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إثراُ٘ن علٖ عجذ ـ بأن السيد الدكتور : مدينة السادات تشهد كمية التربية الرياضية بالسادات ـ جامعة 
 يعمل بدرجة مدرس دكتور بقسم المنازالت والرياضات المائية شعبة الكاراتيه . احلو٘ذ اإلث٘برٕ

 إثساْٛى ػهٙ ػجد انحًٛد اإلثٛبز٘ : نــــــــــاالســـــ

 و1796/ 1/ 6 : الدــــــربرٗـخ امل٘ـ

ـ ثزبزٚخ ثمعى انًُبشالد ٔانسٚبظبد انًبئٛخ ثبنكهٛخ ـ شؼجخ انكبزارّٛ   دكزٕزيعبػد  أظزبذ : ــخــــــــالْظ٘فــ

  . 11/9/7116( انصبدز ثزبزٚخ 1799و ثمساز زئٛط انغبيؼخ زلى )79/6/7116

 يزصٔط ٔأػٕل :احلبلخ االعزوبع٘خ

 36170710672223 :  ٖـــالرقن الفْه
 (A17779991) : رـرقن عْاز السف

 :املؤُالد العلو٘خ  ـ 1
  ثكهٛخ انزسثٛةخ  عٛد عدا يغ يسرجخ انشسف وثزمدٚس ػبو 1777حبصم ػهٙ ثكبنٕزٕٚض انزسثٛخ انسٚبظٛخ ػبو

  % ٔثزسرٛت األٔل ػهٗ اندفؼخ .77.79انسٚبظٛخ عبيؼخ انًُٕفٛخ ثُعجخ 

  ٙيةٍ كهٛةخ انزسثٛةخ انسٚبظةٛخ ثبنعةبدادو  77/9/7111زةبزٚخ ثًبععزٛس فٙ انزسثٛخ انسٚبظةٛخ انحبصم ػه 

 ئٙ َزةةبئظ انًجبزٚةةبد نةةد٘ َبشةةهةةرطةةٕٚس ثؼةةط اناطةةػ انٓغٕيٛةةخ ٔرةة صٛسِ ػ)) ٕاٌ ـــةةـعبيؼةةخ انًُٕفٛةةخ ثؼُ

  (( زٚبظخ انكبزارّٛ

" Developing Some Attack Tactics And Its Effect On The Matches 
Results For The Karate Juniors. " 

 يٍ كهٛخ انزسثٛخ انسٚبظةٛخ و  76/1/7119ثزبزٚخ  حبصم ػهٙ دزعخ دكزٕزاِ انفهعفخ فٙ انزسثٛخ انسٚبظٛخ

" رصًٛى يُظٕيخ خططٛخ الخزساق يغبل انًُبفط ٔر صٛسْةب ٔيٕظٕػٓب عبيؼخ انًُٕفٛخ ثبنعبداد 

  . " ػهٙ فبػهٛخ األداء ند٘ الػجٙ زٚبظخ انكبزارّٛ

" Design a performance tactics to penetrate the rival field and it effect on the   

effectiveness of performance for the karate sport players ." 

  ٖ:  الْظ٘ف الزذرط  ـ 2
  و 79/6/7116أظزبذ يعبػد دكزٕز ثمعى انًُبشالد ٔانسٚبظةبد انًبئٛةخ ثبنكهٛةخ ـ شةؼجخ انكبزارٛةّ ـ ثزةبزٚخ

 و ٔحزٗ ربزٚاخ .11/9/7116(انصبدز ثزبزٚخ  1799خ زلى ) ثمساز زئٛط انغبيؼ

  يدزض دكزٕز ثشؼجخ انكبزارّٛ ثمعى انًُبشالد ٔانسٚبظبد انًبئٛخ نكهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ ـ عبيؼةخ انًُٕفٛةخ

 . و 7116/  6/  76و  ٔحزٗ 77/7/7119ثزبزٚخ 

 هٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ ـ عبيؼةخ انًُٕفٛةخ يدزض يعبػد ثشؼجخ انكبزارّٛ لعى انًُبشالد ٔانسٚبظبد انًبئٛخ ثك

