
 .سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىاالســــــــم : 
 .27/5/1969  تاريـــخ الميـالد :
ــ ـــــخ التعييـ ـــ فرضى  3/11/1993فرضى ضم مدة خبرة عملية  3/11/1994فعلى ـــ  21/12/1995 ن :ـــتاريـ

 .ضم مدة عسكرية
باقـدير ميـد ما لومع ـد لوعـلوى ولخـدمـة  1991بكـلوررير  لوخـدمة لتمامـلعيـة درر ملير علم  التأهيل العلمى:

 .لتماملعية بدمن رر
 31/3/2016بلودرمة لوعلوية فى  -الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها:

 أميا لوملمعة لومسلعد ولشئرا لإلدلرية ملمعة لومنصررة  -الوظيفة الحالية:
 

 الخبرة النوعية والزمنية:ـ
 27/1/1996أخصــــــلئى نشــــــلل لماملعر  لوع بلإلدلرة لوعلمة ولمدا لوملمعية ملمعة لومنصــــــررة لعابلرل ما  -

  15/8/1997حاى 
 15/4/1998حاى  16/8/1997أخصلئى نشلل لماملعر  لوع بدلر لوضيلفة ملمعة لومنصررة لعابلرل ما  -
 ..........................................................................................................  
قلت لوعلمة (ملمعة لومنصـــــــــــــررة لعابلرل ما أخصـــــــــــــلئى نشـــــــــــــلل لماملعر  لوع بلإلدلرة لوعلمة    دلرة لوعا -

  ........................................................................  2/8/1998حاى  16/4/1998
بلإلدلرة لوعلمة  مكاب أميا لوملمعة( ملمعة لومنصـــــــــــــررة لعابلرل ما  أخصـــــــــــــلئى نشـــــــــــــلل لماملعر  لوع -

  ....................................................................... 30/4/2002حاى  3/8/1998
 

 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد / 
حاى  1/5/2002ررحات  لا مكاب أميا لوملمعة ملمعة لومنصـــررة لعابلرل ما  أخصـــلئى نشـــلل لماملعر -

14/5/2004 ............................................................................................  
أخصــــلئى نشــــلل لماملعر ررحات  لا   قيلم بيعملك مدير مكاب أميا لوملمعة ( ملمعة لومنصــــررة لعابلرل  -

  ...................................................................  30/6/2008حاى  15/5/2004ما 
مكاب أميا لوملمعة ( ملمعة لومنصــــررة لعابلرل أخصــــلئى نشــــلل لماملعر ررحات أرك   قيلم بيعملك مدير  -

  ...................................................................  27/10/2013حاى  1/7/2008ما 
   29/12/2013حاى  28/10/2013قيلم بعمك مدير علم مكاب أميا ملمعة لومنصررة  ندبل(  عابلرل ما  -
  ..................  31/1/2016حاى  30/12/2013مدير علم مكاب أميا ملمعة لومنصررة  عابلرل ما  -

 



 1/2/2016أميا لوملمعة لومســــــــــــــلعد ولشـــــــــــــئرا لإلدلرية ملمعة لومنصـــــــــــــررة  ندبل( لعابلرل ما قيلم بعمك  -
  .......................................................................................  30/3/2016حاى

  ............. حاى لآلا  31/3/2016أميا لوملمعة لومسلعد ولشئرا لإلدلرية ملمعة لومنصررة لعابلرل ما  -
  ................................................................. الوظائف اإلشرافية السابق شغلها:ـ 

ر بقســــــم رعلية لوشــــــبلب بمدينة لوللبة ملمعة لومنصــــــررة لإلشــــــرلم على مملك لورحات رلونشــــــلل لتماملع -
  ............................................................ 15/8/1997حاى  7/4/1996لعابلرل ما 

  . 27/10/2013حاى  15/5/2004قيلم بيعملك مدير مكاب أميا لوملمعة ملمعة لومنصررة لعابلرل ما  -
   29/12/2013حاى  28/10/2013قيلم بعمك مدير علم مكاب أميا ملمعة لومنصررة  ندبل(  عابلرل ما  -
  ................... 31/1/2016حاى  30/12/2013مدير علم مكاب أميا ملمعة لومنصررة  عابلرل ما  -
 1/2/2016أميا لوملمعة لومســــــــــــــلعد ولشـــــــــــــئرا لإلدلرية ملمعة لومنصـــــــــــــررة  ندبل( لعابلرل ما قيلم بعمك  -

  ........................................................................................ 30/3/2016حاى
  ............. حاى لآلا  31/3/2016أميا لوملمعة لومسلعد ولشئرا لإلدلرية ملمعة لومنصررة  عابلرل ما  -

  ..........................  ممالز 30/6/2015حاى  1/1/2015لوفارة ما  –  تقارير كفاية األداء:ـ
  ......... ممالز 2016 –ممالز  31/12/2015حاى  1/7/2015لوفارة ما                         

حاى  1/7/2017لوفارة ما  -مماـــــــلز  30/6/2017حاى  1/1/2017لوفارة ما               
  .............................................................................. ممالز 31/12/2017

  ............................ 28/6/2017؛ 24/12/2008,  2001 /29/3   العالوات التشجيعية:ـ
  .................................................................  الدورات التدريبية ومدتها ومكانها:ـ

