
أػضبء انهُئخ انزذرَطُخ دطت يررجزهى انؼهًُخ وربرَخ انذظىل ػهُهب 

 2012 -2011نهؼبو انذراضٍ 

 

يررجـــخ أضزبر : أوال

ربرَخ انذظىل  يررجخ أضزبر د

 ػهُهب

االخزظبص 

 انؼبو

االخزظبص 

 انذلُك

 انًالدظــبد

  يذٍَ لبَىٌ خبص 19/10/1997 ػجبش زثىٌ ػجُذ 0د 1

2 
انذطٍُ جًبل إثراهُى ػجذ 0د

 انذُذرٌ

 لبَىٌ جُبئٍ 6/2/2005

 جُبئٍ

رئُص لطى / ػًُذ انكهُخ

انمبَىٌ انجُبئٍ 

 وكبنخ   

3 
دًُذ دُىٌ خبنذ  0د

 انطبػذٌ

  دضزىرٌ لبَىٌ ػبو 20/5/2008

يررجخ اضزبر يطبػذ :ثبَُب 

ربرَخ انذظىل  يررجخ أضزبر يطبػذ د

 ػهُهب

االخزظبص 

 انؼبو

االخزظبص 

 انذلُك

 انًالدظـــبد

4)  
أَبد ػجذ انججبر َذًُ  0د

 يهىكٍ

  يذٍَ لبَىٌ خبص 13/4/1992

5)  
ػسَس جىاد هبدٌ  0د

 انخفبجٍ

  يذٍَ لبَىٌ خبص 2/12/1992

6)  
فؤاد شجبع ضهطبٌ  0د

 انُذاوٌ

  رجبرح خبرجُخ الزظبد 8/3/1997

 رجبرٌ لبَىٌ خبص  26/8/1997ػهٍ كبظى ػسَس انرفُؼٍ 0د  (7

  ػًم وضًبٌ وٌ ػبولبٌ 7/10/2005 طجب َؼًبٌ رشُذ 0د  (8

 رئُص لطى انمبَىٌ انخبص  يذٍَ لبَىٌ خبص 28/3/2007 جهُم دطٍ ثشبد انطبػذ0ٌد  (9

 ػذَبٌ ػجبش انُمُت 0د  (10
رئُص لطى انمبَىٌ  دونٍ ػبو لبَىٌ دونٍ 3/9/2007

 انذونٍ

11)  
ػجذ انرؤوف َؼًخ  0د

 انظبفٍ

  يبنُخ ػبيخ قانون عام 20/11/2008

 يذٍَ وشرَؼخ قانون خاص  23/12/2008ضهطبٌ ػهٍ  دًُذ  0د  (12

 رئُص لطى انمبَىٌ انؼبو  لبَىٌ ػبو  وضبو طجبر ػجذ انردًٍ 0د  (13

 ادارٌ لبَىٌ ػبو  30/6/2009خبنذ رشُذ ػهٍ  0د  (14

دضزىرٌ لبَىٌ ػبو  21/4/2010يهب ثهجذ َىَص 0د  (15
يؼبوٌ انؼًُذ نهشؤوٌ 

 انؼهًُخ

 و دونٍ ػبلبَىٌ دونٍ  19/5/2010هبدٌ َؼُى خهف  0د  (16

 ادارٌ لبَىٌ ػبو  31/5/2010رَبع ػجذػُطً انسهُرٌ  0د  (17

  ررثُخ رَبضُخ  28/10/2010كرًَخ فُبع ضبنى  0د  (18

  لبَىٌ جُبئٍ  17/2/2011فراش ػجذانًُؼى ػجذهللا  0د  (19

 دضزىرٌ لبَىٌ ػبو  4/5/2011ونُذ يرزح دًسح انًخسويٍ  0د  (20

 ٌ رجبرلبَىٌ خبص  3/8/2011ػهٍ فىزٌ اثراهُى  0د  (21

اجبزح ثذوٌ رارت نًذح ضُخ  لبَىٌ ػبو  ػًبر فىزٌ كبظى انًُبدٍ   (22

 28/11/2011اػزجبرا يٍ 

 

 



 

يررجخ يذرش :ثبنثب

 

