
 انغُشج انزاذُح وانؼهًُح نهذكرىس دمحم ؼغٍُ كاظى انعثىسٌ           

  انزاذُح انغُشج

 انعثىسٌ كاظى ؼغٍُ دمحم / االعى

 5531/ انىالدج/تاتم/انًغُة وذاسَخ يؽم

 يرضوض / االظرًاػُح انؽانح

 االطثاء ؼٍ-  كشتالء / االلايح يؽم

 (5551-5551) نذساعٍ  نهؼاو نهثٍُُ انًغُة  اػذادَح / االػذادَح انذساعح

 (0222-5555) انذساعٍ  نهؼاو وااللرصاد االداسج /كهُح كشتالء ظايؼح / انعايؼُح انذساعح

  

 انؼهُا انشهاداخ

 ظايؼح يٍ وانصادس  1/5/0222 فٍ 5102  انًشلى انعايؼٍ االيش تًىظة 0222 / انًاظغرُش .1

 وانرطىَش انثؽس /لغى  كشتالء

 يٍ وانصادس 58/50/0250  فٍ 82514 / د.ع انًشلى/ انعايؼٍ االيش تًىظة 0250 / انذكرىساِ .2

 انؼهُا انذساعاخ / انكىفح ظايؼح

 0141 انًشلى انعايؼٍ االيش تًىظة 0251 ػاو يُز دكرىس يغاػذ اعرار / انؽانٍ  انؼهًٍ انهمة .3

 انًشكضَح  انؼهًُح وانرؼضُذ انرشلُاخ نعُح / كشتالء ظايؼح يٍ وانصادس  4/8/0252 فٍ
  

 انًُاصة

 5/125د / انًشلى االداسٌ االيش تًىظة االداسَح نهشإوٌ  وااللرصاد االداسج كهُح ػًُذ يؼاوٌ   .1

  1/0/0251 فٍ

 فٍ 8055 االداسٌ االيش تًىظة  انؼهًُح نهشإوٌ وااللرصاد االداسج كهُح ػًُذ يؼاوٌ  .2

05/4/0254 
  

 انؼهُا انذساعاخ

   ياظغرُش / انؼًهُاخ وتؽىز انشَاضٍ االلرصاد يادج ذذسَظ  .1

 ػانٍ دتهىو / ولُاعُح اؼصائُح اعانُة يادج ذذسَظ .2

  

 انؼهُا انذساعاخ طهثح ػهً االششاف

 (5) انذتهىو طهثح وػذد (0) انًاظغرُش طهثح ػذد
  

 وانًإذًشاخ انُذواخ

-53 انًىافك  كشتالء ظايؼح / وااللرصاد االداسج كهُح / انصاٍَ انؼهًٍ انًإذًش فٍ انًشاسكح .1

54/8/0223 

 )  ػُىاٌ ذؽد 08/1/0223-00 انًىافك واعظ ظايؼح / االول انؼهًٍ انًإذًش فٍ انًشاسكح .2

 (ويغرمثهّ انؼاق نؽاضش انؽُاج ػصة  وااللرصاد االداسج

 /  وااللرصاد االداسج نكهُح  (  انشاتغ انؼهًٍ انًإذًش ) االول انذونٍ انؼهًٍ انًإذًش فٍ  انًشاسكح  .3

 انرىصَغ اعىب  تاعرخذاو  انرًىَُُح انثطالح ذطىَش يمرشغ ) انًشعىو انثؽس فٍ كشتالء ظايؼح

 -84/5/2009 نهًذج (  انًُفؼح نىؼذاخ  انؽغاط



 نهذونح انؼايح انًىاصَح ذخفُضاخ اداسج اعانُة )) انًىعىيح انؼهًُح انُذوج ًالاػ فٍ انًشاسكح .4

  .00/1/0251 تراسَخ (( انعذَذج انرؽذَاخ ظم فٍ

 / وااللرصاد االداسج نكهُح ( انؼاشش / انؼهًٍ ) انغاتغ انذونٍ نهًإذًش انرؽضُشَح انهعُح ػضى   .5

 االلرصادٌ االيٍ  ذؽمُك فٍ انؼهًٍ انثؽس ذىظُف ) شؼاس ذؽد  انًُؼمذ  كشتالء ظايؼح

 (  .0251 /8 /85-82) نهًذج انؼشاق(  فٍ

  (انراعغ انؼهًٍ ) انغادط انذونٍ  نهًإذًش انرؽضُشَح انهعُح  ػضى  .6

 ػُىاٌ ذؽد انًُؼمذ  ( ػشش انصاٍَ انؼهًٍ انًإذًش ) انراعغ انذونٍ انؼهًٍ انًإذًش فٍ انًشاسكح .7

-04 فٍ ( واالداسَح وانًانُح االلرصادَح انعىاَة ذذػُى فٍ الاالػً ولطاػاخ انعايؼاخ اعهاو )

05/ 8/0253.  

