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رقم 

 القرار
 بــشـــأن التاريخ

1266 
فنا   –الخاصا  باد ن ترتال لد/ااد/ امحاد تححاد امحاد يا د الادي   األجااة تجديد  4/8/2020

طبا  ثان بح/تشاي  اللدبا  لد حاا بال/ا  لي  لحاد  عااا اعتباارا  تا   أجهز صاان  
 . 31/3/2021متى  1/4/2020

1267 
 – لاااد عحااال عداا  عدحااان صاادق   تجديااد ااجاااة  الخاصاا  بااد ن ترتاال لد/اااد/ 4/8/2020

أخصااي  ئان ن الاريا  ثالار بحرلاز الدنا  اانجدازيا  للخارا  الخاصا  لد حااا 
  2/8/2021متى  3/8/2020بالداخا بالجات   األتريكا  لحد  عاا اعتبارا  ت  

1268 
فنا   –صبري ئ بان اإلتاا الصا ادي  ترتل لد/اد/ تجديد ااجاة  الخاص  بد ن 4/8/2020

تراقب  صاحا  ثالار بح/تشاي  اللدبا  لد حاا بد لا  ايلالااا لحاد  عااا اعتباارا  تا  
 . 13/7/2021متى  14/7/2020

1269 
 –رماب امحاد نبااع علاا  الح اري  تجديد ااجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد / 4/8/2020

  ب ماد  الت داام االكتر نا   انتاام الحقاررات تهندس اتصاات  الكتر ناات ثاان
 . 31/3/2021متى  1/4/2020االكتر نا  لرعاي  الليا لحد  عاا اعتبارا  ت  

1270 
 - ايااحاعااتححااد فتحاا  ال/اااد  أتااا تجديااد ااجاااة  الخاصاا  بااد ن ترتاال لد/اااد/ 4/8/2020

 الح د تاات  تهندس اتصاات  الكتر ناات لهربا  ثالر بحرلز تقنا  ااتصاات
 . 14/3/2021متى  15/3/2020لحرافق  الز م بال/  لي  اعتبارا  ت  

1271 
أخصااي   –لادا  تححاد النريال تححاد  تجديد ااجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد/ 4/8/2020

تحااريث ثااان بالشاان ن اللبااا  لحرافقاا  الااز م بد لاا  قلاار لحااد  عاااا اعتبااارا  تاا  
 . 7/5/2021متى  8/5/2020

1272 
 –نها  ابارامام عبادب ابارامام ئار   تجديد ااجااة  الخاصا  باد ن ترتال لد/ااد/ 4/8/2020

لرعايا  اللياا لحاد   –أخصاي  مايبات الكتر نا  ثالر بحرلاز التادريل الرقحا  
 . 14/6/2021متى  15/6/2020عاا اعتبارا  ت  

1273 
 –  عباد النياار الحريا  ياار  الحريا / تجديد ااجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد 4/8/2020

أخصاي  مايبات الكتر نا  بحرلز تقنا  ااتصااات  الح د تاات لحرافقا  الاز م 
 . 25/3/2021متى  26/3/2020بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت  

1274 
اخصااي   –مبا    تححا ل الشابرا ي  تجديد ااجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد/ 4/8/2020

ن خدت  الحجتحع  تنحا  البان  لرعاي  الليا لحد  يت  أئهر الكتر ناات ثالر بشن 
 . 16/1/2021متى  17/7/2020اعتبارا  ت  

اجاااة  ترةااا  ايااتدنايا  باااجر لاتااا  2/9/2020متااى  4/7امت/اااب الحااد  تاا   4/8/2020 1275
 فن   رئ  ثان بالشن ن اللبا  . –لد/اد/ عالء عبد ال/تار اب  خدف 

1276 
صاادل  ثالار بح/تشاي  اللدبا  اجااة   –ال/ااد / ييا    طاارل ال/ااد البادا  تان   4/8/2020

متاى  28/5/2020خاص  بد ن ترتل لرعاي  اللياا لحاد  عااا ا ع اعتباارا  تا  
27/5/2021 . 

1277 
طبال اينان ثان بالشن ن اللبا  اجااة   –تن  ال/اد / رة ي تححد عد  تري   4/8/2020

متاى  14/6/2020ليا لحد  يت  أئهر اعتبارا  تا  خاص  بد ن ترتل لرعاي  ال
13/12/2020 . 

نشااط  أخصااي  –قب ع التظدم الحقدا تا  ال/ااد / رئاا رةل عباد ال ااع عباد رباع  4/8/2020 1278
 ثقاف   فن  ثالر بكدا  التربا  الن عا  فرع تنا  النصر .

تححاد يا د رت اان ت اا ن خدتا   ااتتحانات الي دا  لد/اد / نجاالء أيااامت/اب  4/8/2020 1279
 بدار اللباع  اجاة  بأجر لاتا .

ثالار بشان ن  الاريا لاتال ئان ن  –انهاء خدت  ال/ااد/ عدا  ماتاد تصالي  عااد  4/8/2020 1280
 . 29/7/2020ال اتدا  ق/م الت/ يات بال فا  اعتبارا  ت  

1281 
بالدرجا  الدالدا  بكداا  طال ثالار  أئا  فن   –ندب ال/اد / يي  تححد ةلريا عدس  5/8/2020

اعتبااارا  تاا   أ علد حااا بحديرياا  الشاان ن الصااحا  بالنربااا  لحااد  عاااا  األياانان
28/7/2020 . 

أخصاي  ئان ن الاريا  ثالار بالدرجا   –نقا ال/اد / يهار عار  صبح  عرفان  5/8/2020 1282
  28/7/2020الدالد  بالحدن الجات   لد حا بحكتل اتا  عاا الجات   اعتبارا  ت  

1283 
اجااة  ترةااا  لد/ااد/ ائار  عرفااات  4/7/2020متاى  14/5اعتحاال الحاد  تاا   5/8/2020

ت ا ن خدت  تحتاة بالشن ن االاري  تع امت/اابها اجااة  ترةاا   –عد   ابرامام
 باجر لاتا .

  لبار أخصااياا  ئان ن عااتدا –تجديد قااا ال/اد/ رافت عبد الحجاد تححد عزاة  5/8/2020 1284
  10/7/2020بدرج  تدير عاا ب حا أتا  ت/تشي  الل ارئ لحد  عاا اعتبارا  ت  



1285 
 –تجديد األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد / ناناس امحد تححاد الحريا  يادلان  9/8/2020

طبال بشري ثان بالشن ن اللبا  لحرافق  الاز م باإلتاارات ال رباا  الحتحاد  لحاد  
 . 2020ا/31/7متى  1/8/2020عاا اعتبارا  ت  

1286 
 –الخاص  بد ن ترتل لد/اد / ياار  صاالا امحاد عباد   ياالتع  األجاة تجديد  9/8/2020

فن  صاان   تشناا ثالر بشن ن ال اتدا  لد حا بالداخا لحد  ثالثا  أئاهر اعتباارا  
 . 31/7/2020متى  1/5/2020ت  

1287 
 –د/ااد / جهاال امحاد تححاد عدا  فا ل  الحاال الخاص  بد ن ترتل ل األجاة تجديد  9/8/2020

لحد  عاا  األير أخصاي  مايبات الكتر نا  ثالر بحرلز التدريل الرقح  لرعاي  
 . 9/7/2021متى  10/7/2020اعتبارا  ت  

1288 
فنا  صااان   –تجدياد األجااة  الخاصا  باد ن ترتال لد/ااد/ عحار  ياات  عا    9/8/2020

باا  لد حااا بال/اا  لي  لحاااد  عاااا اعتبااارا  تااا  أجهااز  طبااا  ثالاار بح/تشاااي  اللد
 . 19/7/2021متى  20/7/2020

1289 
أخصاي   –الخاص  بد ن ترتل لد/اد/ امحد عبد   عبد   تححد  األجاة تجديد  9/8/2020

ثااان بشان ن خدتاا  الحجتحااع  تنحاا  الباناا  ب/اادلنع عحاان لحااد  عاااا  الارياا ئان ن 
 . 31/8/2021متى  1/9/2020اعتبارا  ت  

1290 
يايق  –ناج  تححد الذل  مرف ش  تجديد األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد/ 9/8/2020

متى  1/7/2020ثان بح/تشي  اللدب  لد حا بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت  
30/6/2021 .  