 و . 77/7/7119و ٔحزٗ 17/7/7111ثزبزٚخ 

  يؼٛد ثشؼجخ انكبزارّٛ لعى انًُةبشالد ٔانسٚبظةبد انًبئٛةخ ثكهٛةخ انزسثٛةخ انسٚبظةٛخ ـ عبيؼةخ انًُٕفٛةخ ثزةبزٚخ

 و .19/7/7111و ٔحزٗ 19/11/1777
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 : الذراس٘خ الزٖ قوذ ثزذرٗسِب ثبلنل٘خ  املقرراد ـ 3
  : ثبلٌسجخ ملرحلخ الذراسبد العل٘ب أّال
  و ( 7116:  7119نطالة اندثهٕيخ فٙ انزسثٛخ انسٚبظٛخ )  ) انغبَت انُظس٘ نهزاصصبد انؼًهٛخ ـ كبزارّٛ (ردزٚط يبدح 

 ثبلٌسجخ ملرحلخ الجنبلْرْٗس:  صبً٘ب
  1777ثٍُٛ فٙ انؼبو انغبيؼٙ) يبدح اخزٛبز٘ أٔل كبزارّٛ نطالة راصص أٔل كبزارّٛ ثبنفسلخ انضبنضخ ٔانساثؼخ  :

 . و (7116:  7119) و ( ٔحزٗ 7111

 (ٙ7119:  7116يبدح اخزٛبز٘ صبَٙ كبزارّٛ نطالة راصص صبَٙ كبزارّٛ ثبنفسلخ انضبنضخ ثٍُٛ فٙ انؼبو انغبيؼ) حزٗ  و

 .و (  7116:  7119( ، ػبو )  7119:  7117ػبو ) 

 َٙػبو  و(7117:  7119كبزارّٛ ثبنفسلخ انساثؼخ ثٍُٛ فٙ انؼبو انغبيؼٙ) يبدح اخزٛبز٘ صبَٙ كبزارّٛ نطالة راصص صب ،

 .و (  7116:  7119) 

  ٗهؼبو انغبيؼٙيدازض انًسحهخ اإلػدادٚخ نانزسثٛخ انؼًهٛخ نطالة انفسلخ انضبنضخ ٔانساثؼخ ثُبد فٙ اإلشساف ػه 

 و( . 7117: 7111)، و(7111: 7111)

  ٗيدازض انًسحهخ اإلػدادٚخ نهؼبو انفسلخ انضبنضخ ٔانساثؼخ ثٍُٛ فٙ  انزسثٛخ انؼًهٛخ نطالةاإلشساف ػه

  و ( . 7119: 7117و( حزٗ )7111: 7111انغبيؼٙ)

  االًزذاة لزذرٗس هقرراد دراس٘خ  خبرط النل٘خ ّاجلبهعخ :صبلضب : 
ٖ  ةاالًزذا (1 :  2112للزذرٗس ثنل٘خ الرتث٘خ الرٗبض٘خ عبهعخ األزُر للعبم اجلبهع

  ٗس : ـ زذرم ّرلل ل2113
  يبدح ـــــــــ أظبظٛبد انكبزارّٛ ــــــــــ نطالة انفسلخ انضبَٛخ يمسز 

  أٔل كبزارّٛ ـــــــــــ نطالة انفسلخ انضبنضخ .( راصص اخزٛبز٘ )يبدح ـــــــــ  يمسز 

  أٔل كبزارّٛ ـــــــــــ نطالة انفسلخ انساثؼخ . (راصصاخزٛبز٘ )يبدح ـــــــــ  يمسز 

ٖ اًزذاال (2 :  2113ة للزذرٗس ثنل٘خ الرتث٘خ الرٗبض٘خ عبهعخ األزُر للعبم اجلبهع
  :ـ  سٗم ّرلل لزذر2114

