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تعيينات ورؤسااااااا  جدااااااع       ا ع  
 بنها

أصددددددكتور كمالتولسعيور رددددددمعك وت ع ولع م و
رو اواترترتور امععاور ةددك ددك   ور اىوبنهددع ودددكمن

نصددددد وديىو مععاور كمالتولسعيور ردددددعكوصدددددع لوراحددددداعةوبكرددددد ور ةتر  ور مع  وب يع و
 وو مععاور كمالت وترنععو سكىو حسكوراحددداعةو وبع كيع ر طبوت عردددعو كرددد ور ةتر  ور مع 

 وبكرددد وابور سةاساوور ةعو ووابور صدددنعدعتوب يع ور طبوت عردددعو كرددد وابور سةاسا
و مععاور كمالت ونت عاودك ىو حسلموراحاعةوبكر ور طبور شتدىوور رسلمورالكيعنع عهو

و مععاور كمالت وريسعنوو ب يع ور طبوت عرددددعو كردددد ور طبور شددددتدىوور رددددسلمورالكيعنع عه
 صددددطاىومع سوراحدددداعةوبكردددد ورا ترلور ةيكي وور انعحدددديع وب يع ور طبوت عرددددعو كردددد و

و.را ترلور ةيكي وور انعحيع 

كسدددعوتدددددددددددددددسيددد ور كترترت و مععاور دددكمالت وت  وتممددد ودةدددكر ةيعدددسوراحدددددددددددددددادددعةوبكرددددددددددددددد و
 وللععوور سنعد ر سع توبعل للععوور سنعد ور طةع وب يع ور طبوت عرددددددددعو كردددددددد ور سع توبعل 
دي ورا ترلوو:و مععاور كمالت و غت كودةكر ردددسعاودةكر م   وراحددداعةوبكرددد ور ةع ل للعع

 وو مععاور كمالتوخع كودسعمور تبعطودي ورا ترلو:ب يع ور طبوت عرددعو كردد ور ةع ل للعع
 و راحاعةوبكر ور كيبوورالودع ور ك ل  وب يع ور طبوت عرعو كر ور كيبوورالودع ور ك ل 

و مععاور كمالتوو عكور سكو حسلموراحدداعةوبكردد ولترل ور سألوورادصددعةوب يع ور طبو
 وو مععاور كمالتو حسكو حسلمو لحددددسوراحدددداعةوت عرددددعو كردددد ولترل ور سألوورادصددددعة

(وب يع ور طبوت عردددددددددددعو كرددددددددددد ودي ورالنردددددددددددة وووبعل للععور  يع بكرددددددددددد ور هردددددددددددال للعع 
و.(ععور  يع دي ورالنرة وووبعل للر هرال للعع 
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 و مععاور كمالتولسعيودةكر غاعتوكسعوتددددددددددسي ور كترترتور ائوأصددددددددددكت عوت ع ور ةع م 
 ةكىوراحدددددداعةوبكردددددد ور تو ع ع موور اع عسوور طبور طةعمىوب يع ور طبوت عرددددددعو كردددددد و

و مععاور كمالتوخع كودةكر حسعكو حسكوراحددددددددددداعةوو ر تو ع ع موور اع عسوور طبور طةعمى
ع كور ةل ع وب يع ور طبوت عردددددددعو كرددددددد ور سردددددددع كور ةل ع و وو كيعسوبكرددددددد ولتر  ور سرددددددد

ر كمالتواعتقودعرددلىوراحدداعةور سرددعدكوبكردد ورا ترلور صددكت  وونع بور سك تور معمو
 يشدددولنور مةلع وبسرددداشددداععتولع م وبنهعو يكععموبددسعيور سك تور اناعيىو سرددداشددداععتو

بشدددددددددعنوو19ناعيي و يكعنلنوتا وأتدددددددددهتوو حعاوصدددددددددكوتور ة ح ور او6لع م وبنهعو سك و
  نظع ور مسسومىور سراشاععتور ةع مع .