1291 
طباال  –نامد عباد الح از م/ا  تااتر الخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  9/8/2020

بشري ثان بح/تشي  اللدب  لحرافق  الز م بالححدك  الحتحد  لحاد  عااا اعتباارا  تا  
 . 15/4/2021متى  16/4/2020

1292 
أخصااي  تكتباات   ثاايق ثالار  –تن  ال/اد / يار  الحنا ري ت فاق عبد الرمام  9/8/2020

بالحكتبااات أجاااة  خاصاا  بااد ن ترتاال لرعاياا  األياار  لحااد  عاااا اعتبااارا  تااا  
 . 31/8/2021متى  1/8/2020

1293 
بشان ن خدتا   الاريا أخصاي  ئان ن  –تن  ال/اد / مال  عبد الحدام تححد القدش   9/8/2020

خاصاا  بااد ن ترتاال لد حااا بالااداخا اعتبااارا  تاا   أجاااة الحجتحااع  تنحااا  الباناا  
 . 24/7/2021متى  27/7/2020

1294 
 أ عأخصاااي  ئااان ن تالاااا   –ن رةااا ا اباارامامتاان  ال/ااااد / ن/ااري  رةااا ان  9/8/2020

 أئهرخاص  بد ن ترتل لرعاي  الليا لحد  ثالث   أجاة بصند ل الرعاي  اللبا  
 . 31/8/2020متى  1/6/2020اعتبارا  ت  

 أ ع  الار أخصاااي  تنظااام  –عاا ل  ال/اااد / نهااا تححاا ل عبااد الدلاااف ال جاا ة  9/8/2020 1295
 . 4/8/2020لد حا اعتبارا  ت    اإللار بالتنظام 

ثاان بح/تشاي  اللدبا   أيانانفنا  صاناع   – ابارامامع ل  ال/اد/ امحد فااال عدا   9/8/2020 1296
 . 19/7/2020لد حا اعتبارا  ت  

1297 
لد/اد / يار  امحد امحاد  30/6/2015الراتل الشهري ف   أياي % ت  3خصم  9/8/2020

صااند ل  الاا هااا ابن اةاااف طبااال بشااري ثااان بح/تشااي  اللدباا  نظااار  –ياادلان 
 الرعاي  اللبا  .

ت ااا ن خدتاا  تحتاااة  –خدتاا  ال/اااد/ عداا  عبااد الدلاااف يااالت  تصاالي   انهاااء 9/8/2020 1298
 . 4/7/2020بالدرج  الدالد  بالحدن الجات ا  بال فا  اعتبارا  ت  

1299 
  بالدرج أ عيباك صح   –تصحا  ايم  الد  ال/اد/ جح   ةلريا الشربان  امحد  9/8/2020

ال/ا  ل لاصاب  خديجا  عباد  أبا الدالد  بالشن ن الهندياا  تا  خديجا  عباد ال/االا 
 ال/  ل . أب ال/الا م/  

1300 
لد/اااد / ن/ااح  عبااد  30/6/2015الراتاال الشااهري فاا   أياااس% تاا  1,5خصاام  9/8/2020

طباا  راباع بالدرجا  الراب ا  بح/تشاي  اللدبا   أجهاز فن  صااان   –عد  ال اط  
 .  أيرممتشر ع عالم ال اتدا   ال ل الدي  ا اةاف نظار 

1301 
فن  صاان   تشناا ثان بالدرج   –عدحان  ابرامامتجديد ندب ال/اد / ي ال م/ا   9/8/2020

تاا   اعتبااارا  الدانااا  بح/تشااياات جات اا  الحنصاا ر  بكدااا  الزراعاا  لد اااا الدالاار 
2/7/2020 . 

1302 
طباال بشاري ثالار  –تححاد عباد الحاالم عدا   انهاء خدت  اللباب / ياار  تح/ا  9/8/2020

بنااء عداا   28/7/2020بالدرجا  الدالدا  بح/تشااي  اللدبا  باايااتقال  اعتباارا  تاا  
 طدبها لت اانها ب ظاي  ت اد بق/م الباث ل جاا اإللداناكا  بكدا  اللل .

1303 
ان بالدرجا  أخصاي  تحريث ث –انهاء خدت  ال/اد / أت رب عحر ابرامام الح اف   9/8/2020

لت اانهاا ب ظايا  ت ااد  29/7/2020الدانا  بالشن ن اللبا  باايتقال  اعتبارا  تا  
 بكدا  التحريث .

1304 
أخصاي  تحريث ثان بالدرجا  الداناا   –انهاء خدت  ال/اد / مب  عد  ماتد تححد  9/8/2020

 اانها ت ااد بناء عد  طدبها لت 29/7/2020بالشن ن اللبا  باايتقال  اعتبارا  ت  
 بكدا  التحريث .

1305 
أخصااي  تحاريث ثااان  –خدتا  ال/ااد / فاطحاا  عباد الحداام تصالي  امحااد  انهااء 9/8/2020

بناء عد  طدبها  29/7/2020بالدرج  الدانا  بالشن ن اللبا  باايتقال  اعتبارا  ت  
 لت اانها ب ظاي  ت اد بكدا  التحريث .



1306 
أخصااي  تحاريث ثاان بالدرجا   – / ئااحاء ال/ااد ت/ا د تححاد انهاء خدت  ال/ااد 9/8/2020

لت اانها  29/7/2020الدانا  بالشن ن اللبا  باايتقال  بناء عد  طدبها اعتبارا  ت  
 ب ظاي  ت اد بكدا  التحريث .

1307 
أخصااي  تحاريث ثاان بالدرجا   –انهاء خدت  ال/اد / ئريهان ال/ اد امحد م/   9/8/2020

بناء عد  طدبها لت اانها  29/7/2020ن ن اللبا  باايتقال  اعتبارا  ت  الدانا  بالش
 ت اد بكدا  التحريث .

1308 
أخصاي  ئن ن طالب ا ع بالدرج  اا لا   –نقا ال/اد / اتا امحد تححد تحح ل  9/8/2020

تااا  ترلاااز رعايااا   تنحاااا  اللي لااا  لد حاااا بكداااا  الينااا ن الجحادااا  اعتباااارا  تااا  
27/7/2020 . 

1309 

 الاري لبار أخصاياا  ئن ن  –تجديد قااا ال/اد / ال/اد  الحري  تصلي  ال زب  11/8/2020
التاتا   الح ائات بشن ن ال اتدا   ذلك لحد   الار ب حا تدير  –بدرج  تدير عاا 
عا  ذات ال ظايا   الت ااا  عداهاا  اإلعالنلحا   أ  11/8/2020عاا اعتبارا  ت  

 اقرب . أيهحا

1310 

لداا   أتاا  أعحااعبت/ااار  –تجديد تكداف ال/ااد/ تححاد يا اد عباد ال اماد ال/ااد    13/8/2020
، تجدياد تكدااف ال/اااد/  1/8/2020الترباا  الن عاا  فارع تااات خحار اعتباارا  تاا  

لداا  الترباا  الن عاا  فارع تناا   أتاا  أعحااعبت/ااار  –ال/اد تححد خ ار ت/ا د 
 . 1/8/2020النصر اعتبارا  ت  

1311 
لرايا   اتتحاناات  أخصااي  –ندب ال/اد/ عزت عباد اليتااا عباد القا ي القاةا   13/8/2020

 أ عثالر بالدرج  الدالد  بكدا  التحريث لد حا بكدا  اللل بجات   طنلا لحد  عاا 
 . 6/8/2020اعتبارا  ت  

1312 
جاا  ثالاار بالدر الاريا ئاان ن  أخصااي  –نقاا ال/اااد/ امحاد رةااا ت ا   تاا اف   13/8/2020

الجاااات   لد حاااا بكداااا  اللااال اعتباااارا  تااا   األلاءالدالدااا  تااا  ترلاااز تلااا ير 
22/7/2020 . 

