
 التكريم



 يامر  مممرد مسر ي /الشرييد البلرع يديردقام سيادته بتكرييم– 

والالق اسمه  صايدة اب  ممافظة البميية( 103)قائد كتيبة 

اللررروا  بمضررروي  أكبررري مررردية بكليرررة التيبيرررة بال ام رررةيلررر  

مترر  ، قائررد الم لدررة الشررمالية ال سرركيية –مممررد لل رر  /ح.أ

يكرررو   موً ررراى يمترررً  بررره للرررالت ال ام رررة فررر  التضرررمية 

 .2017 /2/ 21 واإل تما  الول   في 











 األسرررتاً يبيرررد ال  يرررد  مستشررراي اإلداية قرررام السررريد

بتكررييم االسررتياتي ية ويئرريت ملتدرر  أ ررا مبررد  بمصرري 

السررريد األسرررتاً الررردكتوي يبيرررد صرررال  يئررريت  ام رررة 

 ظررياى أ ررا مبررد   –ملتدرر  اإلبرردا  األوع فرر  دم يرروي 

ل يوده المتميزة ف  تلويي الت ليم ال ال  و  لره بدايرة 

 .2017 /3/ 25 في  لييق اإلبدا  واإلبتكاي 









وزيري الت لريم ال رال   –خالرد يبردالا اي /قرام السريد األسرتاً الردكتوي

والبمرررل ال لمررر  ووزيررري الت ميرررة الممليرررة والمسرررئوع األوع يررر  

السريد األسرتاً الردكتوي مشيو  مصري الدروم  ممرو األميرة بتكرييم 

 ام رة دم يروي بم اسبة مصوع  يبيد صال  يئيت  ام ة دم يوي

يلررر  الميكرررز األوع فررر  ممرررو األميرررة يلررر  مسرررتو  ال ميوييرررة 

بدررررايو ( تيبويررررة الرررر  )باسررررتخدام اللرررريق واألسرررراليت المدي ررررة 

 /4/ 23 فرري المررمتمياب بكليررة لررت األسرر ا  ب ام ررة يرري  شررمت 

2017. 











  ب ررا  يلرر  الررديوة المو يررة  ام ررة   رروة التكررييم فرر

فييررق ال مررع وًلررل لترردييت الرر  سرريادته مرر  ال ام ررة 

المشرررايل مررر  الررردوع ال يبيرررة واألويوبيرررة باإلتمررراد 

سررالمة فرر  م رراع  Tempusاالويوبرر  بي ررامـ الرر  

/  7/  29فرر  ال تررية مرر  الاررًا  وال ظافررة الشخصررية 

 .2017/  8/  3مت   2017















ب را ا يلر  ديروة  ام رة سلوفاكيا  -زيلي ا  تكييم ف ال

فييق ال مع المشايل م  الردوع لتدييت وًلل زيلي ا  

ال يبيرررة واألويوبيرررة فررر  مشررريو  اإلتمررراد االويبررر  

سرررالمة الارررًا  وال ظافرررة فررر   Tempusبي رررامـ الررر  

خرررررالع ال ترررررية مررررر  الشخصرررررية والصرررررمة ال  سرررررية 

 .7/9/2017مت   2/9/2017







ام رة ابر  ب ا  يلر  ديروة دولة المايت  تكييم ف ال 

فييق ال مع المشايل م  الدوع لتدييت وًلل  الل يع

ال يبيرررة واألويوبيرررة فررر  مشررريو  اإلتمررراد االويبررر  

خرالع سرالمة الارًا  فر  م راع  Tempusبي امـ ال  

 (. 4/10/2017 – 1)ال تية م  

 










