مجلس شير يناير
قرررر مجلررس جامسررن بج رتهن لجلجررةو هئمنس ررست لرااجررن ه/جررةا هئررس ةتر
منصتر لاش رايس هئجامسن تحضرتر هئجريس هئلرتهل هئرت/ير مصر

يجرى هئجيس محافظ بجتهن
ت في لسهين هالجةماع ىنئ هئجيس ب.س رايس هئجامسن هئجاست مسيري عمتم
هئجامسرررن لمناجرررلن صرررستر هئ ررر هررهت هئت/هريرررن لةسييرررنيم ىررر ه تقرررس لررر

جياسةو من هئجميع هئسمل لرتح هئ ريق هئتهحس تهئح اظ عل ما بحر/ةرو

هئجامسن من ة سم عل

افن ه/صسست تمساتنن هإلسهرت هئسليا ئلجامسن في

هئة ررسم نحررت مررا ىررت بفضررل تبحجررن ل ر ن هى ةسررائ

ة سم ئلجامسن ىت ة سم ئلمجةمع هئجنتلي ه/جتهني.

رير ئ ر بن بي
مشر ًه

تهفق مجلس هئجامسن عل منح هئجيس هئس ةتر بجامو بحمس عمر

علس هئس/ي /ر هئل

هئسلمي ئتظي ن بجةا مجاعس ل جم هئينسجن

هئ يرلااين ل لين هئينسجن .
ما تهفق هئمجلس عل ةسيين هئجيس هئس ةتر عاسل حامس لشير ر في
تظي ن بجةا مجاعس ل جم هئ انتن هئجنااي ل لين هئح تق ت عل

ةسيين هئجيس هئس ةتر ماىر جميل بحمس بلت ختهت ر في تظي ن بجةا

مجاعس ل جم هئ انتن هئستئي هئسام ل لين هئح تق  .ت عل ةسيين

هئجيست هئس ةتر ياجمين هئجيس امل ر في تظي ن مسرس "هئمناىج

ت رق ةسريس هئلغن هإلنجلي/ين " ل جم هئمناىج ت رق هئةسريس ل لين
هئةرلين ت عل ةسيين هئجيست هئس ةتر ئلن محمتس ملارك بحمس ر
في تظي ن مسرس ل جم هئينسجن هئمسمارين ل لين هئينسجن .ت عل

ةسيين هئجيس هئس ةتر جمير محمس علس هئرحمن ر في تظي ن مسرس

ل جم خسمن هئ رس ل لين هئخسمن هالجةماعين .

قرر هئمجلس هئمتهف ن عل منح هئ ائلن رقين علس هئ ريم فرج هى .
سرجن س ةترهه هئ لج ن في هآلسه ةخصص " هئةاريخ هئةاريخ هئحسيث

تهئمساصر " لة سير " مرةلن هئشرف هئثانين " من لين هآلسه
ت عل منح هئ ائ

لرهىيم محمس عل محمس ر سرجن هئماججةير في

هئسلتم ةخصص " في/يال " من لين هئسلتم .

تعل منح هئ ائلن علير حجن عل حجين ر سرجن هئماججةير في

هئسلتم ةخصص " نلات " من لين هئسلتم .
ت عل منح هئ ائ

نصر يحي علس هئحليم عل ر سرجن هئماججةير في

هئسلتم ةخصص " يميال " من لين هئسلتم .

تعل منح هئ ائ

حجين جماعيل بحمس محمس ر سرجن هئماججةير في

هئينسجن ةخصص " هئينسجن هئ يرلين " من لين هئينسجن .

ت عل منح هئ ائلن ميا جمال هئسين هئشيخ ر سرجن هئماججةير في

هئينسجن ةخصص " هئينسجن هئ يرلين " من لين هئينسجن .
تعل منح هئ ائ

بلت هئتفال يحي عل ح ني هئشرقاتي ر سرجن

هئماججةير في هآلسه ةخصص " هئلغن هئسرلين تآسهليا " من لين

هآلسه

.