1313 
لد/اد / نهد  عبد ال زياز  30/6/2015الراتل الشهري ف   أياي % ت  3خصم  13/8/2020

ثالار بالدرجا  الدالدا  بشان ن ال ااتدا   الاري ئن ن  أخصاي  –تححد عبد ال زيز 
 الز م . اةاف اللبا  نظار لصال  صند ل الرعا  

لبار تحاتا  بدرج  تدير عاا  –ان/حاب ال/اد / محاد  تححد تحي ظ تححد عد   13/8/2020 1314
 .  أيرممبالشن ن القان نا  ت  تشر ع عالم ال اتدا  

1315 
ب اد لد حاا بالح هاد الينا  لدتحاريث بجات ا   أياحايه تكداف لا ت  ال/ال  اآلتا   13/8/2020

تحااااريث ثالاااار بالدرجاااا  الدالداااا  اعتبااااارا  تاااا   أخصاااااي ر  ب ظاياااا  الحنصاااا 
 . أفرال( 8 عدلمم ) 12/5/2020

1316 
أخصاي  تلباق نظم  ل اي   ظايا   –ندب ال/اد/ ي يف تحح ل الشحات ابرامام  16/8/2020

ثالر بالدرج  الدالدا  بحكتال اتاا  عااا الجات ا  لد حاا بحصادح  الجحاارك بحلاار 
 . 6/8/2020عاا ا ع اعتبارا  ت   ئرا الشاخ لحد 

1317 
أخصاي  ئان ن عااتدا  ا ع  –تجديد ندب ال/اد / لحااء عبد الهالي تححد ابرامام  16/8/2020

بالدرجاا  اا لاا  بحرلااز طاال  جراماا  ال ااا ن لد حااا بكدااا  اآللاب لد اااا الدااان  
 . 6/8/2020اعتبارا  ت  

لاتال ئان ن تالاا  ثاان بالدرجا   –ات  نبااع يارمان   ياحتاانهاء خدت  ال/اد / ا 16/8/2020 1318
 . 21/7/2020الدانا  بكدا  اللل بال فا  اعتبارا  ت  

1319 
أخصااي  ت حاا ثالار  –تجديد ندب ال/اد / يايحا  ياير تحح ل عبادب يااد امحاد  16/8/2020

لد اا  بالدرج  الدالد  بكدا  التربا  الن عا  لد حا بحديري  الشن ن الصحا  بالدقهدا 
 . 30/8/2020الرابع  ااخار اعتبارا  ت  

1320 
اخصااي  تحاريث ا ع  –تجديد ندب ال/اد / ايحان ابرامام عبد ال زيز ال/احن لي  16/8/2020

بالدرج  اا لا  بح/تشاي  اللدبا  لد حاا بحديريا  الشان ن الصاحا  بالنرباا  لد ااا 
 . 1/8/2020الرابع  ااخار اعتبارا  ت  

1321 
أخصاااي  اتاا  ثالاار بالدرجاا   –تجدياد ناادب ال/اااد / رباااب ال/اااد نااج  الجاادا ي  16/8/2020

الدالد  بكدا  الزراع  لد حا بجات   تدين  ال/الات بالحن فا  لد اا الدان  اعتبارا  ت  
22/7/2020 . 

1322 
أخصااي  ئان ن تالاا  ا ع  –تجديد ندب ال/اد/ تححد عرفات الشاربان  الشاها ي  16/8/2020

درج  اا ل  بحرلز اترا  الكد   الح/الك الب لا  بكدا  اللل لحد  عاا ثالار بال
 . 19/7/2020اعتبارا  ت  

1323 
أخصاي  تنذي  ثان بالدرج  الدانا   –مائم ال/اد  أب تجديد ندب ال/اد / مب  ال/اد  16/8/2020

  أخااار بالحاادن الجات ااا  لد حااا بجات اا  تديناا  ال/ااالات بالحن فااا  لحااد  عاااا رابااع
 . 20/7/2020اعتبارا  ت  

1324 
ايتحرار الترخاص بالقااا بال حا جزء ت  ال قت لد/اد / لينا تحح ل البااة يا نس  16/8/2020

بح/تشااي  اللدباا  لحااد  عاااا اعتبااارا  تاا   األ لاا بالدرجاا   أ عطبااال بشااري  –
 . األجرت   655تقابا  10/8/2020

1325 17/8/2020  

أخصاي  ئن ن طاالب ثالار بالدرجا   –ال/اد / أيحاء تححد عبد الحجاد جال ندب  17/8/2020 1326
اعتبااارا  تاا   أ عالدالداا  بكدااا  التربااا  الرياةااا  لد حااا بجات اا  لتااااط لحااد  عاااا 



11/8/2020 . 

1327 
تهندس أ ع بالدرج  األ ل   –تححد تححد عبد اليتاا تجديد ندب ال/اد / تصلي   17/8/2020

لد حاا بح/تشاياات جات ا  الحنصا ر  لحاد  عااا ثاان اعتباارا  تا   بالحادن الجات اا 
14/7/2020 . 

1328 
أخصااي  ئان ن الارياا  أ ع  –النااء نادب ال/ااد/ امحاد ت ا   عباد الننا  م/ا   17/8/2020

بالدرج  األ ل  ت  ال حا بكداا  الينا ن الجحادا   ع لتاع الا  جها  عحداع األصادا  
 . 29/7/2020ت  بح/تشي  الباطن  التخصص اعتبارا  

فن  صااان   تشاناا ثالار تا  الحادن  –نقا ال/اد / فاطح  ع   امحد عد  يالم  17/8/2020 1329
 . 11/8/2020الجات ا  لد حا بشن ن الت دام  اللالب اعتبارا  ت  

فناا  تحاريث ثالاار بالدرجاا  الدالداا   –ائاتراك ال/اااد / ةيناال تححاد عبااد التاا اب  17/8/2020 1330
 ال الدي  . اةاف تع   أيرمملبا  ف  تشر ع عالم ال اتدا  بالشن ن ال

1331 
تهناادس ثالاار بحرلااز تقنااا   –ارجاااع أقدتاااع ال/اااد/ ايااالا تححااد الباداا  عداا   17/8/2020

تاريخ  1/10/2012ااتصاات  الح د تات ف  الت اا  بالدرج  الدالد  اعتبارا  ت  
 ت اا  ةيدتع/ لانا تحح ل عبد ال زيز ال/اد .

طبا  رابع  أجهز فن  صاان   –تححد  ابرامامت ديا تكداف ال/اد / تنع   النال   17/8/2020 1332
 بالدرج  الراب   ت  لدا  الصادل  لد حا بحديري  الشن ن الصحا  بالدقهدا  .

1333 
أخصااي  نشااط اجتحااع   –ال/ا د الجنادي  أبا نقا ال/اد / لالاا ثر ت عبد الح ز  18/8/2020

لر بالدرج  الدالدا  تا  رعايا  الشاباب لد حاا بكداا  الينا ن الجحادا  اعتباارا  تا  ثا
10/8/2020 . 

1334 

لاصاب   29/7/2020بتااريخ  1263ت ديا الحال  األ لا  تا  قارار الجات ا  رقام  18/8/2020
 عد  النح  التال  :

دا  ت  أخصاي  ت حا ثالر بكدا  الصادل  ب –تن  ال/اد / ر يدا تامر امحد تححد 
جناهااا  ئاهريا  اعتبااارا  تاا   100لداا  التربااا  الن عاا  مااافز األلاء الحتحاااز بحبدا  

 نظرا  لحص لها عد  الحاج/تار . 29/6/2020

1335 

فاحااا ت ااحنع تاا  ترقااا   24/9/2019بتاااريخ  2202يااحل قاارار الجات اا  رقاام  18/8/2020
للدب  نظارا  لحصا لها فن  ت حا ثان بح/تشي  ا –ال/اد / أتان  تححد تححد عحر 

 تاااا   25/4/2016متاااى  26/7/2015عدااا  أجااااة  خاصااا  فااا  اليتااار  تااا  
 . 25/4/202متى  26/4/2016

ت اا ن خدتا  بالشان ن  –تجاةا  ال/اد/ الارا عباد الحا  عباد الحا  تححاد الصا   18/8/2020 1336
 االاري  بخصم ي ا ت  راتبع انقلاعع ع  ال حا بد ن اذن .

فناا   رئاا  ثالاار بالحشااتريات  –تجاااةا  ال/اااد/ تصاالي  الحهناا  ال/اااد يحااا   18/8/2020 1337
  الحخاةن بخصم ي ا ت  راتبع انقلاعع ع  ال حا بد ن اذن .

