المتول  الاي   15/4/2019 918

 . 10/4/2019ا تاارا  من 

موتام بالشتنون القااوايتن لسعمتل ا تاتارا  متن  –جمعتن مومت/ أبتو الناتا  إينتا  ور  اليي/ /  15/4/2019 919

 الخاصن ب/لن مر ل لر اين الطفل . أجازا اابع/ قطع  7/4/2019

 إرار متت/ير  –صتتالح  انيمإبتتراال تياريتتن لسيتتي/  األ تتتاذ / أمتتل  اتت/ التترازق  األجتتاز متت/  15/4/2019 920

 . 4/4/2019 تى  29/3قااواين بالشنون القااواين لزيار  الزلج بالتوي     الم/  من 

العينين  أبوالخاصن ب/لن مر ل لسيي// أ م/ موم/  ا/ السطيز موم/  األجاز  غيير صفن  15/4/2019 921
خاصتن  أجتاز ومتاع أخصاي   ا ااع التترلاين بالتر بمرًتز  قنيتن اال صتاالع لالمعس –

خاصتن بت/لن مر تل لسعمتل باليتعورين ا تاتارا  متن  أجتاز  إلت ب/لن مر ل لسعمل بال/اخل 
 . 14/11/2019 تى  1/4/2019

أخصتاي  شتنون  –الخاصن ب/لن مر ل لسيي//  تامح مومت/ اليتعي/ الناتار  األجاز  ا/ي/  15/4/2019 922

 تتتى  16/4/2019   تتام ا تاتتارا  متتن ماليتتن بتتان بالشتتنون الان/ تتين لسعمتتل باليتتعورين لمتت/

15/4/2020 . 

 – ا/يتت/ األجتتاز  الخاصتتن بتت/لن مر تتل لسيتتي/ / لالء مويتتن مومتت/ مومتت/ خسيتتل  ابتت/  15/4/2019 923

أخصتتاي  شتتنون طتتال  بتتان بمرًتتز ضتتمان الاتتور  لر ايتتن الطفتتل لمتت/   تتام ا تاتتارا  متتن 

 . 23/3/2020 تى  24/3/2019

أخصاي  ا صاء بالتر  –المق/م من اليي//  الء ال/ين مومور  المن  ااز  قاول التظسم  15/4/2019 924

 شتال  . 8/3/2017بتاريخ  609بالموازان لالوياباع طعنا   س  قرار الازاء رقم 

خصم  ما يعارل خمين  شر يوما  من متا أ  االمتواااع متن اليتي/ / أمينتن صتالح  تسيمان  16/4/2019 925

ار  اظيتتر اشتتتراًاا  تت  صتتن/لق الر ايتتن الطايتتن ا تاتتارا  متتن متت/ير  تتام التنظتتيم لاإلر

1/7/2019 . 

مانتت/  بالتتر متتن مرًتتز  –إااتتاء إلوتتاق اليتتي/ / ايتترين  اتت/ الغنتت  مومتت/ الصتتعي/   16/4/2019 926

ا تشاراع الوا ااع لالمعسوماع ل ور اا لااتن  مساتا األصتس  بمرًتز الويتا  العسمت  

 . 1/4/2019ا تاارا  من 

 ن  لرشن بالر بال/رجن اللاللن بتسين العستوم لسعمتل  –ا/  اليي// أ م/ موم/ اليي/ اليعي/  16/4/2019 927

 . 1/4/2019ا تاارا  من  أللبمرًز أمرا  التس  لالميال  الاولين لم/   ام 

 تايا بالتر بال/رجتن الخاميتن بو ت/   –اشتتراك اليتي// رمضتان أبتو زيت/ المتوا    ستيش  16/4/2019 928

 .  لأ رنمااع اقل أ ضاء نينن الت/ريس    مشرلع  الج العامسين مرً



أخصتاي  شتتنون طتتال  بتتان بال/رجتتن اللاايتتن متتن  –اقتل اليتتي//  اتتا  موتت  التت/ين  اتتا   16/4/2019 929

 . 8/4/2019شنون التعسيم لالطال  لسعمل بالم/ن الاامعين ا تاارا  من 

أخصاي   مري  بان بالشتنون الطايتن لميتشتف   –شرت اقل اليي/ / لالء  اطز موم/  16/4/2019 930

 الطسان لسعمل بتسين التمري  أخصاي   مري  بان .