  ..  15/6/1996حاى  9/6/1996دررة ادريبية ولمعينيا لومدد بيم زة رعلية لوشبلب بلوملمعة لوفارة ما  -
  ملمعة لومنصررة  19/6/1997 وى  15/6دررة ادريبية لوعملية لوماقدمة فى لإلسعلفلت لألروية لوفارة ما  -
بلإلدلرة لوعلمة  17/3/1998 وى  8/3دررة ادريبية فى لإلســـــــــــــعلفلت لألروية رلإلدملا رأ رة على لوبيئة ما  -

  ....................................................................... ورعلية لوشبلب ملمعة لومنصررة 
 

 محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىسعد تابع بيان حالة للسيد / 
بمركز لوادريب لتدلرى  26/5/1999 وى  22/5دررة فى برنلمج أخصـــلئى شـــئرا علمليا خاك لوفارة ما  -

  ............................................................. رلتساشلرلت كلية لواملرة ملمعة لومنصررة 
 16/6/1999 وى  15/6لوفارة ما  1998وسنة  89دررة ادريبية فى مرضرع قلنرا لومنلقصلت رلومزليدلت  -

  ................................... كز لودرلسلت رلتساشلرلت لوقلنرنية كلية لوحقرق ملمعة لومنصررة بمر 



 5/4/2000 وى  1/4دررة اـدريبيـة فى برنـلمج انميـة م ـلرلت أخصــــــــــــــلئى رعـليـة لولاب خاك لوفارة ما  -
  ...................................... بمركز لوادريب لتدلرى رلتساشلرلت كلية لواملرة ملمعة لومنصررة 

بمركز لواـــدريــب لتدلرى  10/4/2002 وى  6/4ارة ما دررة اــدريبيـــة فى برنــلمج لومشـــــــــــــاريــلت خاك لوف -
  ............................................................... رلتساشلري كلية لواملرة ملمعة لومنصررة

بمركز لواــدريــب لتدلرى  27/4/2002 وى  20/4دررة اــدريبيــة فى برنــلمج لوقيــد رلوحفف خاك لوفارة ما  -
  ............................................................... رلتساشلري كلية لواملرة ملمعة لومنصررة

 وى  22/2فى ممــــلك لألنشـــــــــــــلــــة لوبح يــــة خاك لوفارة ما  دررة اــــدريبيــــة فى برنــــلمج انميــــة لوم ــــلرلت -
  ......................... بمركز لوادريب لتدلرى رلتساشلري كلية لواملرة ملمعة لومنصررة 26/2/2003

بمركز  16/4/2003 وى  12/4دررة اــدريبيــة فى برنــلمج انميــة م ــلرلت مــديري لإلدلرلت خاك لوفارة ما  -
  ............................................... ة لومنصررةلوادريب لتدلرى رلتساشلري كلية لواملرة ملمع

بمركز  25/6/2003 وى  21/6دررة ادريبية فى برنلمج انمية م لرلت شـــــــــــــئرا لوعلمليا خاك لوفارة ما  -
  ............................................... لوادريب لتدلرى رلتساشلري كلية لواملرة ملمعة لومنصررة

 – MASS COMPUTER COURES ( WINDOWSدررة ادريبية فى برنلمج لوحلســــــــــــــب لتوى  -
WORD – EXCEL) EXCELLENT. ما مركز   27/3/2003 وى  15/3لوفارة ما  خاكMTCC 

   ..................................................................................... ( ملمعة لومنصررة
بمركز  24/4/2003 وى  19/4دررة ادريبية فى برنلمج انمية م لرلت رؤســـــــــــلل لألقســـــــــــلم خاك لوفارة ما  -

  ............................................. لوادريب لتدلرى رلتساشلرلت كلية لواملرة ملمعة لومنصررة 
 17/5/2007 وى  15/5شـــــــــــــئرا لوعــلمليا لوفارة ما  دررة اــدريبيــة فى انميــة م ــلرلت لوعــلمليا فى ممــلك -

  ......................................  بمركز لوادريب لتدلرى رلتساشلرلت كلية لواملرة ملمعة لومنصررة
 

 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد / 
 31/5/2007 وى  29/5دررة ادريبية فى انمية م لرلت لوعلمليا فى مملك لإلبدلع لوقلنرنر لوفارة ما  -

  ....................................  بمركز لوادريب لتدلرى رلتساشلرلت كلية لواملرة ملمعة لومنصررة
بمركز  28/6/2007 وى  25/6دررة ادريبية فى انمية م لرلت لوعلمليا فى مملك لومشـــــاريلت لوفارة ما  -

  ...........................................  لوادريب لتدلرى رلتساشلرلت كلية لواملرة ملمعة لومنصررة



ما لإلدلرة لوعـــلمـــة  16/3/2008 وى  9/3ي لإلدلرلت لوفارة ما دررة اـــدريبيـــة فى انميـــة م ـــلرلت مـــدير  -
  .......................................................  ولانفيم رلإلدلرة  دلرة لوادريب ملمعة لومنصررة

  ....................................................... رزلرة لواعليم لوعلوى  ICTP 2008دررة كمبيرار  -
ما  11/3/2009 وى  1/3دررة ادريبية فى انمية م لرلت لوعلمليا فى مملك لإلدلرة لإلشــرلفية لوفارة ما  -