  يبدح ـــــــــ أظبظٛبد انكبزارّٛ ــــــــــ نطالة انفسلخ انضبَٛخ يمسز 

  أٔل كبزارّٛ ـــــــــــ نطالة انفسلخ انضبنضخ .( راصص  )اخزٛبز٘ يبدح ـــــــــ يمسز 

  أٔل كبزارّٛ ـــــــــــ نطالة انفسلخ انساثؼخ . (راصص  )اخزٛبز٘ ـــــــــ يبدح يمسز 

للعبم املٌْف٘خ عبهعخ ثشجني النْم ة للزذرٗس ثنل٘خ الرتث٘خ الرٗبض٘خ اًزذاال (3
 :ـ سٗم ّرلل لزذر7211:  6211اجلبهعٖ 

   ثُبد ( . ) ثٍُٛ ، األٔنٗــــــــــ نطالة انفسلخ (1)يبدح ـــــــــ انكبزارّٛ يمسز 
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املٌشْرح ّاملقذهـخ للغٌـخ العلو٘ـخ  (( األحببس العلو٘خ )) ث٘بى ثبإلًزبط العلوٖ ـ 4
 (( رذرٗت مبرارَ٘ ))ّالزخصص الذق٘ق   (( جلٌخ الزذرٗت الرٗبضٖ )) للرتقٖ أسزبر هسبعذ

 الٌشر  ربرٗخ ًْعَ هنبى الٌشر عٌْاى الجحش م

0 

ى عل متوازٌةتأثٌر توجٌه أحمال تدرٌبٌة 

 مستوى األداء المهاري للجملة الحركٌة

   DAI  KATA –KANKUكانكو _ داى  كاتا

بحث منشور فً المجلة العلمٌة 

نظرٌات وتطبٌقات ، كلٌة التربٌة 

الرٌاضٌة ، أبو قٌر جامعة 

 اإلسكندرٌة

ك
تر

ش
م

 

 م20/03/37702

3 
تأثٌر برنامج تدرٌبً لتحركات القدمٌن على بعض محددات 

 لالعبً الكومٌته فً رٌاضة الكاراتٌه األداء الهجومً

مجلة أسٌوط لعلوم وفنون 

التربٌة الرٌاضٌة ، جامعة 

 أسٌوط

ي
رد

ف
 

 م0/03/3702

2 

تأثٌر استخدام التدرٌب البلٌومٌترك على سرعة 

األداء المهاري لبعض أسالٌب اللكم الهجومٌة 

 م3707لالعبً الفرٌق القومً المصري للكاراتٌه 

فنون مجلة أسٌوط لعلوم و

التربٌة الرٌاضٌة ، جامعة 

 أسٌوط

ي
رد

ف
 

 م0/03/3702

2 

Effect of special training 

determinants kime on the skill 

performance standard of the motor 

package (Unsu. Kata) for the Karate 

Egyptian National Team players 

International 

Journal of Sport 

Science & Art 

(IJSSA) 
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 م02/2/3702

2 

تأثٌر أحمال تدرٌبٌة مقترحة لتنمٌة بعض القدرات 

الحركٌة الخاصة و فاعلٌتها على استخدام محددات 

 الهجوم المضاد المقابل فً رٌاضة الكاراتٌه

المجلة العلمٌة لعلوم وفنون 

الرٌاضة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 للبنات بالجزٌرة ، جامعة حلوان

ي
رد

ف
 

 م02/9/3702

1 

 فاعلٌة استخدام الهجوم  المباشر لبعض مهارات

على نتائج المبارٌات  الذراعٌن  الفردٌة والمركبة 

 فً رٌاضة الكاراتٌه

المجلة العلمٌة لعلوم وفنون 

الرٌاضة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 للبنات بالجزٌرة ، جامعة حلوان