مانتت/  بتتان بال/رجتتن اللاايتتن بتسيتتن الصتتي/لن  –اتت/  اليتتي// رضتتا  اشتتور  تتسيمان  تتعفان  16/4/2019 931

 . 4/4/2019لسعمل بميتشفياع جامعن المنصور  لم/   ام ألل ا تاارا  من 

ًايتر أخصتاييين ب/رجتن مت/ير  تام بعمتل  – ا/ي/ قيتام اليتي/ / إيمتان ا مت/ مومت/ الزينت   17/4/2019 932
متت/ير إرار  الويتتاباع الخاصتتن بالموازاتتن جامعتتن المنصتتور  لمتت/   تتام ألل ا تاتتارا  متتن 

4/4/2019 . 

لطتتال   ًايتتر أخصتتاييين شتتنون  عستتيم – ا/يتت/ قيتتام اليتتي/ / ل تتاء مصتتطف  ًامتتل  يتتان  17/4/2019 933
 25/5/2019ب/رجن م/ير  ام بعمل م/ير إرار  المتتان بتسين اآلرا  لم/   ام ا تاارا  متن 

 للوين اإل الن  ن ذاع الوثيفن .

أخصتتاي  شتتنون إراريتتن ألل بال/رجتتن – ا/يتت/ قيتتام اليتتي// ااصتتر طسعتت   ستت  الاتت/ليا   17/4/2019 934
 14/4/2019بتسين التاار  ا تاارا  متن األلل  بعمل م/ير إرار  ال/را اع العسيا لالاووا 

 للوين اإل الن  ن ذاع الوثيفن .

ًاير أخصاييين شتنون  عستيم لطتال  ب/رجتن  – ا/ي/ قيام اليي/ / ماا ا م/ موم/ زغسول  17/4/2019 935
 11/4/2019متت/ير  تتام بعمتتل متت/ير إرار  التيتتايل بشتتنون التعستتيم لالطتتال  ا تاتتارا  متتن 

 بسوا  ن المعاش .  اريخ 31/7/2020 تى 

إ ار   مويتل لثيفتن  نت  إ صتاء بالتر بال/رجتن اللاللتن بموازاتن م/يريتن الشتنون الصتوين  17/4/2019 936
بال/قاسين لنقل اليي// موم/ جمتال غريتل  امت/ متن موازاتن جامعتن المنصتور  )التعستيم  ، 

نون الصتوين لاقل اليي// موم/ جمال غريل  ام/ من الشتنون الطايتن لسعمتل بم/يريتن الشت
 ا/ب  . لإلغاءطر    إخالء اريخ  28/3/2019بال/قاسين ا تاارا  من 

مانت/   – ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ / ر ا  ا مت/ اايت   طيتن الوضتر   18/4/2019 937
ا صتتاالع لالتترلايتتاع بتتان بمرًتتز  طتتوير اآلراء الاتتامع  بو تت/  التعستتيم االلتترلاتت  

 . 31/3/2020 تى  1/4/2019 ام ا تاارا  من  لر اين الطفل لم/ 

صتي/ل  بتان  – ا/ي/ األجاز  الخاصن بت/لن مر تل لسيتي/ / رياتام مومت/ مومت/ الومتام   18/4/2019 938
 تتتتتى  26/4/2019بميتشتتتف  الطساتتتتن لسعمتتتل ب/للتتتتن التويتتتت  لمتتت/   تتتتام ا تاتتتارا  متتتتن 

25/4/2020 . 