  ..........................................  لوعلمة ولانفيم رلإلدلرة  دلرة لوادريب ملمعة لومنصررةلإلدلرة 
 5/4/2009 وى  30/3دررة ادريبية فى انمية م لرلت لوعلمليا فى مملك  دلرة لومردة لوشــلملة لوفارة ما  -

  ......................................  ما لإلدلرة لوعلمة ولانفيم رلإلدلرة  دلرة لوادريب ملمعة لومنصررة
ما  12/4/2009 وى  6/4ممـلك  دلرة لألزمـلت لوفارة ما  دررة اـدريبيـة فى انميـة م ـلرلت لوعـلمليا فى -

  ..........................................  لإلدلرة لوعلمة ولانفيم رلإلدلرة  دلرة لوادريب ملمعة لومنصررة
 11/3/2010 وى  6/2دررة ادريبية فى برنلمج  عدلد ربنلل قيلدلت لوصـــــــــــــم لو لنى لومنعقد  لوفارة ما  -

  ..................................................................... أكلديمية لوسلدلت ولعلرم لإلدلرية 
حاى  15/1/2012انميــة م ــلرلت لوعــلمليا فى ممــلك لوليــة لتنمليزيــة  فى لوفارة ما دررة اــدريبيــة فى  -

  ........................... لإلدلرة لوعلمة ولانفيم رلإلدلرة  دلرة لوادريب ملمعة لومنصررة  26/1/2012
 وى  8/12دررة اــدريبيــة فى برنــلمج لإلعــدلد وشـــــــــــــيــك لورفــلئم لوقيــلديــة ما درمــة مــدير عــلم لوفارة ما  -

  ............................ ز لومركزى ولانفيم رلإلدلرة رئلسة ممل  لورزرلل ما لوم ل 26/12/2013
لوى  14/2دررة اــدريبيــة فر برنــلمج لتعــدلد وشـــــــــــــيــك لورفــلئم لوقيــلديــة ما لوــدرمــة لوعــلويــة لوفارة ما  -

  ............................... ما لوم لز لومركزي ولانفيم رلإلدلرة رئلسة ممل  لورزرلل 25/2/2016
ية رلونرعية بمخللر لوفسلد رسبك منعة لوفارة ما دررة ادريبية فر مملك نشر لمرلللت قيم لونزلهة رلوشفلف  -

  ............................................... ما هيئة لورقلبة لتدلرية  20/10/2016لوى  16/10
 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد /  -

  ................................................................... شهادات التقدير وخطابات الشكر:ـ
  ......  1996ش لدة اقدير ما لوسيد أ.د / نلئب رئي  ملمعة لوقلهرة وشئرا لواعليم رلولاب علم  -
  ............................................. 2000ش لدة اقدير ما لوسيد لولرلل محلفف لودق لية  -
  .............................................  2004شكر ما لوسيد لألسالذ / أميا لوملمعة علم  -
  .............................................. 2005ش لدة اقدير ما لوسيد أ.د / رئي  لوملمعة  -
  ............  2006رئي  لوملمعة وشئرا لواعليم رلولاب علم  شكر راقدير ما لوسيد أ.د / نلئب -



  .........................................  2006شكر راقدير ما لوسيد أ.د / رئي  لوملمعة علم  -
  ..........................  2007ش لدة اقدير ما لوسيد لألسالذ / مدير علم لوانفيم رلإلدلرة علم  -
  .................................  2007ش لدة اقدير ما لوسيد لألسالذ / أميا علم لوملمعة علم  -
  .............. 2007لوملمعة لومسلعد وشئرا لواعليم رلولاب علم شكر ما لوسيد لألسالذ / أميا  -
  ..........  2008شكر ما لوسيد لألسالذ / رئي  لإلدلرة لومركزية ولخبرة لوملوية برزلرة لوملوية علم  -
  ............................................. 2008ش لدة اقدير ما لوسيد لولرلل محلفف لودق لية  -
  ...................................................... ش لدة اقدير ما لوسيد أ.د/ رئي  لوملمعة  -
  ........ ئب رئي  لوملمعة وشئرا خدمة لوممامع رانمية لوبيئة ش لدة شكر راقدير ما لوسيد أ.د نل -
  ........... خللب شكر ما لوسيد لألسالذ / مدير فرع لومنصررة لوشركة لو ندسية وم لت لومكلاب  -
  .................. شكر راقدير ما لوسيد لألسالذ / أميا لوملمعة لومسلعد وشئرا لواعليم رلولاب  -
  ......................................  شكر ما لوسيد لألسالذ / مدير علم شئرا لواعليم رلولاب -
  ....................  2010شكر ما لوسيد لألسالذ / أميا لوملمعة لومسلعد ولشئرا لإلدلرية علم  -
  ....................  2012شكر ما لوسيد لألسالذ / أميا لوملمعة لومسلعد ولشئرا لإلدلرية علم  -
د/ رئــــــــيــــــــ  أوــــــــمــــــــلمــــــــعــــــــ  عــــــــلم 0شـــــــــــــــــــــ ــــــــلدة شـــــــــــــــــــــكــــــــر راــــــــقــــــــديــــــــر مــــــــا لوســـــــــــــــــــــيــــــــد أ -