 انعايؼاخ ) ػُىاٌ ذؽد انًُؼمذ ( ػشش انصانس انؼهًٍ ) انؼاشش انذونٍ انًإذًش فٍ انًشاسكح  .8

  .52/1/0254-5 فٍ (0282 سؤَا واالؼرُاظاخ انًرطهثاخ انؼًم  وعىق

 .االلرصاد لغى فٍ انًمايح انؼهًُح انُذوج فٍ انًشاسكح   .9

  

 انًُشىسج  انثؽىز

  .انًمذعح كشتالء نهًؽافظح االلهًٍُ انرخطُظ –كشتالء نًؽافظح  االلرصادٌ انىالغ دساعح1-

  .0228-5540 يٍ  نهفرشج انؼشالٍ ناللرصاد  انمطاػُح انرشاتطاخ ذطىس ذؽهُم2-

 انشتؼُح وانذونح انشتؼٍ االلرصاد تٍُ انؼاللح اشكانُح3-

 .انؼشالٍ االلرصاد فٍ انؼاو االَفاق ايصهُّ ذؽذَذ4-

  .انؼشاق فٍ ذطثُمها وايكاَُح انُشوَط فٍ انُفطُح انرعشتح5-

  .انًؼانعح وعثم  انرؽذَاخ – انؼشاق فٍ انضساػُح انغُاعاخ6-

 انؼشالٍ االلرصاد فٍ وانًضاػف انؽكىيٍ االَفاق فاػهُح لُاط فٍ انضيٍُ انرخهف ًَارض اعرخذاو7-

 .(0251-5551 ) نهًذج

 نهًذج انؼشاق فٍ االلرصادٌ انًُى يؼذل ذؽفُض فٍ انثششٌ انًال ساط يإششاخ كأؼذ انرؼهُى اشش8-

(0222-0258) 

 يؽافظح فٍ انصهثح انُفاَاخ ذذوَش اػادج يٍ انًُافغ ذؼظُى  فٍ انخطُح انثشيعح  اعهىب اعرخذاو9- 

   .كشتالء

  .وانًًاسعح انغُاعح  تٍُ انؼًم  عىق ويذخالخ  انؼانٍ انرؼهُى  يخشظاخ تٍُ انًىائًح10- 

 .(0254-0252) نهًذج انًرمذيح انغزائُح انصُاػاخ نششكح انؼائذ انًُاس يصُغ اداء ذمُُى11-

 انؼانًُح  انرعاسج يُظًح وػضىَح GATC اذفالُح ظم فٍ انؼشاق فٍ انًانٍ انمطاع ذؼضَض فشص12 

. 

 .(0253-0221 ) نهًذج انؼشاق  فٍ انفصهٍ انؼاو االَفاق حاَراظُ لُاط فٍ انثاَم ًَىرض اعرخذاو13-

  .انؼاو  االَفاق كفاءج فٍ  وذأشُشِ انؼشاق فٍ انؼايح انًىاصَح ذُفُز اعهىب14-

  

 انهعاٌ

 (0254-0251-0251 ) نألػىاو كهُح يعهظ ػضى .1

 .(0251-0251 ) وااللرصاد االداسج كهُح فٍ انصُذوق يعهظ سئُظ َائة  .2

  .وانكهُح انعايؼح يغرىي ػهً  وانًإلرح  انذائًُح انهعاٌ يٍ كثُش ػذد فٍ وشاسن ذشأط .3

-0251)  و (0251-0258)  ونألػىاو وااللرصاد االداسج نكهُح انًشكضَح االيرؽاَُح انهعُح  ػضى .4

 (0254-0253 ) و (0251



 0222 ػاو يُز دااللرصا نمغى انذساعُح انًشاؼم يغرىي ػهً االيرؽاَُح انهعُح وسئُظ ػضى .5

 0254 انؼاو ونغاَح

 ( –) 2018-(02542019-0253 )  نالػىاو االلرصاد لغى فٍ  انؼهُا انذساعاخ نعُح ػضى .6
  

 انًُالشح  نعاٌ فٍ انًشاسكح

 ظايؼاخ فٍ وتانرؽذَذ كشتالء ظايؼح  وخاسض داخم دكرىساِ اطاسَػ (2) يُالشح فٍ انًشاسكح .1

 .وكشتالء وانكىفح وانًغرُصشَح تغذاد

 ظايؼاخ فٍ وتانرؽذَذ كشتالء ظايؼح وخاسض داخم ياظغرُش سعائم (2) يُالشح فٍ انًشاسكح .2

  .وكشتالء وانكىفح تغذاد

  .كشتالء ظايؼح داخم ػانٍ دتهىو  طانة (5) يُالشح فٍ انًشاسكح .3

  

 انؼهًٍ انرمُُى

  .ؼشالُحان انعايؼاخ يخرهف يٍ ػهًُا   انعايؼُح  وانشعائم االطاسَػ يٍ انؼششاخ ذمُُى .1

 وخاسض داخم انؼهًُح ونهًإذًشاخ انؼهًُح نهًعالخ انًمذيح انؼهًُح انثؽىز يٍ انؼششاخ ذمُُى .2

  . كشتالء ظايؼح

  انرشكشاخ

 ) االػىاو يذي ػهً انكهُاخ وػًذاء انعايؼاخ سؤعاء انغادج يٍ وانرمذَش انشكش كرة يٍ ػذد .1

  (0254 ونغاَح 0222

 ػهً كشتالء ظايؼح – وااللرصاد االداسج كهُح  ػًذاء انغادج يٍ وانرمذَش انشكش كرة يٍ كثُش  ػذد .2

 0254 ونغاَح 0222 االػىاو يذي

  .وتاتم كشتالء يؽافظح يعهظ وسئُظ يؽافظٍ يٍ وانرمذَش انشكش كرة يٍ ػذد .3

  

 