أخصتاي   –الخميي  صار  الخميي   و    ل لسيي// ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر 18/4/2019 939
 طايا اظم للتوايح لثيفيتن بتان بميتشتف  الطساتن لسعمتل باليتعورين لمت/   تام ا تاتارا  متن 

 . 16/3/2020 تى  17/3/2019

 أجتاز  نت   متري  رابتع بميتشتف  الطساتن  –منح اليي/ /  ما م موم/  س   ا/ العزيتز  18/4/2019 940
  تتتتى 7/3/2019لر ايتتتن الطفتتتل لمتتت/  بالبتتتن أشتتتار ا تاتتتارا  متتتن خاصتتتن بتتت/لن مر تتتل 

 6/6/ 2019 . 

بتسيتن  األللت بال/رجتن  أللأخصتاي   غةيتن  –منح اليي/ / ااتال صتفاء الت/ين  تي/  ر تان  18/4/2019 941
جنيتت  شتتتاريا  أيامتتتا اًاتتتر ا تاتتتارا  م  100 أل% 7الزرا تتن  تتتا ز التميتتتز العسمتتت  بنيتتتان 

26/3/2019 . 

أخصتاي  شتنون إراريتن بتان بال/رجتن اللاايتن متن  –اقل اليي// أيمن الشواع إبرانيم  مار  18/4/2019 942
 . 4/4/2019صن/لق الر اين الطاين لسعمل بتسين الفنون الاميسن ا تاارا  من 

مشترت أمتن رابتع بال/رجتن  – ع/يل الوالن االجتما ين لسيي// أ م/ ابترانيم يو تز اليتي/  18/4/2019 943
 ابعن باألمن الاامع  من ا ز  ال  متزلج ليعول لا / .الر

 



 

طايتل بشتتر  بالتر بال/رجتتن  –يترخص لسطايتل/ مصتتطف   يتن أ مت/ مومتتور الشتنال   18/4/2019 944

 ست  افقتت   2019ابريل  5-9اللاللن بميتشف  الطسان باليفر ال  رللن النميا    الفتر  من 

 الخاصن .

 –  العسمين اليابقن الت  قضتاا اليي/ / من  موم/ بترلع  ات/ الاتار   ات/ه ضم م/  الخار 21/4/2019 945

أخصتتتاي  شتتتنون ماليتتتن بالتتتر بال/رجتتتن اللاللتتتن بالموازاتتتن لالويتتتاباع ختتتالل الفتتتتر  متتتن 

 . 18/5/2015 تى  1/10/2002

 إراريتنًا ل شتنون  –ضم م/  الخ/من العيترين لسيي// مومور صال   طا    ا/ الغن   21/4/2019 946

 28/1/2015 إلت اق/ميتت   لإرجتاعم/  خ/متت  الواليتن  إل الرابعن المتتاين بفن/ق الاامعن 

 . 5/3/2017ب/ال  من 

 –ا مت/  تع/  ات/ الاتار   ات/ اليتالم خسيفتن  ا/ي/ األجتاز  الخاصتن بت/لن مر تل لسيتي//  21/4/2019 947

  التعستتيم االلتترلاتت  الاتتامع  بو تت/ األراءأخصتتاي   ا تتااع آليتتن بالتتر بمرًتتز  طتتوير 

 31/12/2019 تى  1/4/2019باليعورين ا تاارا  من 

أخصتتاي   –نالتتن  اتت/ العزيتتز  اتت/ العتتال  ا/يتت/ األجتتاز  الخاصتتن بتت/لن مر تتل لسيتتي/ /  21/4/2019 948

بو /  العالج باجر بميتشف  الطسان لسعمل ب/للن قطر لمت/   تام ا تاتارا  متن  ألل مري  

 . 14/4/2020 تى  15/4/2019

أخصاي  شنون طال  بان بمرًز ر ايتن ل نميتن  – رار  ام/ الموا    إيمان ور  اليي/ /  21/4/2019 949

 . 10/4/2019الطفولن ا تاارا  من 

 نت  صتياان ل شتغيل بالتر بر ايتن الشتاا   –ماازا  اليي// مومور راضت   ات/ المطستل  21/4/2019 950

 مارر قااوا  . أل إذنالاقطا    ن العمل ب/لن  باإلاةار

 –اجاز  مرضين لسيتي/ / نت/ير نشتام  تي/ ابتو العينتين  3/4/2019 تى  1/4ا تمار الم/   23/4/2019 951

 أخصاي  خ/من اجتما ين بان بالموازان لالوياباع اجاز  مرضين باجر ًامل .