2013.................................................. ......................................  
  ........................................ 2014لوسيد لألسالذ / أميا علم  لوملمعة علم شكر ما  -
  .................................. 2014شكر ما لوسيد لألسالذ / مدير علم لوشئرا لتدلري  علم  -
  ......................................... 2014د/ رئي  لوملمعة علم  0ش لدة اقدير ما لوسيد أ -

 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد /  -
ولم رد لوبنلله رمســـــلهمة ليملبية فى   رلل  2015د/ رئي  لوملمعة علم 0شـــــكر راقدير ما لوســـــيد أ -

  .............. فعلويلت لومؤامر لتقاصلدي لألرك خريلة لتسا ملر فى لودق لية لوفرص رلواحديلت 
ولمشــــــــــلركة فى فعلويلت أســــــــــبرع فايلت  2015د/ رئي  لوملمعة علم 0شــــــــــكر راقدير ما لوســــــــــيد أ -

  ..............................................  صرية لو لوع لومقلم بملمعة لومنصررةلوملمعلت لوم
  ..............................  2017د/ عميد كلية ريلض لأللفلك علم 0ما لوسيد أ شكر راقدير -
د/ رزير لواعليم لوعلور 0ما لوســــيد أ / مدير علم لإلدلرة لوعلمة ولمكاب لوفنر ورئي  قللع مكاب لوســــيد أ شــــكر راقدير -

  .......................................................................................2017علم 



د/ رزير لواعليم لوعلور 0ورئي  قللع مكاب لوســــــيد أد/ ركيك أرك لورزلرة 0شــــــكر راقدير ما لوســــــيد أ -
  ....................................................................................  2017علم 

د/  نلئب رئي  لوملمعة وشــــــئرا خدمة لوممامع رانمية لوبيئة ولمشــــــلركة 0شــــــكر راقدير ما لوســــــيد أ -
  ..........................  2018ملر   20لوفعلوة فى مبلدرة اشميع مملرسة لوحقرق لتناخلبية 

  ........................................  2018شكر ما لوسيد لألسالذ / أميا علم لوملمعة علم  -
  .....................................................................الجزاءات إن وجدت :ـ  ال يوجـــد

  ............................................................................. األجــــــازات :ـ  ال يوجـــد
  ................................................................................ أى بيانــات أخرى :ـ 

  ..................  23/8/1998( بالريخ 627اكليف  بيعملك سكرالرية أميا لوملمعة بلوقرلر رقم   -
  ............  3/9/2000( بالريخ 1460عضر ومنة إلعدلد لواقرير لوسنرية ولملمعة بلوقرلر رقم   -
مة القر لحايلملت رحدلت لوملمعة لومخالفة رلومســاشــفيلت رلومرلكز لولبية ما عضــر ومنة اارور م  -

  ...........................  21/11/2000( بالريخ 1177لإلنالج لومحلر رلومساررد بلوقرلر رقم  
بلوقرلر رقم  2000/2001عضـــر ومنة  عدلد اقرير لتنملزلت  لوســـنرية ولملمعة عا لوعلم لوملمعر  -

  ..................................................................  18/6/2001( بالريخ 915 
( 1492لوخلصــة بلوملمعة بلوقرلر رقم   2002/2007عضــر ومنة  عدلد لوخلة لوخمســية لوخلمســة  -

  ..........................................................................  24/9/2001بالريخ 
مســـــــــــــئرك عا لومالبعة بمكاب أميا لوملمعة ولمنة لوالميا لومركزي لودلئم بلإلدلرة لوعلمة بلوملمعة  -

  .............................................  3/10/2001( بالريخ 1653رلومشكك بلوقرلر رقم  
بلوقرلر رقم  2001/2002ير لتنملزلت لوســــــنرى ولملمعة عا لوعلم لوملمعر عضــــــر ومنة  عدلد اقر  -

  .................................................................  19/8/2002( بالريخ 1185 
 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد /  -

( بالريخ 2009عضـــــــــــــر ومنة لألملنة لوفنية لومشـــــــــــــكلة بقرلر لوســـــــــــــيد أ . د / رئي  لوملمعة رقم   -
  . رزيلدة لومرلرد وخدمة لومسيرة لواعليمية رمرلم ة لحايلملت لوملمعة  ودرلسة انمية 26/11/2001

 1993( وســـــــنة 115عضـــــــر ومنة درلســـــــة كلفة لألرضـــــــلع لوماعلقة بلورفلئم لورلردة بلوقلنرا رقم   -
 لساشلري ؛ لساشلري مسلعد ؛ زميك( بلومساشفيلت لوملمعية رلومرلكز لولبية لوماخصصة بلوملمعة 

  ......................................................  4/12/2002بالريخ  (1292بلوقرلر رقم  
بلوقرلر رقم    2002/2003عضــر ومنة  عدلد لواقرير لوســنرية عا لنملزلت لوملمعة ولعلم لوملمعر  -

  ..................................................................  23/9/2003( بالريخ 1503



( بالريخ 1391ارور أملنة ســـــر ممل  ايديب لوعلمليا ما عير أعضـــــلل هيئة لوادري  بلوقرلر رقم   -
17/12/2003  ................................................................................  