ت ااا ن خدتا  تحتاااة باادار ال ااااف   –تجااةا  ال/اااد / خديجاا  م/اا  تححااد عداا   18/8/2020 1338
 .ألنها انقل ت ع  ال حا بد ن اذن  باإلنذار الحاتحرات 

1339 
 –الخاصا  بااد ن ترتال لد/اااد / ن رماان فاااال امحاد امحااد الحاادال  األجاااة تجدياد  18/8/2020

طبااال بشااري ثالاار بالشاان ن اللبااا  لد حاااا بال/اا  لي  لحااد  عاااا اعتبااارا  تااا  
 . 31/7/2021متى  1/8/2020

 أجااة للباا  راباع بالشان ن ا أئا  فنا   –تن  ال/اد / يال ٍ يادام الحححادي عدا   18/8/2020 1340
 . 16/7/2020ئه ر لدحر  الدالد  باجر لاتا اعتبارا  ت   أربع ةع لحد  

أخصااي  ئان ن طاالب ثالار باالبح    –عالا  ابرامامةيد  أب تن  ال/اد/ م/    18/8/2020 1341
 15/8/2020خاص  بد ن ترتل لد حا بد ل  ةاتباا لحد  عااا اعتباارا  تا   أجاة 
 . 14/8/2021متى 

طباال  –الخاص  بد ن ترتل لد/ااد /  اء البدتااج  ذلا  عباد    األجاة تجديد  18/8/2020 1342
متاى  1/7/2020بح/تشي  اللدب  لرعاي  الليا لحد  عاا اعتبارا  ت   أ عبشري 
30/6/2021 . 

أاء خاااري ترةااا  لد/اااد /  أجاااة  6/8/2020متااى  28/7اعتحااال الحااد  تاا   18/8/2020 1343
فن  تحريث رابع بالشن ن اللبا  بح/تشي  اللدب  تع امت/ابها  –حند ب النريل ال

 أجاة  ترةا  باجر لاتا .

أخصاي  مايابات الكتر ناا  ثاان  –علا   امحد تححد ئ بان  أتنا تن  ال/اد /  18/8/2020 1344
باالار  ال ات  لد حا ب مد  الت دام االكتر ن  اجاة  خاص  بد ن ترتال لرعايا  

 . 30/9/2020متى  1/7/2020يا لحد  ثالث  ائهر اعتبارا  ت  الل

أخصاااي  تكتباات   ثااايق ثالاار  –عا ل  ال/اااد / تار   عااالع ياا د ةخدا ع عداا   18/8/2020 1345
 . 28/7/2020بالحكتبات لد حا اعتبارا  ت  

 – ق  الدياا اباارامامتجديااد ااجاااة  الخاصاا  بااد ن ترتاال لد/اااد / نهاا  الح/ااان   18/8/2020 1346
طباااال بشاااري ثاااان بالشااان ن اللباااا  لد حاااا بال/ااا  لي  لحاااد  عااااا اعتباااارا  تااا  

 . 31/8/2021متى  1/9/2020

فنا   –تجديد ااجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد/ ماةا عبد اليتااا تححاد ظرياف  18/8/2020 1347
 15/5/2020لهرباء رابع بالشن ن الهنديا  لد حا بالداخا لحد  عااا اعتباارا  تا  

 . 2021،/14/5متى 



 –تجدياد ااجااة  الخاصا  باد ن ترتال لد/ااد/ تححا ل تححا ل الديا ق  رت اان  18/8/2020 1348
 1/5/2020تشر  تنذي  ثالر بيندل الجات   لد حا بالداخا لحد  عاا اعتبارا  ت  

 . 30/4/2021متى 

ايا  باااجر لاتااا ترةااا  ايااتدن أجاااة  1/9/2020متااى  2/8امت/اااب الحااد  تاا   18/8/2020 1349
 الجات   . بإلار تشر  ات  ثالر  –لد/اد/ تححد تصلي  تحح ل ةمران 

اجاة  ترةا  اياتدنايا  بااجر لاتاا  16/8/2020متى  16/7امت/اب الحد  ت   18/8/2020 1350
فنا  صااان   تشاناا ثالار  –ريا   أبا لد/اد/ جحاع تحل عباد الصاالل ال/احام  

 بالشن ن الهنديا  .

ترةا  اياتدنايا  بااجر لاتاا  أجاة  15/8/2020متى  16/7امت/اب الحد  ت   18/8/2020 1351
 لحاا تحتاة بالشن ن الهنديا  . –لد/اد/ ئريف ال/اد امحد تححد 

ترةاا  اياتدنايا  بااجر لاتاا  أجااة  31/8/2020متاى  1/8امت/اب الحد  تا   18/8/2020 1352
 الجات   . بأت هرباء ثان فن  ل –لد/اد/ م/اا ماتد ماتد رةل الشاعر 

بالدرجا   أ عصاادل   –الح/ان  الحيناا ي عباد ال ااط   ايناس /ندب الصادانا   18/8/2020 1353
 أ عبح/تشي  الصادل  بح/تشي  الل ارئ لد حا بالشن ن اللبا  لحاد  عااا  األ ل 

 . 5/8/2020اعتبارا  ت  

اجا ر ت ياحاا   2/3 اتدا  الحت اقدي  عد  بند تدبات ال/ال  الحذل ري  ب د ت  ال 18/8/2020 1354
 . 2019/2020ت  ذ ي اامتااجات الخاص  لد/ن  الحالا  

أخصاي  ئن ن تالا  ثان بالدرج   –نقا ال/اد/ تححد ي/ري تحح ل تححد الشات   18/8/2020 1355
 . 11/8/2020الدانا  ت  لدا  التجار  لد حا بشن ن ال اتدا  اعتبارا  ت  

فن   –صالا ايحاعاا محز  تححد الخاص  بد ن ترتل لد/اد/  األجاة تجديد  23/8/2020 1356
صاان  اجهز  طبا  ثالر بح/تشي  اللدب  لد حا بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت  

 . 31/7/2021متى  1/8/2020

 –عد   مدير مشاا تحح ل تححد امحدالخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  23/8/2020 1357
متى  29/6/2020تهندس ثالر بالحكتبات لرعاي  الليا لحد  عاا اعتبارا  ت  

28/6/2021 . 

 –تاماتاب امحد عبد البايط تححد الخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  23/8/2020 1358
مان  التدريس لرعاي  الليا  أع اءمان  التدريس ثان بشن ن  أع اءأخصاي  

 . 24/7/2021متى  25/7/2020را  ت  لحد  عاا اعتبا

ئاحاء عبد الحن م عباس م/  الجال  الخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  23/8/2020 1359
طبال بشري ثان بح/تشي  اللدب  لرعاي  الليا لحد  يت  أئهر اعتبارا  ت   –

 . 31/12/2020متى  1/7

طبال  –جح    ابراماميار  تححد تل لد/اد / الخاص  بد ن تر األجاة تجديد  23/8/2020 1360
متى  15/8/2020بشري ثان بح/تشي  اللدب  لد حا بال/  لي  اعتبارا  ت  

8/1/2021 . 

 –نهال تححد عبد النب  ت ي  الخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  23/8/2020 1361

 1/9/2020را  ت  أخصاي  عالم طبا   ا ع بالشن ن اللبا  لد حا بالداخا اعتبا
 . 31/8/2021متى 

صادل   –ريهاا فاال ي يف ت    الخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  23/8/2020 1362
متى  26/7/2020ثالر بالشن ن اللبا  لد حا بالداخا لحد  عاا اعتبارا  ت  

25/7/2021 . 

 –م/  عبد الرؤ   م/ا   مدياالخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  23/8/2020 1363

طبال بشري ثان بح/تشي  اللدب  لد حا بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت  

 . 2/7/2021متى  3/7/2020

 –أتا  ئ بان ابرامام ةاف  /الخاص  بد ن ترتل لد/اد األجاة  تجديد 23/8/2020 1364

عاا أخصاي  تلباق نظم  ل اي  ثان بشن ن ال اتدا  لد حا بال/  لي  لحد  

 . 31/7/2021متى  1/8/2020اعتبارا  ت  

 –جاهان تححد تححد تححد ع   الخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  23/8/2020 1365

تدرس لن   تال  ا ع بالدن  اانجدازي  للخرا  الخاص  لحرافق  الز م 

 . 11/7/2021متى  12/7/2020بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت  

 –تححد عبد الهالي امحد تت ل   /الخاص  بد ن ترتل لد/اد األجاة  تجديد 23/8/2020 1366

أخصاي  ئن ن الاري  ثان بحرلز تل ير اآللاء الجات   لد حا بالداخا 

 . 31/7/2021متى  1/8/2020لحد  عاا اعتبارا  ت  



فن  ت/جاا  –تحح ل رةل عاد  /الخاص  بد ن ترتل لد/اد األجاة  تجديد 23/8/2020 1367

طب   امصاء ثالر بح/تشي  اللدب  لد حا بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت  

 . 30/4/2021متى  1/5/2020

تححاد تححاد  أياحاءترةا  لد/اد /  أجاة  7/7/2020متى  1/7اعتحال الحد  ت   23/8/2020 1368
ها فن  تحريث ثالر ب مد  ال الم باجر بح/تشي  اللدب  تاع امت/ااب –الص ادي 

 اجاة  ترةا  باجر لاتا .