 –يعي/  س  قابيل اجاز  مرضين لسيي/ /  اير ال 11/4/2019 تى  1/4ا تمار الم/  من  23/4/2019 952

 معالن خ/من ممتاز بالشنون الطاين مع ا تياباا اجاز  مرضين باجر ًامل .

أمتين  – ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ / بيتمن  ترار مظستوم مومتور  تي/ أ مت/  23/4/2019 953
  تتى 1/3مخزن ألل بشنون التعسيم لالطال  لر اين األ ر  لم/   يعن أشار ا تاارا  متن 

30/11/2019 . 

مان/  ا صتاالع  – ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ / مرل   ا/ الغن  ط   سيم  23/4/2019 954
لالتترلايتتاع بتتان بمرًتتز  قنيتتن اال صتتاالع لالمعسومتتاع لر ايتتن الطفتتل لمتت/   تتتن أشتتار 

 . 5/10/2019 تى  6/4ا تاارا  من 

أخصتاي  شتنون  –مر تل لسيتي/ / منت  مومتور أ مت/  طتا  ا/ي/ األجتاز  الخاصتن بت/لن  23/4/2019 955
طال  بالر بو /  التعسيم االلتترلات  بمرًتز  طتوير اآلراء الاتامع  لر ايتن الطفتل لمت/  

 . 17/2/2020 تى  18/2/2019 ام ا تاارا  من 

اي  أخصت – سو  يير  زاً  اليي/ الااللت   ا/ي/ األجاز  الخاصن ب/لن مر ل لسيي/ /  23/4/2019 956

شنون طال  بان بمرًز ر اين ل نمين الطفولن لر اين الطفل لم/   تتن أشتار ا تاتارا  متن 

 . 9/9/2019 تى  10/3

أخصتتاي  شتتنون ماليتتن بالتتر بالموازاتتن  –متتنح اليتتي/ / إيمتتان مومتت/ رضتتا  يتتن  اتت/    23/4/2019 957

ارا  متتتن لالويتتتاباع أجتتتاز  لضتتتع لمتتت/  أربتتتع شتتتاور لسمتتتر  األللتتت  بتتتاجر ًامتتتل ا تاتتت

23/3/2019 . 

أجاز  مرضين ا تلنايين باجر ًامل لسيي// أ م/  30/4/2019 تى  8/4ا تيا  الم/  من  23/4/2019 958

ًاير أخصاييين شنون  عستيم ب/رجتن مت/ير  تام بالعالقتاع  – ا/ الماي/  رلر  ا/ الماي/ 

 العامن .

رضين ا تلنايين باجر ًامتل لسيتي/ /  تال أجاز  م 5/6/2019 تى  6/4ا تيا  الم/  من  23/4/2019 959

 أخصاي  شنون مالين بان بالموازان لالوياباع . –مصطف   ا/ه جعفر 

أجتاز  مرضتين ا تتلنايين بتاجر ًامتل لسيتي//  29/5/2019 تتى  31/3ا تيا  الم/  متن  23/4/2019 960

 .ماسس الاامعن  بأماانأخصاي  شنون طال  بان  –موم/ إبرانيم  و يا ال/يل 

أجتاز  مرضتين ا تتلنايين بتاجر ًامتل لسيتي/ /  11/4/2019 تى  14/3ا تيا  الم/  من  23/4/2019 961

  ن   مري  ألل بميتشف  الطسان . –النضر  أبواان/ مصطف   ا/ العزيز 

ا تلنايين باجر ًامل لسيي/ /  سو   راج  أجاز  18/4/2019 تى  1/4ا تيا  الم/  من  23/4/2019 962

 بالموازان لالوياباع . أللًا ل شنون مالين  –راج ا م/  

مانتت/  ا صتتاالع التترلايتتن بالتتر  –متتنح اليتتي/ / متترل  ل يتت/ زًريتتا مومتت/ التت/ًرلر   23/4/2019 963