ي
رد

ف
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Development of the Determinants of 

tactical performance with significance of 

the monthly Biorhythm and their effect on 

the results of Kumite Matches in Karate 

International 
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Science&Art 
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 ) اإلًزـبط العلوـٖ (ث٘بى عبهعـخ هذٌٗـخ السـبداد ثـألى األحبـبس العلو٘ـخ  ـ 5
) جلٌخ الزذرٗت املٌشْرح ّاملقذهخ للغٌخ العلو٘خ للرتقٖ أسزبر هسبعذ دمزْر 

 غري هقزجسخ هي أحببس أخرٓ ()) رذرٗت مبرارَ٘(ّالزخصص الذق٘ق  الرٗبضٖ (
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ء املْافق املٌعقذح ْٗم األرثعب ) جلٌخ الزذرٗت الرٗبضٖ ( قرار اللغٌخ العلو٘خ  ـ 6
  مل٘خ الرتث٘خ الرٗبض٘خ للجٌني ـ عبهعخ اإلسنٌذرٗخم مبقر 21/4/2116
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  :   ّاجلبهعخهِبم ّأًشطخ داخل النل٘خ  ـ 7
  و .7117:  7111لبو ثزصًٛى ٔردزٚت ػسض انكبزارّٛ فٙ احزفبل عبيؼخ انًُٕفٛخ ثبنٕٛثٛم انفعٙ ػبو 

 و. 7116: 7119, 7119 :7117ٚت ػسض انكبزارّٛ فٙ احزفبل انكهٛخ ثؼٛد اناسعٍٛ نؼبو لبو ثزصًٛى ٔردز 

  االشزسان فٙ اإلشساف ػهٗ ردزٚت انؼسٔض انسٚبظٛخ انزٙ َظًزٓب انكهٛخ فٙ احزفبل انغبيؼخ ث ظجٕع شجبة

 و ( ثغبيؼخ انًُٕفٛخ . 7119:  7116انغبيؼبد انًصسٚخ انضبيٍ فٙ انؼبو انغبيؼٙ ) 

  ( ٙ7119:  7116يشسف أظسح انفسظبٌ نطالة انكهٛخ فٙ انؼبو انغبيؼ . ) و 

  اإلشساف ػهٗ فٕط ارحبد غالة كهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ ثبنعبداد ـ عبيؼخ انًُٕفٛخ فٙ اندٔزح انزدزٚجٛخ الرحبداد

:  79/1/7117غالة كهٛبد انزسثٛخ انسٚبظٛخ ثبنغبيؼبد انًصسٚخ ٔانًمبيخ ثغبيؼخ حهٕاٌ فٙ انفزسح يٍ 

 . و11/1/7117

  و  7116/7119ثكهٛخ انزسثٛخ عبيؼخ انًُٕفٛخ فسع يدُٚخ انعبداد نؼبو األٔنٗ ػعٕ كُزسٔل انفسلخ 

  و . 7117/ 7119ثكهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ عبيؼخ انًُٕفٛخ نؼبو ) غهجخ ٔغبنجبد ( ػعٕ كُزسٔل انفسلخ انضبَٛخ 

 و (7111:   7117و (ٔحزٗ ػبو)7117:  7117بيؼٙ ) أظسح انفسظبٌ نطالة انكهٛخ فٙ انؼبو انغ زائد . 

 و (717:  7111ػبو )نطالة انكهٛخ فٙ انؼبو انغبيؼٙ انًعزمجم أظسح فسظبٌ  زائد  

  و . 7117/ 7117ثكهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ عبيؼخ انًُٕفٛخ نؼبو ) غهجخ ٔغبنجبد (  انضبنضخػعٕ كُزسٔل انفسلخ 

 و(.7117:  7111, ػبو )(7117:  7117ٛخ نهؼبو انغبيؼٙ )انًبئ ػعٕ يغهط لعى انًُبشالد ٔانسٚبظبد 

  ( ٙثصفزٙ أظزبذ يعبػد 7119: 7116ػعٕ يغهط لعى انًُبشالد ٔانسٚبظبد انًبئٛخ نهؼبو انغبيؼ ) و

 دكزٕز ثبنمعى .