 –صيا عبد الق ي فت ا ابرامام تجديد األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد /  23/8/2020 1369

طبال بشري ثالر بح/تشي  اللدب  لرعاي  الليا لحد  يت  ائهر اعتبارا  

 . 28/2/2021متى  1/9/2020ت  

طبال  –خد ل تصلي  تات  عاد د / تجديد األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/ا 23/8/2020 1370

 1/8/2020بشري بح/تشي  اللدب  لرعاي  ااير  لحد  عاا اعتبارا  ت  

 . 31/7/2021متى 

أخصاي  مايبات الكتر نا  ثالر بشن ن  –تن  ال/اد / تن  ال/اد ع   ابرامام  23/8/2020 1371
اعتباارا  تا   الت دام  اللالب اجاة  خاصا  باد ن ترتال لرعايا  اللياا لحاد  عااا

 . 4/7/2021متى  5/7/2020

اخصاااي  ئاان ن تالااا  ثالاار  –تاان  ال/اااد / تاريااان تجاادي  مااال جااال ال/اااد  23/8/2020 1372
بالحكتباات اجااة   ةااع لحاد  اربااع ئاه ر لدحار  اا لاا  بااجر لاتااا اعتباارا  تاا  

30/7/2020 . 

رةا  لد/اد / اتان  ي/ري عباد اجاة  ت 6/8/2020متى  18/7اعتحال الحد  ت   23/8/2020 1373
ترةا   أجاة تع امت/ابها  اإللاري تشر  ةراع  ثالر بالشن ن  –الحكام يالا 
 باجر لاتا .

فن  ماال  ثالر بحرلز رعاي   تنحاا   –ةيد الباد  ابرامام  أب  أتان تن  ال/اد /  23/8/2020 1374
لاتااا اعتبااارا  تاا  ئااه ر لدحاار  الدانااا  باااجر  أربااع ةااع لحااد   أجاااة اللي لاا  

21/7/2020 . 

 –رانادا تححا ل تححاد ال/اباع  علاا  تجديد األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/ااد / 23/8/2020 1375
ئاان ن ت داام  طااالب ثااان بحرلاز الدناا  اانجدازيا  للخاارا  الخاصاا   أخصااي 

 . 31/7/2021متى  1/8/2020لد حا بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت  

فن  طباع   تص ير ا ع  –قب ع التظدم الحقدا ت  ال/اد/ تححد ةلريا اتاا قنا ي  23/8/2020 1376
بح/تشياات جات   الحنص ر  ئكال فاحا ت حنع ت  تجاةاتع بخصم خح/  اياا ت  

 راتبع .

تحاا  الجاازاءات التالااا   ال اق اا  عداا  ب ااث ال/ااال  ال اااتدا  بجات اا  الحنصاا ر   23/8/2020 1377
 فرل . 23م ب د نظرا  انق اء الحد  القان نا   عدلمم  الح ةح  ايحاؤم

اخصااي  ئان ن الدراياات ال دااا  –تن  ال/اد / يحاا ايحا  عباد ال زياز الحريا   23/8/2020 1378
ئهريا  اعتبارا   100% ا  7ثالر بكدا  اللل البالري مافز التحاز ال دح  بن/ب  

 . 6/8/2020ت  

أخصاي  عالقات عات  ثالار بكداا   –ال ي يف عبد الرمح  م/ا  تن  ال/اد/ عح 23/8/2020 1379
 . 6/8/2020ئهريا  اعتبارا  ت   100% ا  7التحريث مافز التحاز ال دح  بن/ب  

طباال بالاري ثالار بالدرجا  الدالدا   –تن  ال/ااد / مالا  عباد الحان م رةل يا اد  23/8/2020 1380
ئاهريا  اعتباارا  تا   100% ا  7/اب  بكدا  اللل البالري مافز التحاز ال دح  بن

29/6/2020 . 

ت حاا ثالار بالدرجا   أخصااي  –تجديد نادب ال/ااد / ييا  عباد الباياط تححاد جاال  23/8/2020 1381
 21/7/2020الدالد  بكدا  الزراع  لد حا بجات   لتااط لحد  عاا ثان اعتبارا  ت  

فن  تحريث  صح  عات   –ححد الصياي  تجديد ندب ال/اد / يار  م/  عدحان ت 23/8/2020 1382
ثالر بالدرج  الدالد  بح/تشي  اللدب  لد حا بحديري  الشن ن الصحا  بالدقهدا  لحد  

 . 1/9/2020عاا ثالر اعتبارا  ت  

فنا  ليكا ر راباع بالدرجا   –ندب ال/اد / ترفت ال/اد عبد الراةل تححاد ئاريف  23/8/2020 1383
بحديريا  الشااباب  الرياةا  بالدقهدااا  لحاد  عاااا ا ع  الراب ا  بكدااا  الحقا ل لد حااا

 . 17/8/2020اعتبارا  ت  

أخصااي   –امت/اب أياا ااتتحانات الي دا  لد/اد / ئاحاء ال حرا ي ن حان تححاد  23/8/2020 1384
 عالقات عات  ثالر بال القات ال ات  أجاة  باجر لاتا .

صارا  ثالار بالدرجا  الدالدا   –ب تححاد الح/اانا  تجديد ندب ال/اد/  لاد تحج  24/8/2020 1385
اعتباارا  تا    األخااربح/تشياات جات   الحنص ر  لد حا بكدا  اللل لد اا الرابع 

4/7/2020 . 

تشاار  ةراعا  ثالاار بحرلااز الح/اااب  –نقاا ال/اااد / اتااان  ي/اري عبااد الحكااام  24/8/2020 1386
 . 15/7/2020ال دح  لد حا بالشن ن االاري  اعتبارا  ت  

أخصااي  ئان ن عااتدا   –تجديد ندب ال/اد/ عاالء ابارامام الديا ق  عباد الححااد  24/8/2020 1387
ا ع بالدرج  اا ل  بح/تشي  الل ارئ لد حا بكدا  التربا  الن عا  لحد  عاا رابع 

 . 1/7/2020 اخار اعتبارا  ت  



أخصاااي  ئاان ن عاااتدا  ا ع  – ي تجديااد ناادب ال/اااد / فااايز  ال/اااد تححااد الصااا 24/8/2020 1388
بالدرج  اا ل  بحرلاز اتارا  الكدا   الح/االك الب لاا  لد حاا بكداا  اللال لحاد  

 . 2/11/2020متى  26/7/2020ثالث  ئه ر ت  ال اا الرابع اعتبارا  ت  

لد/ااد/ امحاد تححا ل  30/6/2015% تا  ايايا  الراتال الشاهري فا  15خصم  24/8/2020 1386
صااي  نشاااط رياةا  ثاان بالدرجاا  الداناا  بالحشار عات البانااا  أخ –عدا  ئاهدب 

 . األبناءت   4الز ج   عدل  اةاف لصال  صند ل الرعاي  اللبا  نظار 

فنا  تحاريث راباع بالدرجا   –نبااع الشاحات تصالي   ابارامام أاءندب ال/ااد /  24/8/2020 1390
 أ عشحاع ياناء لحد  عاا الراب   بالشن ن اللبا  لد حا بحديري  الشن ن الصحا  ب

 . 15/8/2020اعتبارا  ت  

أخصاااي  اجتحاااع  أ ع  –تجديااد ناادب ال/اااد / أتااار  ال/اااد امحااد عبااد الااراةل  24/8/2020 1391
بالدرج  األ ل  بحرلز أترا  الكد   الح/الك الب لاا  لد حاا بكداا  الهنديا  لحاد  

 . 4/8/2020عاا رابع  أخار اعتبارا  ت  

طبا  رابع بالدرج   أجهز فن  صاان   –ت ديا تكداف ال/اد/ ي د ال/اد ي د امحد  24/8/2020 1392
 لد حا بحديري  الشن ن الصحا  بالدقهدا  . األينانالراب   ت  لدا  طل 

تشر  ةراع  ثالر بالدرج  الدالد   –تححد يند ئ ئ   ابرامامتجديد ندب ال/اد/  24/8/2020 1393
اعتباارا  تا    األخاارر  لد حا بكدا  اللل لد اا الرابع بح/تشياات جات   الحنص 

9/8/2020 . 