خاصتن بت/لن مر تل لر ايتن الطفتل لمت/   تتن  أجاز بمرًز  قنين اال صاالع لالمعسوماع 

 . 9/9/2019 تى  10/3أشار ا تاارا  من 

أخصتتاي  ر ايتتن  تتامسين بالتتر  – إ تتما يل تتوز  صتت/يا  اتت/ الفتتتا   إنتت/اءمتتنح اليتتي/ /  23/4/2019 964

 تتى  1/4خاصن ب/لن مر ل لر اين الطفل لم/   تن أشتار ا تاتارا  متن  إجاز بالمتتااع 

30/9/2019 . 



ز  قنيتن أخصاي   وسيتل ل صتميم اظتم بالتر بمرًت –منح اليي/ / إينا  موم/ موم/ الشيخ  23/4/2019 965

اال صاالع لالمعسوماع أجتاز  خاصتن بت/لن مر تل لر ايتن الطفتل لمت/   تام ا تاتارا  متن 

 . 11/3/2020 تى  12/3/2019

 ن   ياًن بالر بالشنون االراريتن لسعمتل   – ور  اليي/ / ماج/   سم   ا/ الخالا أبو رين  23/4/2019 966

 . 16/4/2019ا تاارا  من 

أخصاي   القاع  امن بالتر بفنت/ق الاامعتن  –ي/ / ًاميسيا  ا/   ا/    لمان  ور  الي 23/4/2019 967

 . 10/4/2019لسعمل ا تاارا  من 

 ن   مري  رابع بميتشتف  الطساتن لسعمتل ا تاتارا  متن  – ور  اليي/ / أ ماء اليي/ جمعن  23/4/2019 968

8/4/2019 . 

العنين  تي/ ا مت/  أبومرضين لسيي// جميل  أجاز  17/4/2019 تى  4/4ا تمار الم/  من  23/4/2019 969

 مرضين باجر ًامل . أجاز بالورًن لالنقل مع ا تياباا  ألل ايا  –

بال/رجن األلل   أللأخصاي  اشاط رياض   –ا/  اليي// موم/ مصطف  موم/ ال/ وق   23/4/2019 970

 . 30/3/2019ن ا تاارا  م أللبالم/ن الاامعين لسعمل باامعن العريش لم/   ام 

ب/رجتن  إراريتنًايتر أخصتاييين شتنون  – ا/ي/ ا/  اليتي/ / أمتل مومت/ القصتا  العريتان  23/4/2019 971

لسعمل بالاينن العامن لقصور اللقا ن  رع بقا ن المنصور  لم/   األ نانم/ير  ام بتسين طل 

 . 5/7/2019 ام بالر ا تاارا  من 

با ر قتااوا  بالتر بال/رجتن اللاللتن بم/يريتن  –ين موم/ جار شسا  ا/  اليي/ / ربا   ي 23/4/2019 972

 10/4/2019التربين لالتعسيم بال/قاسين لسعمل بالشنون القااواين لم/   ام الل ا تاارا  من 

بالتر  لإ صتاء نت   يتايل طات   –يماء أ مت/  ست  ا مت/ جتونر شت ا/ي/ ا/  اليتي/ / ال 23/4/2019 973

العتتالج بتتاجر بميتشتتف  الطساتتن لسعمتتل بم/يريتتن الشتتنون الصتتوين بال/رجتتن اللاللتتن بو تت/  

 . 1/3/2019بال/قاسين لم/   ام بالر ا تاارا  من 

معتتالن خ/متتن ممتتتاز بال/رجتتن اللاللتتن بميتشتتف   –اقتتل اليتتي// اايتتل مومتتور مومتت/  تتسيمان  23/4/2019 974
 . 1/7/2018الاامع  لسعمل بتسين الطل ب/رجت  المالين ا تاارا  من  األطفال

معالن خ/من بالشتنون  –االمتواااع الفعسين لسيي//  س   اضل  س  مصطف   أياما تيا   23/4/2019 975
 باجر ًامل .  أجاز  اإلرارين