رلزنة رفلئم لوملمعة قســم لواعليم بلومنصــررة رقســم لواعليم بدميلل عا عضــر ومنة  عدلد لســاملرة م -
  ......................................................................   1/11/2007لوحلوة فر 

عضــــر ومنة منلقشــــة لوائحة لوخلصــــة بمشــــررع مركز بحرع مشــــررعلت لوميله رلوصــــرم لوصــــحر  -
  ..............................................  14/1/2008رلوصنلعر ملمعة لومنصررة بالريخ 

عضـــر لولمنة لودلئمة وضـــم مدد لوخدمة لوعســـكرية رلوخبرة لوعلمية رلوعملية ولعلمليا بلوملمعة بيقســـلم  -
( بالريخ 3147لواعليم رلومســـــــــــــاشـــــــــــــفيلت لوملمعية رلومرلكز لولبية لوماخصـــــــــــــصــــــــــــــة بلوقرلر رقم  

28/8/2012  .................................................................................  
لمليا بلوملمعة بيقســـلم عضـــر لولمنة لودلئمة وضـــم مدد لوخدمة لوعســـكرية رلوخبرة لوعلمية رلوعملية ولع -

( بالريخ 1767لواعليم رلومســـــــــــــاشـــــــــــــفيلت لوملمعية رلومرلكز لولبية لوماخصـــــــــــــصــــــــــــــة بلوقرلر رقم  
12/5/2014  .................................................................................  

( باــلريخ 2047عضـــــــــــــر لألمــلنــة لوفنيــة ولمنــة لوــدلئمــة ولرفــلئم لوقيــلديــة بــلومــلمعــة بــلوقرلر رقم   -
3/6/2014  ...................................................................................  

  ..........  9/6/2014( بالريخ 1363قم  عضر ومنة احديع تئحة محفرفلت ولملمعة بلوقرلر ر  -
 16/3/2015( بالريخ 657عضر لولمنة لودلئمة إلعدلد خلة لواعبئة لوعلمة بلوملمعة بلوقرلر رقم    -

 ................................................................................................  
  1/6/2015( بالريخ 2743عضر لولمنة لودلئمة ولمحفرفلت وقللع لواعليم بلوملمعة بلوقرلر رقم    -
قللعر لواعليم رلومســـــاشـــــفيلت لوملمعية رلومرلكز لوقيلم بادريب مميع لوســـــلدة لوعلمليا بيرم لوحفف و -

  ........................................ 24/12/2014_  10/12لولبية لوماخصصة لوفارة ما 
 
 

 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد / 
 وقلل محلضــــــــــــرة عا لوبرنلمج لوادريبر انمية م لرلت لوعلمليا فر مملك شــــــــــــئرا لوعلمليا لوفارة ما  -

11/3  _16/3/2015  ........................................................................  



( ما محضـــــر لماملع ومنة 2رئلســـــة لألملنة لوفنية ولمنة لودلئمة ولرفلئم لوقيلدية فر لوملســـــة رقم   -
  ........................................ 11/6/2015لتخايلر وشيك رفلئم لإلدلرة لوعليل بالريخ 

بشلا سريلا لحكلم لوفصك لوخلم   2015( وسنة 118عضر ومنة درلسة كيفية انفيذ لوقلنرا رقم   -
  كلدر لوم ا لولبية ( على لوعلمليا بلومســــــاشــــــفيلت لوملمعية  2014( وســــــنة 14ما لوقلنرا رقم  

  .  21/2/2016( بالريخ 1212رلتدلرلت لولبية رمساشفيلت لوللبة بلوملمعلت رذوك بلوقرلر رقم  
( باــلريخ 1359عضـــــــــــــر لولمنــة لوعليــل وماــلبعــة لعمــلك ســـــــــــــير لوعمــك بفنــدق لومــلمعــة بــلوقرلر رقم   -

28/2/2016  .................................................................................  
  .......  6/3/2016( بالريخ 1569لمليا بقسم لواعليم بلوملمعة بلوقرلر رقم  عضر ومنة شئرا لوع -
بلوقرلر رقم  2017/ 2016عضـــــــــر لولمنة لودلئمة تعدلد خلة لواعبئة لوعلمة بلوملمعة ولعلم لوملور  -

  ..................................................................  21/3/2016( بالريخ 859 
  ..............  30/8/2016( بالريخ 2182عضر ومنة شئرا لوعلمليا بقسم لواعليم بلوقرلر رقم   -
  ..............  19/4/2016( بالريخ 2675ر ممل  لدلرة رحدة مشاك لوملمعة بلوقرلر رقم  عض -
عضـــر لولمنة لودلئمة وفحص ملفلت خدمة لوســـلدة لوعلمليا بلوملمعة لومن ر خدما م وحصـــر رصـــيد  -

   18/5/2016( بالريخ 3171لتملزلت لتعايلدية لوار وم يحصلرل علي ل ل نلل لوخدمة بلوقرلر رقم  
بلوقرلر رقم  2015/2016عضــــــــر ومنة لعدلد لواقرير لوســــــــنرى عا نشــــــــلل لوملمعة ولعلم لوملمعر  -

  ....................  18/7/2016( بالريخ 4573, بلوقرلر رقم   27/7/2016( بالريخ 4812 
( 3427عضـــــر ومنة لوســـــامة رلوصـــــحة لوم نية رالميا بيئة لوعمك بملمعة لومنصـــــررة بلوقرلر رقم   -