ثالر بالدرج  الدالد  ت   الاري لاتل ئن ن  –نقا ال/اد / ب/ح  ج ل  م/ا  ئبان   24/8/2020 1394
 . 21/7/2020الحدن الجات ا  لد حا بكدا  ال د ا اعتبارا  ت  

ل حا جزء ت  ال قت لد/اد/ تححاد تححاد تححاد ال/ااد ايتحرار الترخاص بالقااا با 24/8/2020 1395
طبال أينان ثان بالدرج  الدانا  بح/تشي  اللدب  لحاد  عااا اعتباارا  تا   –يدلان 

 % ت  األجر .65تقابا  1/9/2020

صاادل  ثالار  –الترخاص بالقااا بال حا جازء تا  ال قات لد/ااد / ي/ارا الحديادي  24/8/2020 1396
% 65تقاباا  15/8/2020تشي  اللدب  لحد  عااا اعتباارا  تا  بالدرج  الدالد  بح/

 . األجرت  

ت يا  ال/ااد  ابرامامريال  الدلت راب لد/اد/  اعدالتن  تكافأ  الح/امح  ف  نيقات  24/8/2020 1397
تلباااق نظاام  لاا اي   ظايااا  ثالاار بالدرجاا  الدالداا  بالشاان ن  أخصاااي  –ت ياا  

 . جناع ا خار 750القان نا   قدرما 

صاارا  ثالاار بالدرجاا  الدالداا  تاا  خزيناا   –نقااا ال/اااد / فاطحاا  تحاار س عداا   24/8/2020 1398
الصح  الحهناا  اعتباارا  تا  ا بحرلز الخدت  ال ات  لد/الت   االار  لدجات   لد ح

1/7/2020 . 

كداا  ب ظاي  اخصاي  ئان ن تالاا  ثالار ب –نايا  امحد تححد ان ر تدبات ال/اد /  24/8/2020 1399
 . 29/6/2020اعتبارا  ت   2019/2020التربا  الرياةا  لد اا الحال  

فنا  صااان   –ةم تد  الخدت  ال /كري  لد/ااد/ امحاد ةمار عباد الارمح  تححا ل  24/8/2020 1400
 ي ا تد  خدتتع الحالا  . 26أجهز  طبا  رابع بكدا  طل األينان  قدرما 

تشر   –ي  لد/اد/ ال ياي  عبد ال امد عبد الصحد ال ياي  ةم تد  الخدت  ال /كر 24/8/2020 1401
ال  تد  خدتتع  ين (2 –ئهر 1 –ي ا  27الجات   تد   قدرما ) باألت ات  رابع 
 الحالا  .

تشار  اتا  راباع  –ةم تد  الخدت  ال /كري  لد/اد/ يات  اب  ةيد البد ي فارم  24/8/2020 1402
 لحالا  .بحكتل رياس الجات   ال  تد  خدتتع ا

أخصااي  عالقااات عاتا  ثالاار بكدااا   –تان  ال/اااد / لعااء ال/اااد تححاد الباادرا ي  24/8/2020 1403
جنااع ئاهريا  ايهحاا  100% تا  ااجار ا  7التحريث مافز التحاز ال دحا  بن/اب  

 . 6/8/2020البر اعتبارا  ت  

 –عباد الارمح  تححاد  صابري ال/ااد /األجااة  الخاصا  باد ن ترتال لد/ااد تجديد 24/8/2020 1404
أخصاااي  ئاان ن طااالب ثااان بشاان ن الخااريجا  بشاان ن الت دااام  اللااالب لد حااا 

 . 31/8/2021متى  1/9/2020بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت  

 –تححد عبد الناصر تححد عباد ال/االا  /األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد تجديد 24/8/2020 1405
ال اتدا  لد حا بال/  لي  لحد  عاا اعتبارا  ت   اخصاي  ئن ن الاري  ثالر بشن ن

 . 30/4/2020متى  1/8/2020

 –امحاد صاال  عباد   ابارامام الاديل  /األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/ااد تجديد 24/8/2020 1406
تهندس اتصاات  الكتر ناات ثان بحرلز ااتصاات  الح د تات لد حا بالاداخا 

 . 31/7/2021متى  1/8/2020لحد  عاا اعتبارا  ت  

اجاة  ترةا  ايتدنايا  باجر لاتا لد/ااد/ تححاد  21/9/2020امت/اب الحد  ت   24/8/2020 1407
 لاتل ئن ن الاري  ا ع بصن لل الرعاي  اللبا  . –عد  ابرامام لشك 

ا  عاا اخصاي  ئن ن الاري  ثالر بحكتل ات –تن  ال/اد / الهاا ماتد امحد ااتاا  24/8/2020 1408
الجات ااا  اجااااة  خاصااا  باااد ن ترتااال لرعايااا  اللياااا لحاااد  عااااا اعتباااارا  تااا  

 . 9/8/2021متى  10/8/2020

فن  تحريث ثالر بح/تشي  اللدب   –ع ل  ال/اد / ةينل تححد ماتد ال/اد م/ا   24/8/2020 1409
 . 29/7/2020لد حا اعتبارا  ت  



لد حاا  األتا  باإلار تشر  ات  راباع  –د تحح ل تححد تحح ل ال/ ا /دع ل  ال/ا 24/8/2020 1410
 . 36/8/2020اعتبارا  ت  

ترةااا  لد/اااد/ ئااريف ال/اااد  أجااة  16/9/2020متااى  16/8اعتحاال الحااد  تاا   24/8/2020 1411
ترةاا  باااجر  أجااة لحااا تحتاااة بالشان ن الهندياا  تاع امت/ااابها  –امحاد تححاد 

 لاتا .

أخصااي  ئان ن الدرايا   ااتتحاناات  –  ةلريا تححا ل م/ا  ع ل  ال/اد/ محال 24/8/2020 1412
 . 18/8/2020ثالر الار  التبالع  النشاط الدقاف  لد حا اعتبارا  ت  

فنا   –امت/اب اياا ااتتحانات الي داا  لد/ااد / ايحاان تححا ل علاا  ال/ااد علاا   24/8/2020 1413
 ليك ر رابع بدار اللباع  اجاة  باجر لاتا .

تادرس لنا   –يد ي عد  عدا  تححاد  /األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد  تجديد 24/8/2020 1414
 تاااال  ا ع بحرلاااز الدنااا  اانجدازيااا  لد حاااا بال/ااا  لي  لحاااد  عااااا اعتباااارا  تااا  

 . 17/9/2021متى  18/9/2020

 –ي لالااا مشااا امحاد ال/ا اد الحناا  /األجااة  الخاصا  باد ن ترتال لد/ااد  تجدياد 24/8/2020 1415
 20/5/2020صادل  ثالر بح/تشي  اللدب  لد حا بالاداخا لحاد  عااا اعتباارا  تا  

 . 19/5/2021متى 

طبااال  –تاار   امحااد فااايق ال/اا اد  /األجاااة  الخاصاا  بااد ن ترتاال لد/اااد  تجدياد 24/8/2020 1416
 9/7/2020بشري ثان بالشن ن اللبا  لحرافق  الز م بد لا  الك يات اعتباارا  تا  

 . 17/3/2021متى 

 أخصاي  –امحد تححد رت ان الزقرل  /األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد تجديد 24/8/2020 1417
مايبات الكتر نا  ثالر بحرلز تقنا  ااتصاات  الح د تات لد حاا بالاداخا لحاد  

 . 24/7/2021متى  25/7/2020عاا اعتبارا  ت  

 –ماديا ئار  اياحاعاا عباد ال ااع  /لد/ااد األجاة  الخاصا  باد ن ترتال  تجديد 24/8/2020 1418
أخصاااي  ماياابات الكتر نااا  ثالاار بحرلااز تقنااا  ااتصاااات  الح د تااات لد حااا 

 . 28/2/2021متى  8/8/2020بالداخا اعتبارا  ت  

فناا  ائاا   ثااان بح/تشااي   –عاا ل  ال/اااد/ عرفااات عبااد الح باا ل ال/ااالات عرفااات  24/8/2020 1419
 . 9/8/2020  اللدب  لد حا اعتبارا  ت

تجديد نادب لاال  تا  ال/اادان الحاذل ران تا  ت/تشاياات جات ا  الحنصا ر  لد حاا  25/8/2020 1420
  مم : 1/8/2020 ااخار اعتبارا  ت  بكدا  اللل لد اا الرابع 

 ال/اد/ م/ن  عبد الرمح  عد  ، ال/اد/ عصاا تححد تنص ر .