  عبيؼخ  ثكهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخػعٕ فسٚك انؼًم ثًؼٛبز انًصدالٛخ ٔاألخاللٛبد ثٕحدح ظًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد

  و . 7119:  7116يدُٚخ انعبداد 

  و 7119: 7116ػعٕ نغُخ انًٛضبق األخاللٙ انًُٓٙ ثكهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ عبيؼخ يدُٚخ انعبداد 
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  رذرٗت هٌزخت عبهعخ املٌْف٘خ للنبرارَ٘ املشبرك يف ثطْلخ اجلبهعبد املصرٗخ مبألرٖ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبرارَ٘ املشبرك يف ثطْلخ اجلبهعبد املصرٗخ رذرٗت هٌزخت عبهعخ هذٌٗخ السبداد لل
م 2113/  3/  13ثعذ أى مت فصلِب عي عبهعخ املٌْف٘خ مغبهعخ حنْه٘خ هسزقلخ ثزبرٗخ 

 : ـمبألرٖ 
  ًتأسٌس وتكوٌن فرٌق لمنتخب جامعة مدٌنة السادات للكاراتٌه ) بنٌن ، بنات ( واالشتراك ف

 .م ( والمقامة بجامعة حلوان 3702:  3702للعام الجامعً )  (23الدورة رقم ) 

 نات ( ) بنٌن ، باالشتراك بفرٌق جامعة مدٌنة السادات فً بطولة الجامعات المصرٌة للكاراتٌه

اإلسكندرٌة وقد تم الفوز م ( والمقامة بجامعة 3701:  3702للعام الجامعً ) ( 22رقم )

 . كجم ( 12-وزن )  بالمركز الثالث والمٌدالٌة البرونزٌة كومٌتٌه فردي بنات

 ( نات) بنٌن، ب االشتراك بفرٌق جامعة مدٌنة السادات فً بطولة الجامعات المصرٌة للكاراتٌه

 . حلوان م ( والمقامة بجامعة 3706:  3701للعام الجامعً ) ( 22رقم )
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  للوبعسزري ّالذمزْراٍاإلشراف العلوٖ علٔ رسبئل الجحش العلوٖ  ـ8
 ًْع الذراسخ ّحبلزِب اجلبهعخ الجبحش عٌْاى الرسبلخ م

1 
رةة صٛس اظةةزاداو انسظةةٕو انًزحسكةةخ ػهةةٗ األداء 

انًٓةةةبز٘ نةةةجؼط يٓةةةبزاد زٚبظةةةخ انكبزارٛةةةّ 

 ( ظُٕاد   6ـ7نهًجزدئٍٛ يٍُ ظٍ )