  ............................................................................. 1/6/2016بالريخ 
بحع لوافلملت لومقدمة ما بعض لوعلمليا بلوملمعة قسم لواعليم ما اقلرير كفلية لتدلل  عضر ومنة -

  .....................................  26/6/2016( بالريخ 3941بلوقرلر رقم   2015عا علم 
عضــــر ومنة رضــــع لوقرلعد لوانفيذية ولعردة ألحكلم قلنرا لوعلمليا لومدنييا بلودروة لوصــــلدر بلوقلنرا  -

ركذوك درلســــــــــة مدي البيق مل ملل بقرلر رزير  21/1/2016لعابلرل ما  1978( وســــــــــنة 47رقم  
  ...................  2/8/2016( بالريخ 5017رذوك بلوقرلر رقم   2011( وسنة 89لوملوية رقم  

 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد / 
لوقرلر عضــر لولمنة لودلئمة ولمحفرفلت وقللع لومســاشــفيلت لوملمعية رلومرلكز لولبية لوماخصــصــة ب -

  .............................................................  15/8/2016( بالريخ 5479رقم  



  ................... ولسلدة لوعلمليا بفندق لوملمعة  %12رئي  لولمنة رضع ضرلبل صرم نسبة  -
عضر ومنة لومررر على كليلت لوملمعة ومرلمعة مل ام انفيذه ما  مرلللت ومرلم ة لوكليلت ألخللر  -

زلوة كلفة لإلشـــــــــيلتت لومرمردة على أســـــــــل  لوكليلت رل   مرلل لوصـــــــــيلنلت لوازمة هلرك لإلمللر رل 
ومصــــــــــــــلدر لوك ربلل رفقل وبرنلمج زمنر محددة واحقيق لألما رلوســـــــــــــامة وللاب رذوك بلوقرلر رقم 

  .................................................................  7/11/2016( بالريخ 7733 
رئلســـــــــــــة ومنة ارايب رلخايلر لوماقدميا واشـــــــــــــييك عملك خدملت معلرنة بلمر يرمر بلتدلرة لوعلمة  -

  ....................................  28/11/2016الريخ ( ب3012ولشئرا لتدلرية بلوقرلر رقم  
بلوقرلر رقم  2018/ 2017عضـــــــــــــر ومنة  عدلد مشـــــــــــــررع مرلزنة ملمعة لومنصـــــــــــــررة ولعلم لوملور  -

  ...............................................................  28/11/2016( بالريخ 8135 
  ..............  1/12/2016( بالريخ 8241عضر ومنة لومرلرد لوبشرية بقسم لواعليم بلوقرلر رقم   -
( رلومبنر لوقديم ركذوك برلبة بيا 1ر  عضــــر ومنة لتســــاام لتبادلئر وعملية  نشــــلل برلبلت بيا مبن -

  ....  14/11/2016( بالريخ 7893( رلومبنر لوقديم بكلية لواملرة لبقل بلوقرلر رقم  3لومبنر رقم  
عضــر ومنة ورضــع لوقرلعد لومنفمة ولصــرم ما حصــيلة صــندرق لومزلللت لوملبقة على لوعلمليا  -

( 3089نلت( رلو قلفية رلوريلضية بلوقرلر رقم  بقسم لواعليم بلوملمعة فى لألعرلض لتماملعية  لإلعل
  ..........................................................................  7/12/2016بالريخ 

  ...............  1/1/2017( بالريخ 19عضر ومنة  دلرة لألزملت بملمعة لومنصررة بلوقرلر رقم   -
وام يز  25/3/2017عضــر لولمنة لومشــكلة بمرلفقة لوســيد لتســالذ لودكارر / رئي  لوملمعة بالريخ  -

لوخبرلل وانفيذ لوحكم لوام يدي وحصــــــر لومبلوت لومســــــاحقة علر  لومســــــاندلت لومللرب اقديم ل ومكاب
  ...................... ( هرسبيالويار   رملدل إلدلرة لوفنلدق رلومنشلت لوسيلحية(  Vشركة ملربلك  

بلوقرلر رقم  2018/ 2017عضـــــــــــــر ومنة  عدلد خلة لواعبئة لوعلمة وملمعة لومنصـــــــــــــررة عا علم  -
  ..................................................................  27/3/2017( بالريخ 798 

ت لومقدمة ما بعض لوعلمليا بلوملمعة قســـــــــــــم لواعليم ما اقلرير كفلية عضـــــــــــــر ومنة وبحع لوافلمل -
  ...............................  24/4/2017( بالريخ 2540بلوقرلر رقم   2016لألدلل عا علم 

 
 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد / 

وســــــنة  29عضــــــر ومنة درلســــــة لوللبلت لومقدمة ما فئلت لواكليم لومنصــــــرص علي ل بلوقلنرا رقم  -
 لأللبلل رلوصــــــــيلدوة رألبلل لألســــــــنلا رهيئلت لوامريض رلوفنييا لوصــــــــحييا رلوفئلت لولبية  1974



صصة لوفنية لومسلعدة ( واعديك لواكليم ما رلوى أقسلم لومساشفيلت لوملمعية رلومرلكز لولبية لوماخ
رقســم لواعليم بلوملمعة لر ما لوملمعة لوى مديريلت لوشــئرا لوصــحية لوالبعة ورزلرة لوصــحة رذوك فى 