يوتت  مومتت/  إ تتالمخصتم متتا يعتتارل خميتتن  شتتر يومتتا  متتن متا تأ  االمتوااتتاع متتن اليتتي//  23/4/2019 976
ن اللاللن اظيتر اشتتراً   ت  صتن/لق الر ايتن أخصاي  أمن بالر بال/رج –خضير  إبرانيم

 . 1/5/2019الطاين ا تاارا  من 

 17/8/2017بتتاريخ  2038متن قراراتا رقتم  األللت من باايا  متن المتار   7 ع/يل الان/ رقم 23/4/2019 977
 ليصاح  س  النوو التال  :

جتن مت/ير  تام ًاير  نيين زرا تن ل غةيتن ب/ر –خ/من اليي// موم/ مومور ا م/ يس  إاااء
 . 28/11/2017بتسين الان/ ن ا تاارا  من 

إ تتتار   مويتتتل لثيفتتتن بال/رجتتتن األللتتت  بموازاتتتن لزار  التعستتتيم العتتتال  لسيتتتنن الماليتتتن  23/4/2019 978
لنقل اليتي/ /  تما   و يتا  تي/ ا مت/ متن موازاتن جامعتن المنصتور  بتسيتن  2018/2019

متل بتوزار  التعستيم العتال   ست  ررجتن خاليتن طل األ نان لاقساا من ًسين طل األ نان لسع
 . 8/4/2019ا تاارا  من 

 ن  لرشن رابع بال/رجتن الرابعتن متن ًسيتن  –اقل اليي// ا م/  لمان  ع/ صالح الشنال   24/4/2019 979
 . 31/3/2019الفنون الاميسن لسعمل بتسين الان/ ن ا تاارا  من 

 نت  ًاربتاء رابتع  – تازم  ات/ الفتتا  مومت/ ثريتز اليتي/  ا تيا  م/  ا تت/ اء اليتي// 24/4/2019 980
 تتتى  30/3ا تتتلنايين بتتاجر ًامتتل ا تاتتارا  متتن  أجتتاز بال/رجتتن الرابعتتن بالشتتنون الان/ تتين 

13/4/2019 . 

 ليصاح  س  النوو التال  : 9/4/2019    819 ع/يل قراراا رقم  24/4/2019 981
ًا تل شتنون  –/ / رينتا  سمت  اليتي/ زنتران الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوق  لسيي

 1/4/2019بان بال/رجن اللااين بالمشترياع لالمخازن لم/   تن أشتار ا تاتارا  متن  إرارين
 . األجر% من 65مقابل 

أخصاي  شنون مالين بان بال/رجن اللااين لسقيام  – ا/ي/ ا/  اليي/ / رشا  س   اا   مار  24/4/2019 982
للوتين اال تالن  تن  21/4/2018لويتاباع بتسيتن التربيتن ا تاتارا  متن بعمل مت/ير ارار  ا
 ذاع الوثيفن .

اشاط رياضت  بتان بال/رجتن اللاايتن بر ايتن أخصاي   –منح اليي//  ار   تو   ا/ه  /ره  28/4/2019 983
جنيتت  شتتاريا  أيامتتا اًاتتر ا تاتتارا  متتن  200% ال 7الشتتاا   تتا ز التميتتز العسمتت  بنيتتان 

26/3/2019 . 

 نت   متتري  رابتتع بال/رجتن الرابعتتن بميتشتتف   –اشتتراك اليتتي/ / صتابرين  متت/  اليتتي/  28/4/2019 984
 الطسان    مشرلع  الج العامسين لأ رنم .

 ن   مري  رابع بال/رجن الرابعن بميتشف  الطسان  –اشتراك اليي/ /  ايشن إبرانيم  رج  28/4/2019 985
    مشرلع  الج العامسين لأ رنم .