 ػًسٔ يحًد ظؼد عؼفس

 
 يبععزٛس  انًُٕفٛخ

2 
رةةة صٛس اظةةةزاداو انزةةةدزٚت انًسكةةةت انًزةةةٕاش٘ 

نزطةةةةةٕٚس انمةةةةةدزاد انحسكٛةةةةةخ انابصةةةةةخ ػهةةةةةٗ 

انغًهخ انحسكٛخ كبَكٕدا٘) كبرب (  يعزٕٖ أداء

 نالػجٙ زٚبظخ انكبزارّٛ 

 دكزٕزاِ  انًُٕفٛخ ػًسٔ يحًد ظؼد عؼفس

فبػهٛخ اظةزاداو انٓغةٕو انًعةبد انًمبثةم ػهةٗ  3

 األداء اناططٙ ندٖ َبشئ زٚبظخ انكبزارّٛ
 أحًد ظؼد انغبكٙ

يدُٚخ 

 انعبداد
 يبععزٛس

4 
 رةةة صٛس رمُةةةٍٛ يزحٛةةةساد حًةةةم انزةةةدزٚت ثدالنةةةخ

يؤشةةةةةةساد اإلٚمةةةةةةبع انحٛةةةةةةٕ٘ ػهةةةةةةٗ ثؼةةةةةةط 

انًزحٛةةةساد انفعةةةٕٛنٕعٛخ ٔانًٓبزثةةةخ نالػجةةةٙ 

 انكٕيٛزّٛ فٙ زٚبظخ انكبزارّٛ 

يؼزص ْالل ْالل أثٕ 

 اإلظؼبد
 دكزٕزاِ انًُصٕزح

5 
رطةةةٕٚس ثؼةةةط األداءاد اندفبػٛةةةخ فةةةٙ ظةةةٕء 

ثؼةةةةط انًٕالةةةةي انٓغٕيٛةةةةخ ٔر صٛسْةةةةب ػهةةةةٗ 

 احزعبة انُمبغ ندٖ الػجٙ انكبزارّٛ

 ابنك ػٛعٗػجد ان
يدُٚخ 

 انعبداد
 يبععزٛس

رةة صٛس رةةدزٚجبد اَفغبزٚةةخ ػهةةٗ ثؼةةط األداءاد  6

 انٓغٕيٛخ ندٖ َبشئٙ زٚبظخ انكبزارّٛ .

يحًد انعٛد ػجد انؼظٛى 

 غبَى

يدُٚخ 

 انعبداد
 ( يبععزٛس) عبز٘ اظزكًبنٓب

7 
دزاظةةخ رحهٛهٛةةخ نةةجؼط يحةةدداد األداء انفُةةٙ 

 نالػجةةةةٙ انكٕيٛزٛةةةةّ فةةةةٙ ثطٕنةةةةخ انغًٕٓزٚةةةةخ

ظةةُخفٙ 71انًفزٕحةةخ انًؤْهةةخ نًُزاةةت يصةةس 

 و 7119زٚبظخ انكبزارّٛ 

إثساْٛى ػصبو نطفٙ 

 حٕٚذ

يدُٚخ 

 انعبداد
 ( يبععزٛس) عبز٘ اظزكًبنٓب

8 
ر صٛس اظزاداو انزدزٚت انجبنٛعزٙ ػهٗ انمدزاد 

انؼعهٛخ ٔيعزٕٖ أداء ثؼط انةسكالد نالػجةٙ 

 انكبرب فٙ زٚبظخ انكبزارّٛ 

 حبيد يحًد ظٕٚهى
خ يدُٚ

 انعبداد
 ( يبععزٛس) عبز٘ اظزكًبنٓب

رطةةٕٚس انٓغةةٕو انًجبشةةس ٔرةة صٛسِ ػهةةٗ َزةةبئظ  9

 يجبزٚبد انكٕيٛزّٛ فٙ انكبزارّٛ 
 أحًد حعبو غساة

يدُٚخ 

 انعبداد
 يبععزٛس) عبز٘ اظزكًبنٓب (

11 
ردزٚجبد َٕػٛخ نزًُٛخ ثؼط انمدزاد انزٕافمٛخ  

ٔيعزٕٖ أداء انغًهةخ انحسكٛةخ ) ثعةب٘ دا٘ ( 

 ثساػى انكبزارّٛ . ندٖ

 يحًٕد يحًد حالٔح 

يدُٚخ 

 يبععزٛس) عبز٘ اظزكًبنٓب ( انعبداد
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 دمزْراٍ ـ هبعسزريالجحش العلوٖ  املٌبقشبد العلو٘خ لرسبئل ـ 9
 

 عضْ جلٌخ املٌبقشخ ّاحلنن (م) 
ًْع الذراسخ  اجلبهعخ الجبحش عٌْاى الرسبلخ م

 ّحبلزِب

1 
ء رطةةةٕٚس ثؼةةةط األداءاد اندفبػٛةةةخ فةةةٙ ظةةةٕ

ثؼةةةةط انًٕالةةةةي انٓغٕيٛةةةةخ ٔر صٛسْةةةةب ػهةةةةٗ 

 احزعبة انُمبغ ندٖ الػجٙ انكبزارّٛ

ػجد انابنك 

 ػٛعٗ
 يبععزٛس يدُٚخ انعبداد

2 
رةة صٛس ديةةظ انةةدٔائس انًحهمةةخ ٔانًفزٕحةةخ ػهةةٗ 

يعةةةةةزٕٖ أداء ثؼةةةةةط انًٓةةةةةبزاد األظبظةةةةةٛخ  

 نُبشئٙ انكبزارّٛ .