( 3284ضـــــــرل لوحلتت لإلنســـــــلنية رلتماملعية لوملحة رلومر قة بلومســـــــاندلت لورســـــــمية بلوقرلر رقم  
  ..........................................................................  23/5/2017بالريخ 

بلوقرلر رقم  2017/ 2016لوملمعر عضـــــرل ومنة إلعدلد لواقرير لوســـــنري عا نشـــــلل لوملمعة ولعلم  -
  .................................................................  18/7/2017( بالريخ 4526 

عضـــر ومنة احديد لومســـلحة لوار يام اخصـــيصـــ ل ومركز لولية لتنمليزية رمدة مقلبك لتنافلع رقيمة  -
مقلبك لتنافلع لوســـنري واخصـــيص مزل ما لودرر لو لوع بمبنر مركز لوحســـلب لوعلمر واصـــب  مقرل  

  ................  27/8/2017( بالريخ 28ألعرلض لوخلصة بلوقرلر رقم  ومركز لولية لتنمليزية و
رئي  لولمنة لومشـــكلة  ورضـــع تئحة ااضـــما كيفية لتنافلع برحدلت  ســـكلا أعضـــلل هيئة لوادري   -

دلرة رحرلسة( رشررل لتنافلع ب ل رعيرهل ما لألمرر لوماصلة بلتنافلع لومشارك بلوسكا   ما ميله رل 
  ............  14/9/2017( بالريخ 32ل  لوملمعة بلوقرلر رقم  لوملمعر ام يدل وعرض ل على مم

رئي  لولمنة لومشــــكلة ودرلســــة كيفية انفيذ لإلحكلم لوصــــلدرة ولعلمليا بلوملمعة بشــــيا صــــرم لوفررق  -
  ..................  8/10/2017( بالريخ 6477لوملوية عا ضم مدة لوخدمة لوسلبقة بلوقرلر رقم  

بلوقرلر  2019/ 2018صـــررة ولعلم لوملور عضـــر لولمنة لومشـــكلة ألعدلد مشـــررع مرلزنة ملمعة لومن -
  ...........................................................  21/11/2017( بالريخ 7566رقم  

عضـــــــــــــر ومنة وبحع لوافلملت لومقدمة ما بعض لوعلمليا بلوملمعة قســـــــــــــم لواعليم ما اقلرير كفلية  -
   6/12/2017( بالريخ 7894بلوقرلر رقم   30/6/2017حاى  1/1/2017لألدلل عا لوفارة ما 

لفلت خدمة لوعلمليا بلوملمعة لومن ر خدما م وحصــر رصــيد لألملزلت عضــر ومنة لودلئمة وفحص م -
  .......  12/12/2017( بالريخ 7992لتعايلدية لواى وم يحصلرل علي ل أ نلل لوخدمة بلوقرلر رقم  

عضر ومنة مرلمعة نصرص تئحة لواربية لوعسكرية رلقارلح مل يلزم واعديك لونصرص لوازم اعديل ل  -
   12/12/2017( بالريخ 8025قريرهل خاك خمسة عشر يرمل بلوقرلر رقم  على لا ااقدم لولمنة با

عضــــــــر ومنة مرلمعة لو يكك لورفيفر بلوملمعة رلقارلح مليلزم بشــــــــلا اعديل  ركذوك مرلمعة بللقلت  -
  ..............  10/1/2018( بالريخ 256رصم لورفلئم رلخاصلصلت كك رفيفة بلوقرلر رقم  

 
 

 
 بد الوهاب مصطفى العيسوىسعد محمد عتابع بيان حالة للسيد / 

عضـــــــــــــر لولمنة لودلئمة تخايلر أكمل لوماقدميا ولاعلقد على لورفلئم لوار يام لإلعاا عن ل رقت  -
 2017وســـــــــــــنة  110لوحلمة أرت بيرك رفقل وقرلر رزلرة لواخليل رلومالبعة رلإلصـــــــــــــاح لإلدلري رقم 

  ......................................................  19/2/2018( بالريخ 1070بلوقرلر رقم  



عضـــــر لولمنة لودلئمة وضـــــم مدد لوخدمة لوعســـــكرية رلوخبرة لوعلمية رلوعملية ولعلمليا بيقســـــلم لواعليم   -
( بالريخ 1133رلومســــــــــــاشــــــــــــفيلت لوملمعية رلومرلكز لولبية لوماخصــــــــــــصــــــــــــة بلوملمعة بلوقرلر رقم  

22/2/2018  .................................................................................  
دما م وحصــر رصــيد عضــر لولمنة لودلئمة وفحص ملفلت لوخدمة ولســلدة لوعلمليا بلوملمعة لومن ر خ -

   22/2/2018( بالريخ 1130لإلملزلت لتعايلدية لوار وم يحصلرل علي ل أ نلل لوخدمة بلوقرلر رقم  
عضر ومنة بحع لوافلملت لومقدمة ما بعض لوعلمليا بلوملمعة قسم لواعليم ما اقلرير كفلية لألدلل  -

  .....................................  22/2/2018( بالريخ 1134بلوقرلر رقم   2017عا علم 
  .....  22/2/2018( بالريخ 1123لومرلرد لوبشرية بقسم لواعليم بلوملمعة بلوقرلر رقم   عضر ومنة -
عضـــر ومنة درلســـة احديع لو يلكك لوانفيمية بلومســـاشـــفيلت لوملمعية رلومرلكز لولبية لوماخصـــصـــة  -