أخصتاي  اشتاط اجتمتا   الل  –ااااء خ/من اليي/ /  ال  موم/  ا/ العال  و  مو    28/4/2019 986
 . 1/3/2019بال/رجن االلل  بر اين الشاا  باال تقالن بناء  س  طسااا ا تاارا  من 

 –ا تمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوقت  لسيتي/ /  تسم  مصتطف  مومت/ قا تم  28/4/2019 987
أخصتتاي  معمتتل بالتتر بال/رجتتن اللاللتتن بو تت/  الميتر تتتو  االلتترلاتت  لمتت/   تتتن أشتتار 

 . األجر% من 65مقابل  1/5/2019ا تاارا  من 

 

 14/4/2019بتتتاريخ  879متتن قراراتتا رقتتم  األللتت   متتن رابعتتا  متتن المتتار  1 عتت/يل الانتت/) 28/4/2019 988
 ليصاح  س  النوو التال  :

ألل أخصاي   طايا اظم للوايح لثيفين  –ااو  ًمال يو ز مرقس خ/من اليي/ /  إاااء
 . 1/7/2019من بتسين اآلرا  ا تاارا  

 ع/يل الوالن االجتما ين لسيار  العامسين ال/ايمين  يل الوالن االجتما ين قرين ًتال  متنام   28/4/2019 989

يتتي// مومتت/ اصتتر لنتتم : اليتتي// مومتت/ ا متت/ إبتترانيم الميتتير  ) الويتتا  العسمتت    ، ال

 الزاا   اصر ) المشترياع لالمخازن   .

اجتاز  مرضتين ا تتلنايين بتاجر ًامتل لسيتي//  12/5/2019 تت   13/4ا تيا  الم/  متن  28/4/2019 990

  ن   ياًن بالر بميتشف  الطسان . –جار موم/ رالر  إ الم

ياط  ميت/   لسيتي//  ات/   أ مت/ ضم م/  الخ/من العيترين لم/  اال تاقاء ًضابط ا ت 28/4/2019 991

أخصتتاي  شتتنون طتتال  بالتتر بال/رجتتن اللاللتتن بتسيتتن التربيتتن الرياضتتين  –مومتت/  اتتاز  

 22/1/2012ب/ال  من  18/8/2009لإرجاع أق/ميت  إل  ال/رجن اللاللن التخصصين ال  

الرابعتتن بميتشتتف    نتت   متتري  رابتتع بال/رجتتن –اشتتتراك اليتتي/ /  تتار   تتسيمان  تتسيمان  28/4/2019 992

 الوال/ين . إضا نالطسان    مشرلع  الج العامسين لأ رنم مع 

خصم ما يعارل خمين  شر يوما  من متا أ  االمتوااتاع متن اليتي// مومت/ اليتي/ المنصتان  28/4/2019 993

أخصاي  أمن بالتر بال/رجتن اللاللتن اظت  اشتتراً   ت  صتن/لق الر ايتن الطايتن  –الاسيا  

 . 1/5/2019 ا تاارا  من

 ن   –ا تمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الوق  لسيي/ /  ال   سيم المو/م   س   28/4/2019 994

مقابتتل  15/4/2019أشتتعن رابتتع بال/رجتتن الرابعتتن بالشتتنون الطايتتن لمتت/   تتام ا تاتتارا  متتن 

 % من االجر .65

زينتل جمتال مومت/ السطيتز ابتو ق  لسيي/ / ا تمرار الترخيص بالقيام بالعمل جزء من الو 28/4/2019 995

أخصتتاي   متتري  بتتان بال/رجتتن اللاايتتن بالشتتنون الطايتتن لمتت/   تتام ا تاتتارا  متتن  –العتتز 

 . األجر% من 65مقابل  15/4/2019

أخصتاي  اشتاط اجتمتا   لر تالع بالتر بال/رجتن  –ا/  اليي/ / من  اليي/  ع/ برًاع  28/4/2019 996

ا تاتتارا  متتن  أللل بم/يريتتن الشتتنون الصتتوين بال/قاسيتتن لمتت/   تتام اللاللتتن بتسيتتن الطتتل لسعمتت

8/4/2019 . 