كسٚى يحًد 

 فٕش٘ زاظٙ 
 يبععزٛس يدُٚخ انعبداد

 
 راد رٌو٘خ قذراد أعضبء ُ٘ئخ الزذرٗس دّ ـ 11

 
  للزعني هذرس دمزْر ::  أّال

ٚشٓد يسكص رًُٛةخ لةدزاد أػعةبء ْٛئةخ انزةدزٚط ٔانمٛةبداد ـ عبيؼةخ انًُٕفٛةخ ثة ٌ انعةٛد / إثةساْٛى ػهةٗ ػجةد 

 انحًٛد اإلثٛبز٘ ) يدزض يعبػد ـ ثكهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ ( لد حصم ػهٗ انجسايظ اٜرٛخ : ـ 

 

 عذد السبعبد ربرٗخ ًِبٗخ الربًبهظ ربرٗخ ثذاٗخ الربًبهظ ًبهظاسن الرب

 ظبػخ 71 7119/ 7 / 17 7119 / 7 / 16 أظبنٛت انجحش انؼهًٙ 

 ظبػخ 71 7119/  9/  9  7119/  9/  7  يٓبزاد انؼسض انفؼبل

 ظبػخ 71 7119/  7/  16  7119/  7/  11  يٓبزاد االرصبل انفؼبل

 ظبػخ 19  7119/  7/  17  7119/  7/  11 خ أخاللٛبد ٔآداة انًُٓ

 ظبػخ 71 7116/  1/ 7 7116/  1/ 1 انزدزٚط انفؼبل 

 ظبػخ 19 7116/  1/  1 7116/  7/  79 يٓبزاد انزفكٛس
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  : للزعني أسزبر هسبعذ دمزْر : صبً٘ب
بيؼخ انًُٕفٛخ ثة ٌ انعةٛد ٚفٛد يسكص اندزاظبد اإلظزسارٛغٛخ ٔرًُٛخ لدزاد أػعبء ْٛئخ انزدزٚط ٔانمٛبداد ـ ع

 اندكزٕز/ إثساْٛى ػهٗ ػجد انحًٛد اإلثٛبز٘ ) يدزض ـ ثكهٛخ انزسثٛخ انسٚبظٛخ ( لد حصم ػهٗ انجسايظ اٜرٛخ : ـ 

 عذد السبعبد ربرٗخ ًِبٗخ الربًبهظ ربرٗخ ثذاٗخ الربًبهظ اسن الربًبهظ

 خظبػ 19 7117/  1/  77 7117/  1/  77 رُظٛى انًؤرًساد انؼهًٛخ

 ظبػخ 19 7117/  1/  11 7117/  1/  77 انغٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٙ األػًبل انغبيؼٛخ 

 ظبػخ 19 7117/  7/  9 7117/  7/  9 انزاطٛػ االظزسارٛغٙ

 ظبػخ 19 7117/  7/  17 7117/  7/  17 إدازح انفسٚك انجحضٙ

 ظبػخ 19 7117/  7/  71 7117/  7/  17 يؼبٚٛس انغٕدح فٙ انؼًهٛخ انزدزٚعٛخ 

 ظبػخ 19 7117/  7/  77 7117/  7/  76 يشسٔػبد انجحٕس انزُبفعٛخ انًحهٛخ ٔانؼبنًٛخ

 ػهٗ إدازح انكهٛخ  . خٔلد أػطٙ ْرا انجٛبٌ نعٛبدرّ ثُبءا ػهٗ غهجخ دٌٔ أدَٗ يعئٕنٛ

  و9711/ ............../  ................. رحسٚسا فٙ : 

 

 

  عو٘ذ النل٘خ            ٗس            رئ٘س القسنشئْى أعضبء ُ٘ئخ الزذر
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