  ..............  25/3/2018بلوملمعة لبقل ومرلفقة لوسيد لألسالذ لودكارر / رئي  لوملمعة بالريخ 
( 1685بلوقرلر رقم   2019/  2018عضر ومنة  عدلد خلة لواعبئة لوعلمة وملمعة لومنصررة وعلم  -

  ..........................................................................  19/3/2018بالريخ 
عضـــــــر ومنة  عدلد لوائحة لودلخلية ومركز ملمعة لومنصـــــــررة ولحفريلت لوفقلرية لبقل ومرلفقة لوســـــــيد  -

  ..........................................  15/4/2018لألسالذ لودكارر / رئي  لوملمعة بالريخ 
( بالريخ 2542لوفنية إلعدلد اصرر كلمك راقسيم لرض لوملمعة بممصة بلوقرلر رقم  عضر لولمنة  -

  .......................................  6/5/2018( بالريخ 2765ربلوقرلر رقم   30/4/2018
( 2991عضـــــر ومنة لوســـــامة رلوصـــــحة لوم نية رالميا بيئة لوعمك بملمعة لومنصـــــررة بلوقرلر رقم   -

  24/5/2018بالريخ 
ارفيق فى بعض لومنلزعلت بقرلر لوســيد لألســالذ لومســاشــلر / رزير مم ك ملمعة لومنصــررة فى ومنة لو -

  ..............  11/6/2018( بالريخ 3383ربقرلر لوملمعة رقم   2018وسنة  4831لوعدك رقم 
رئي  لولمنة لومشـــكلة ألعدلد كرلســـة لوشـــررل لوخلصـــة بايمير أاربيســـلت نقك أعضـــلل هيئة لوادري   -

( 6لومنصـــــــررة لوى لإلســـــــكندرية رلوعردة ( بلوقرلر رقم   ما لومنصـــــــررة لوى لوقلهرة رلوعردة ( ر  ما 
  ..........................................................................  12/6/2018بالريخ 

عضــــر لولمنة لوفنية لوماخصــــصــــة ورضــــع كرلســــة لوشــــررل رلومرلصــــفلت رلواكلفة لومارقعة ومشــــررع  -
  .....  21/6/2018( بالريخ 3442لساياك سرر لوملمعة ما محات ربنرك رعيرهل بلوقرلر رقم  

بلوقرلر رقم  2018/ 2017نري عا نشـــــــلل لوملمعة ولعلم لوملمعر عضـــــــر ومنة  عدلد لواقرير لوســـــــ -
  .................................................................  11/7/2018( بالريخ 3914 

 
 سعد محمد عبد الوهاب مصطفى العيسوىتابع بيان حالة للسيد / 



عضـــــــــــــر ومنة القر لوللبلت لومقدمة ما رحدلت لوملمعة لومخالفة ودرلســـــــــــــا ل رلورقرم على مدي  -
 19/7/2018( بالريخ 4076ئزة لواميز لوحكرمر بلوقرلر رقم  مائما ل رلواقدم ولحصرك ب ل على مل

 ................................................................................................  
عضــــــر لولمنة لودلئمة وضــــــم مدد لوخدمة لوعســــــكرية رلوخبرة لوعلمية رلوعملية ولعلمليا بيقســــــلم لواعليم  -

( بالريخ 4542رلومســــــــــــاشــــــــــــفيلت لوملمعية رلومرلكز لولبية لوماخصــــــــــــصــــــــــــة بلوملمعة بلوقرلر رقم  
8/8/2018  ...................................................................................  

ئمة وفحص ملفلت خدمة لوســـــــلدة لوعلمليا بقســـــــم لواعليم بلوملمعة لومن ر خدما م عضـــــــر لولمنة لودل -
( بالريخ 4543وحصـــر رصـــيد لألملزلت لتعايلدية لواى وم يحصـــلرل علي ل أ نلل لوخدمة بلوقرلر رقم  

8/8/2018  ...................................................................................  
يديبية رئيســـــل  وممل  ايديب لوعلمليا ما عير أعضـــــلل هيئة لوادري  بلوملمعة أ نلل نفر لودعرى لوا -

( باــلريخ 6213لومحــلك في ــل لحــد لوعــلمليا بمركز مرلحــة لوم ــلز لو ضـــــــــــــمر بقرلر لومــلمعــة رقم  
15/10/2018  ................................................................................  

( 7233بلوقرلر رقم   2012/  2019عضــــــــــر لولمنة إلعدلد مشــــــــــررع مرلزنة لوملمعة ولعلم لوملور  -
  .........................................................................  18/11/2018بالريخ 

رئي  لومم ررية ولقضــــــلل على فيرر   عضــــــر ومن  كلفة لإلمرلللت لوازمة وعشــــــرلم على مبلدرة -
مليرا صحة( دلخك ملمعة لومنصررة ولعلم لوملمعر  100سر رلوكشم عا لإلمرلض عير لوسلرية  

اســــيير  دلرة عمك لوفرق لولبية لوالبعة ورزلرة لوصــــحة لوانســــيق مع مديرية لوصــــحة  2019/  2018
  ..................................................  3/1/2019( بالريخ 39بلودق لية بلوقرلر رقم  

 