ربرَخ انذظىل  يررجخ يذرش ت

 ػهُهب

االخزظبص 

 انؼبو

االخزظبص 

 انذلُك

 انًالدظــبد

  رجبرٌ لبَىٌ خبص 4/3/1992 خبنض َبفغ ايٍُ 0د  (23

 جبزح يظبدجخ زوجُخأ  لبَىٌ جُبئٍ 17/9/2001االء َبطر دطٍُ  0د  (24

25)  
طبنخ  طالح هبدٌ 0د

 انفزالوٌ

يؼبوٌ انؼًُذ نهشؤوٌ انًبنُخ  جُبئٍ لبَىٌ جُبئٍ 20/2/2005

 وكبنخواالدارَخ 

26)  
دُذر فهُخ دطٍ 0د

 انكُبٍَ

  يذٍَ لبَىٌ خبص 21/11/2005

  جُبئٍ لبَىٌ جُبئٍ  23/11/2005 طجبح ضبيٍ داود 0د  (27

  جُبئٍ لبَىٌ جُبئٍ 30/11/2005 دطٍُ ثشري ضهًبٌ 0د  (28

29)  
دطٍُ ػجذهللا ػجذ  0د

انرضب 

  لبَىٌ خبص  4/5/2006

 َضبل َبطر دَىا0ٌد  (30

َشبطبد  9/8/2006

الطفُخ     

 رضى

فُىٌ 

 رشكُهُخ

 

  يذٍَلبَىٌ خبص  22/3/2007اضم كبظى كرَى  0د  (31

  يبنُخ ػبيخ لبَىٌ ػبو 21/8/2007 ثبٌ طالح ػجذ انمبدر 0د  (32

33)  
ػهٍ يطشر ػجذ  0د

انظبدت 

21/1/2008 
يؼبوٌ انؼًُذ نشؤوٌ انطهجخ يذٍَ لبَىٌ خبص 

34)  
َذي ػجذ انكبظى 0د

دطٍُ 

19/3/2008 
 يذٍَ لبَىٌ خبص 

35)  
نًً ػجذانجبلٍ  0د

يذًىد 

6/5/2009 
  ػبو لبَىٌ 

 ػبو لبَىٌ دونٍ  2/2/2010 يذًىد خهُم جؼفر  0د  (36

  شرَؼخ   16/8/2011دبرس ػهٍ اثراهُى  0د  (37

اكرو يذًذ دطٍُ   (38
29/9/2011 

رجبرٌ لبَىٌ خبص 
جبيؼخ /رفرؽ جسئٍ/دراضبد ػهُب

 ثغذاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

يررجخ يذرش يطبػذ :راثؼب

 

 يررجخ يذرش يطبػذ د
ربرَخ انذظىل 

 ػهُهب

االخزظبص 

 انؼبو

االخزظبص 

 انذلُك
 انًالدظـبد

 يذٍَ لبَىٌ خبص 21/12/2005 هُفبء يسهر فهذٍ  (39
 رفرؽ/دراضبد ػهُب

 جبيؼخ كرثالء/جسئٍ

 ػبو لبَىٌ دونٍ 21/12/2005 َجراش إثراهُى يطهى  (40
رفرؽ /دراضبد ػهُب

 جبيؼخ انُهرٍَ/ جسئٍ

41)  
دطبو ػجذ األيُر 

 خهف

26/12/2005 
 = لبَىٌ دونٍ

زيبنخ دراضُخ خبرج 

 انؼراق

 اَشبءاد هُذضخ يذَُخ  23/1/2006يٍ يبجذ ػجىد   (42

يروج هبدٌ يذًذ   (43
2/2/2008 

 دضزىرٌ لبَىٌ ػبو
رفرؽ /دراضبد ػهُب

 جبيؼخ ثغذاد/جسئٍ

44)  
خزبو كرَى ػجذ 

انردًٍ 

21/2/2007 
يذٍَ لبَىٌ خبص 

يُطجخ انً يجهص 

 انُىاة

طبرق يذًذ َهبد   (45
8/5/2008 

 ررثُخ رَبضُخ 

رفرؽ /دراضبد ػهُب

انجبيؼخ /جسئٍ

 انًطزُظرَخ

 ادارٌ لبَىٌ ػبو  8/5/2008رثبة خهُم اثراهُى   (46

دبزو يذًذ ػهٍ   (47

24/9/2008 

ررثُخ رَبضُخ 
ررثُخ 

رَبضُخ 

يطؤول ودذح 

انرَبضخ انجبيؼُخ 

 وانزرثُخ انفُُخ

48)  
هذي فبئك ػجذ 

انردًٍ 

11/11/2008 
يكزجبد 

/ يكزجبد

وثُك د
 يطؤونخ انًكزجخ

  ررثُخ رَبضُخ  21/10/2010ثبٌ جهبد ػًراٌ   (49

 


