


 التكريم



عااات  يي-يانصاايك عمااتيانعااا  سي/االااااك  قاا سياااا  تكريمك اا  سي

نمل غااااريااااا يانع اااا   ياالتا ةيان  عاااائين ااااب  يان اااا  يي

يعت  يإتا ةيانختع تيانتاخل ئي- األاك  يف زىيعحعتيعلىيي

م نج ع اائيكياات  اجينعجتاا تاكتسيان ي عاائيفاا يانج ع اائينااز  ي

 .2016/ي2/ي25  حياال كع ءينلعؤاائيف ي



ن تيعحعاتي/ان يل"يانعخك  يانصغ  "يان  نسيانعص ييق سيا  تكريمك   سي 

انع  ازياال لينحص نريعل يي-ان  ن يم نصفيانث   ياالعتاتييي-يعم تي

ااا ئيفاا يي15كحااتيعلاا يعاااك ىيان اا نسي رصااغ يم  ف ااا  يفاا يا   ن اا ي

عجاا ليان اا   ك   ن ج ي  نااييمكياات سيت  ينااري ي عاا يقاا سيمكم اا يانعخكاا  ي

علع اا جي اخكماا  يكج مكااريم نع عااليك ااج   جينااريعلاا ياالاااكع ا يفاا ي ج حااري

 .2016/ي2/ي25ان لع يف ي



م ني قاائييهع اا تةيعحعاا تيفاا ت/يان  نماائييمك اا  سقاا سيااا  تكري

عاااا ميئيانيااا ر يان ااا  سيعلاااىيفااا يانث نثااائيم ل ااائيانز اعااائيي

ي29فا يعجلاايانج ع ائيمجلااكريانع  ياتةيفا يعاك ىيان  نسي

 .عح فييانمح  ة/ي محض  يانا تيانت ك  يي2016/ي5/



مك اا  سيان اا  يانعكع ااز  يفاا يت  ةيقاا سيااا  تكري

انم ااا ييانعيتعااائيعااا يانم اااييانع  ااازييانعصااا يي

م نك اا   يعااميانع تاااتيانعصاا ف يانعصاا ييمي عااائي

 .ي2016/ي7/ي17انعؤكع اتيم ل ئيانكج  ةيف ي







ععا تيمايي/مك   سيانا تييانعاك   ق سيا  تكري

كياات  اجييانعاك اا  يانياا    ىينلج ع اائ –حعااتى

نعجت تاكريان ي عائيفا يانج ع ائيناز  ي  حي

 .2016/يي9/يي4اال كع ءينلعؤاائيف ي







انع ياا ف  يقاا سيااا  تكريمك اا  سي اا  يانج ع اائي

ي   ىياإلحك  جاا تيانخ صاائيانعكياا ق  ي   ضاا  جي

  ناايينح صااتسيعلااىي فااميااااسيجاا ع كتسيفااىي

انع   اائيان بياائي كعث لتاا يم ن اا ليانع اا فيفااىي

 .2016/يي9/يي30











انااا تياألاااك  يق عااتي ي ماائيصاا  تنئيانمح اا ةيمك اا  سي

 اا سيفااىيياناات ك  يعم ااتيصاا ن ي باا ايج ع اائيتع تاا  

حضاا  يانااا تياناات ك  يانصاا تنىيانمحاا ا ىيان اماامي

أحعاااتيزعلااا يي ي ااا يصااا  تنئيانمح ااا ةي ني ااافيعااا ي

 .2016/ي10/يي31انص  تنئي أا هسيم نعح فيئيفىي