أخصاااي  ئاان ن طااالب ثالاار  –لاتااا ال/اااد تجديااد ناادب ال/اااد /  اء تححاا ل  25/8/2020 1421
بالدرجاا  الدالداا  بكدااا  التربااا  الن عااا  لد حااا بحديرياا  التربااا   الت دااام بالدقهدااا  

 . 12/3/2021متى  1/7/2020اعتبارا  ت  

أخصااي  ئان ن تالاا  أ ع  –انهاء ندب ال/اد / نج ي يحار تححاد يااف النصار  25/8/2020 1422
ا بجات   القامر   ع لتهاا لجها  عحدهاا األصادا  اعتباارا  ت  ال ح األ ل بالدرج  
 . 4/6/2020ت  

خصم تا ي الع خح/  عشر ي تا  ت  تكافأ  ااتتحانات تا  ال/ااد/  ياام لا رانس  25/8/2020 1423
بالشان ن الهندياا  نظاار ائاترالع فا   أ ع امصااء أخصاي  –مبال تا ةر س 

 . 1/9/2020صند ل الرعاي  اللبا  اعتبارا  ت  

طباال  –الدرايا  الححن ما  لدلباال/ امحاد عااتر عباد   علاا   األجاة اعتحال  25/8/2020 1424
بشري ثالار بالشان ن اللباا  لح ا ر البرنااتد التادريب  باالحرلز الكا يت  للال 

 . 3/12/2019اعتبارا  ت   أئهرال ا ن لحد  يت  

تهنادس ةراعا  ا ع بالدرجا   –ححا ل بشاار تجديد نادب ال/ااد / لريحا  ةلرياا ت 25/8/2020 1425
الكداا   الح/ااالك الب لااا  لد حااا بكدااا  اآللاب لحااد  ثالثاا   أتاارا بحرلااز  األ لاا 

 . 27/10/2020متى  27/7/2020ئه ر ت  ال اا الرابع اعتبارا  ت  

بالدرجا   أ ع الاريا لاتال ئان ن  –لشاك  ابارامام ابارامامنقا ال/اد/ تححد عد   25/8/2020 1426
ت  ترلز الخدت  ال ات  لد/الت   الصح  الحهنا  لد حا بصاند ل الرعايا   أل ل ا

 . 21/7/2020اللبا  اعتبارا  ت  

تلباااق نظاام  أخصاااي  –ال/اااد/ تصاالي  ال/اا اد ال/اااد عداا  لياااب  الحااالتجديااد  25/8/2020 1427
  لا اي   ظايااا  ثاان بالدرجاا  الدانااا  تا  ئاان ن الت دااام  اللاالب لد حااا بالحكتاال

  19/7/2020عاا رابع اعتبارا  ت  القان ن  التابع لحكتل أ.ل/ رياس الجات   لحد  

فاحا ت حنع ت  تن  ال ال    29/6/2020بتاريخ  1080يحل قرار الجات   رقم  25/8/2020 1428
ثاان بكداا   الاريا التشجا ا  لد/اد / نا را يا د تححا ل مجااةي  أخصااي  ئان ن 

أخصاي  تلباق نظم  ل اي   –ل/ اد ال/اد عد  لياب الزراع  ، ال/اد/ تصلي  ا
 . 29/6/2020 ظايا  بحكتل رياس الجات   اعتبارا  ت  

ثاان بحرلاز  الاريا ئان ن  أخصااي  –تن  ال/اد/ تححد عبد الهاالي امحاد تتا ل   26/8/2020 1429
 أيهحااجناها ئهريا   200 أ % 7الجات   مافز التحاز ال دح  بن/ب   األلاءتل ير 

 . 29/6/2020البر اعتبارا  ت  

ةراعا  ثاان  انتاامتهنادس  – األماياد  ابرامامتن  ال/اد/ امحد تصلي  محز   26/8/2020 1430
البار  أيهحاا جناهاا  ئاهريا   200% ا  7بالحدن الجات ا  مافز التحاز ال دح  بن/ب  

 . 29/6/2020اعتبارا  ت  



 أ ع الارياا أخصاااي  ئاان ن  –ظااام تاارة ل ئاادب  عبااد ال  أتااان تاان  ال/اااد /  26/8/2020 1431
البر اعتبارا   أيهحاجناها  ئهريا   200% ا  7بالحكتبات مافز التحاز ال دح  بن/ب  

 . 29/6/2020ت  

أخصااي  اتا   –ةم تد  الخدت  الحاقت  لد/اد / أتنا  ابرامام عبد الحدام الحتا ل   26/8/2020 1432
 . 10/7/2011ثالر  ارجاع أقدتاتها ال  

عدااا  ال ظاااايف  2/11/2016ت/اااكا  ال/اااال  اآلتااا  اياااحايهم ب اااد اعتباااارا  تااا   26/8/2020 1433
 أفرال .3الح ةح  قري  لال  تنهم  عدلمم 

فاحا ت حنع ت  ترقا  ال/اد/  24/9/2019بتاريخ  2203يحل قرار الجات   رقم  27/8/2020 1434
اال بالاري ا ع  ذلاك لت ااناع طب –تححد امحد عبد الدلااف عباد الدلااف البادا  

ب ظاي  ةتاا ااترا  الباطن   ااترا  الح دي  بالح/تشي  البالري الت داحا  
 . 30/1/2017بشها اعتبارا  ت  

اخصاي  فن ن تشكادا  ثالر  –تن  ال/اد/ ايالا ال/اد الشحات عبد الهالي النقال  27/8/2020 1435
جناها   100% ا  7التحاز ال دح  بن/ب   بكدا  التربا  الن عا  فرع تات خحر مافز

 . 6/8/2020ئهريا  أيهحا البر اعتبارا  ت  

ت ا ن خدت  ثان بدار اللباعا  لد حاا  –ع ل  ال/اد / ف ةي  عبد الح ب ل ال راق   27/8/2020 1436
ب اد انتهااء ااجااة  الححن ما  لهاا باد ن ترتال لزياار   26/7/2020اعتبارا  تا  
   .ابنتها بال/  لي

 –تجدياد ااجاااة  الخاصاا  بااد ن ترتال لد/اااد/ رف اات ياااد امحاد ياااد امحااد فايااد  27/8/2020 1437
تهناااادس ا ع بالشاااان ن الهنديااااا  لد حااااا بال/اااا  لي  لحااااد  عاااااا اعتبااااارا  تاااا  

 . 9/10/2020متى  10/10/2020

تدرس  –ال  تجديد ااجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد/ طارل ابرامام ابرامام مح 27/8/2020 1438
لن   تال  ثالر بحرلز الدن  اانجدازي  لد حا بد ل  ااتارات ال ربا  الحتحد  لحد  

 . 17/8/2020متى  18/8/2020عاا اعتبارا  ت  

 –عبااد النيااار تححااد الهااالي ال/اااد  الخاصاا  بااد ن ترتاال لد/اااد/ األجاااة تجديااد  27/8/2020 1439
ات   لد حا بال/  لي  لحد  عاا اعتباارا  الج بإلار أخصاي  مايبات الكتر نا  ثان 

 . 24/8/2021متى  25/8/2020ت  

 –عبااد الححاااد ف ااا  ابارامامصاايا  / الخاصاا  باد ن ترتاال لد/اااد األجاااة تجدياد  27/8/2020 1440
تهندس ثالر بحرلز التدريل الرقحا  لحرافقا  الاز م بكنادا لحاد  عااا اعتباارا  تا  

 .  19/7/2021متى  20/7/2020

ترةااا  ايااتدنايا  باااجر لاتااا  أجاااة  6/9/2020متااى  8/7امت/اااب الحااد  تاا   27/8/2020 1441
 أ علاتاال يااكرتاري   تحي ظااات  – اباارامامعبااد الحاا   ابااراماملد/اااد / نامااد 

 بالشن ن اللبا  بالجات   .