ر تالن الماجيتتير لسيتي// مومت/  ات/ اليتالم  تام   إ ت/ارمنح متا أ   الميانمن    افقاع  28/4/2019 997

 جني  ال غير .  450لق/رنا  األمن بدرار أخصاي  أمن بالر  – لمان 

ًا تل  –بالقيام بالعمل جزء من الوق  لسيي/ / اا  ا م/ مومت/ الات/رال   إلغاء الترخيص 28/4/2019 998

شنون مالين بالر بال/رجن اللاللن المتتاين باال توقاقاع ل ور اا لسعمل ًتل الوقت  ا تاتارا  

 . 23/4/2019من 

ل طايتت –اتترمين  ستت  مومتت/ العتت/الا   التتترخيص بالقيتتام بالعمتتل جتتزء متتن الوقتت  لسيتتي/ / 30/4/2019 999

% 65مقابتل  2/5/2019بشر  بان بال/رجن اللااين بميتشف  الطسان لم/   ام ا تاارا  متن 

 من األجر .

معتالن  –موم/ مومت/ الانت/ال  ال/خت/ل   /لقيام بالعمل جزء من الوق  لسيي/الترخيص با 30/4/2019 1000

مقابتل  2/5/2019ا تاارا  متن  أشارخ/من ممتاز بال/رجن اللاللن بالشنون الطاين لم/   تن 

 . األجر% من 65

 

 – ضتتل اليتتي/ رالر  أ تتامنالتتترخيص بالقيتتام بالعمتتل جتتزء متتن الوقتت  لسيتتي//  أيتتام عتت/يل  30/4/2019 1001

 تتتتى  20/4أخصتتتاي  ر ايتتتن  تتتامسين بال/رجتتتن اللاايتتتن بميتشتتتف  الطساتتتن ا تاتتتارا  متتتن 

 . األجر% من 65مقابل  7/8/2019

 أمأجاز  مرضين ا تلنايين باجر ًامل لسيي/ /  24/4/2019 تى  25/3 ا تيا  الم/  من 30/4/2019 1002

  ن   ياًن رابع ب/ار الطاا ن . – ا/ه  ا/ العزيز  ا/ العزيز 

مرضين لسيي// ا م/  ا/    ع/  ا/    أجاز  11/4/2019 تى  15/3ا تمار الم/  من  30/4/2019 1003
 مرضين باجر ًامل . أجاز تتااع مع ا تياباا بان بالم إرارينأخصاي  شنون  –اار  أبو

 ليصاح  س  النوو التال  : 12/3/2019بتاريخ  648 ع/يل قرار الاامعن رقم  30/4/2019 1004
 أمتينمرضتين ا تتلنايين لسيتي/ /  سيتن  إجتاز  31/3/2019 تتى  17/2ا تيا  المت/  متن 

 تى  17/2عامسين ب/ال  من باال توقاقاع بشنون ال أللأخصاي  شنون مالين  –موم/  مر 
 . 1/4/2019ل ور اا لسعمل  17/4/2019



أخصتاي  شتنون طتال  بالتر بالمشترل اع الاينيتتن  –متنح اليتي/ / آيتن اليتي/ ا مت/  يتين  30/4/2019 1005

 . 12/4/2019باجر ًامل ا تاارا  من  األلل شاور لسمر   أربعلضع لم/   أجاز 

 أجتاز مانت/  بالتر بمرًتز الويتا  العسمت   –زغستول  إبترانيممومت/ منح اليي/ / ر تاء  30/4/2019 1006

 . 13/4/2019 تى  31/3ا تيارين ألراء العمر  أللل مر  ا تاارا  من 

مرضتين ا تتلنايين بتاجر ًامتل لسيتي/ /  أجتاز  28/5/2019 تى  29/3ا تيا  الم/  من  30/4/2019 1007

 قااواين .موام بالشنون ال –م  صال  ال/ين مومور ب/ران 

مرضتين ا تتلنايين بتاجر ًامتل لسيتي//  أجتاز  20/5/2019 تتى  22/3ا تيا  الم/  متن  30/4/2019 1008

طاتتاع ممتتتاز باليتتتر ارين لالموفوثتتاع  –بتتتر  اتت/ الغنتت  ا متت/ الصتت   أبتتو اتت/ المتتنعم 

 بالشنون االرارين .

   

   

 