أخصااي  ئان ن تالاا  ثاان بالدرجا   –ندب ال/اد / رئا يات  ال/اد صاباا  انهاء 27/8/2020 1442
بكداا  ال دا ا  األصادا  ع لتهاا لجها  عحدهاا  اإلياكندري الدانا  ت  ال حا بجات   

 . 5/8/2020اعتبارا  ت  

لاتاال ئان ن تالااا  ثالاار  –تجدياد ناادب ال/اااد / ايحاان رجاال عبااد الارمح  م/اا   27/8/2020 1443
 بالدرج  الدالد  لد حا بحديري  الشان ن الصاحا  لد ااا الراباع  األخاار اعتباارا  تا 

5/9/2020 . 

اخصاااي  ئاان ن الارياا  ثااان  –الناااء ناادب ال/اااد/ صااي ت عبااد الحاان م لر ياا   27/8/2020 1444
بالدرج  الدانا  ت  ال حاا بكداا  الترباا  الن عاا  جات ا  ااياكندري   ع لتاع الا  

 . 5/8/2020جه  عحدع ااصدا  بكدا  ال/اام   الينالل اعتبارا  ت  

تهندس انتام ةراع  ثالر بالدرج   –ال/اد/  ماد تححد صديق النال  تجديد ندب  30/8/2020 1445
الدالد  بكدا  اللل البالري لد حا بالحدايق ب/ مام لحد  عاا رابع  اخار اعتباارا  

 . 16/4/2020ت  

ت ديا الحال  ااجتحاعا  لد/ال  الحذل ري   الح ةح  ايحاؤمم ب اد م/ال الحالا   30/8/2020 1446
 افرال . 6عدلمم ااجتحاعا   

ثالاار  أياانانت ااديا تكداااف ال/اااد / تاا  ناااظم تححااد عداا  ئااحس ب ظاياا  طبااال  30/8/2020 1447
 بالدرج  الدالد  لد حا بح/تشي  اللدب / جات   الحنص ر  .

أخصااي  ت جااع الاري ثاان   –تجديد ندب ال/اد / مب  عبد البايط تححد عباد    30/8/2020 1448
لد حاا     لد حاا باالار  الجات ا   الحاقهاابح/تشي  ااطياع الجااتبالدرج  الدانا  

 . 1/8/2020بحرلز تنحا  الحهارات الحهنا  بالجات   لحد  عاا اعتبارا  ت  

تهناادس اتصااات  الكتر ناااات  –تجااةا  ال/اااد/ ماادم تححاا ل تححاد عبااد الننا   30/8/2020 1449
ان  التدريس  ال اتدا  بخصم ي ا لهربا  ثالر بصند ل الرعاي  اللبا  ألع اء م

 ت  راتبع انقلاعع ع  ال حا بد ن اذن .

فنا  تحاريث ثالار  –ميظ  اق   خااب ال/اد / ئاري  فهح  ال/ اد تححاد م/ا   30/8/2020 1450
متاااى  3/2/2019بح/تشاااي  اللدبااا  ل ااادا الحخاليااا  ل ااادا امت/ااااب الحاااد  تااا  

 اجاة  ترةا  . 11/9/2019

فن  تحريث رابع ب مد  ال الم  –جاةا  ال/اد / يايحا  الشحات صابر القصب  ت 30/8/2020 1451
 بد ن اذن  18/11/2019باجر بح/تشي  اللدب  باانذار ل دا م  رما ن باتجا  



فن  تحريث رابع ب مد  ال الم  –تجاةا  ال/اد / يايحا  الشحات صابر القصب   30/8/2020 1452
، 21، 1ت  راتبها ل دا م  رما ن باتجا  اياا  باجر بح/تشي  اللدب  بخصم ي ا

 بد ن اذن . 24/4/2019

لاتل ئن ن الاري  ثالر بالحشتريات  –تجاةا  ال/اد/ ايهاب يح  اب  ال نا  لاتا  30/8/2020 1453
  الحخاةن بخصم ي ا ت  راتبع لتنابع ع  ال حا بد ن اذن .

اخصاي  طالب ثالر بشن ن  –الحححدي عكائ  تن  ال/اد / ايراء عكائ  مح ل   31/8/2020 1454
لدحر  الدالد  باجر لاتا اعتباارا  تا   أئهر أربعالت دام  اللالب اجاة   ةع لحد  

3/8/2020 . 

أخصااي  تكتبااات   ثااايق ثالاار  –تان  ال/اااد / ب/اانت عنتار ئااهاب امحااد الشاااع  31/8/2020 1455
ئاه ر لدحار  الداناا   أرباع  ةاع لحاد  أجاة بحرلز تقنا  ااتصاات  الح د تات 

 . 21/8/2020باجر لاتا اعتبارا  ت  

أخصااي   –ال/اد عااتر  ايحاعاا أتاالخاص  بد ن ترتل لد/اد /  األجاة تجديد  31/8/2020 1456
نشاااط رياةاا  ثااان بنااالي الناااا لرعاياا  الليااا لحااد  ياات  أئااهر اعتبااارا  تاا  

 . 20/1/2021متى  21/7/2020

طباال  –الخاص  بد ن ترتل لد/ااد / ت/انام تححاد ةلا  تنصا ر  األجاة ديد تج 31/8/2020 1457
 2/8/2020اعتبارا  تا   أئهرثان بالشن ن اللبا  لرعاي  الليا لحد  ثالث   أينان
 . 31/10/2020متى 

أخصاااي  نشااط اجتحاااع   –عا ل  ال/اااد/ ابارامام تصاالي  عباد ال زيااز ابارامام  31/8/2020 1458
 . 25/8/2020نظام  االار  لد حا اعتبارا  ت   رمالت ثالر بالت

أخصاااي  تكتبااات   ثااايق ثالاار  –عاا ل  ال/اااد / أياا  عداا  عداا  اباارامام ئاادت ت  31/8/2020 1459
 . 12/8/2020بالحكتبات لد حا اعتبارا  ت  

ثان بح/تشاي  اللدبا   أينانطبال  –ع ل  ال/اد / يار  عد  امحد خاةي ال رب   31/8/2020 1460
 . 18/8/2020 حا اعتبارا  ت  لد

لد/ااد/ تححاد عاالع  30/6/2015الراتال الشاهري فا   أيايا % تا  1,5خصم  31/8/2020 1461
فن  ليك ر ثالر بالدرج  الدالد  بالشان ن اللباا  نظاار  –تححد عبد ال/الا تشال  

 ال الدي  ف  تشر ع عالم ال اتدا  . اةاف 

ت اا ن خدتا  تحتااة  –ال/ا  ل  أبا  ابارامامحاع عبد الي ااا خدت  ال/اد/ ج انهاء 31/8/2020 1462
 . 18/8/2020بالدرج  الدالد  بكدا  اآللاب بال فا  اعتبارا  ت  

ت ا ن خدت  ا ع بالدرج   –عبد الج ال يداحان رة ان انهاء خدت  ال/اد / نب ي   31/8/2020 1463
 . 27/7/2020الراب   بالحدن الجات ا  بال فا  اعتبارا  ت  

اخصاي  عالقاات عاتا  ثالار  –تجديد ندب ال/اد / تنريد يحار اب  خداا عبد    31/8/2020 1464
بالدرج  الدالد  بكدا  اللل لد حا بحديري  التربا   الت داام بادتااط لحاد  عااا راباع 

 . 7/10/2020 اخار اعتبارا  ت  

اخصاي  ئن ن الاري   –  عبد الحن م انهاء خدت  ال/اد/ صي ت عبد الحن م لر ي 31/8/2020 1465
 31/8/2020ثان بالدرج  الدالنا  بكداا  ال/ااام   اليناالل بااياتقال  اعتباارا  تا  

لت اانع ب ظاي  تدرس بق/م الار  ال ااف  بالح هاد ال اال  لد/ااام   اليناالل بكاند 
 تري ط .

اخصااي  ئان ن  –اتاا عزياز  تجديد األجاة  الخاص  بد ن ترتل لد/اد / تارينا 31/8/2020 1466
متاى  1/9/2020تالا  ثالر بيندل الجات ا  لرعايا  اللياا لحاد  عااا اعتباارا  تا  

31/8/2021 . 

لاصب  تصحا  ايم  2020 /9/8ف   1299تص يل الحال  اا ل  ت  قرارنا رقم  31/8/2020 1467
دالداا  يااباك صااح  ا ع بالدرجاا  ال – الااد  ال/اااد/ جح اا  ةلريااا الشااربان  امحااد 

بالشن ن الهن/ا  ت  تديح  عبد ال/الا اب  ال/  ل ال  خديج  عبد ال/الا م/  اب  
 ال/  ل .

 


