
 األوراق انًطهىبت نتقذيى في انذبهىو  

 
 شهبدة انًيالد  ) أصم + صىرة ( .1

 
 ) أصم + صىرة ( ربع سنىاثاألبيبٌ تقذيزاث  .2

 
 ريىس  ) أصم + صىرة (ىشهبدة انبكبن .3

 

 ( صىرة يٍ انبطبقت انشخصيت 2عذد ) .4

 

 (  صىر شخصيت6عذد ) .5

 

 شهبدة تأديت انخذيت انعسكزيت ) نهذكىر ( .6

 

 تيك + حبفظت بالستيك ( يهف بالس2عذد ) .7
 

  جنيهب    1314.65 انًصزوفبث انذراسيت .8
 

 جنيهب(   يبئتبٌ 222رسىو انًقببهت انشخصيت ) .9

 

 جنيهب  (و خًسىٌ يبئت  152رسىو انًظزوف ).12

 
   http://193.227.24.15/pgانتقذيى عهي يىقع انجبيعت  .11

 يع تصىيز استًبرة قبىل انتقذيى صىرتيٍ     

 

 .. كشف طبي12

 
 ( طىابع جبيعت فئت عشز جنيهبث3عذد) -13



 

  انًبجستيزاألوراق انًطهىبت نتقذيى في  

 
 شهبدة انًيالد  ) أصم + صىرة ( .1
 

 بيبٌ تقذيزاث انزبع سنىاث ) أصم + صىرة ( .2
  

 ريىس  ) أصم + صىرة (ىشهبدة انبكبن .3
 

 ( صىرة يٍ انبطبقت انشخصيت 2عذد ) .4
 

 (  صىر شخصيت6عذد ) .5
 

 انخذيت انعسكزيت ) نهذكىر (شهبدة تأديت  .6
 

 ( يهف بالستيك + حبفظت بالستيك 2عذد ) .7
 

 تذفع بعذ قبىل انقيذ جنيهب 1814.65انًصزوفبث انذراسيت  .8
 

 جنيهب(   يبئتبٌ 222رسىو انًقببهت انشخصيت ) .9
 

 جنيهب  (و خًسىٌ يبئت 152رسىو انًظزوف ).12
 

 .نهًتقذييٍ نهًبجستيز يىافقت جهت انعًم. 11

 

 . كشف طبي. 12  
 

 ( طىابع جبيعت فئت عشز جنيهبث3عذد) - 13  
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 العزيز الحسانين بذيع تصىيز استًبرة قبىل انتقذيى صىرتين   



 األوراق انًطهىبت نتقذيى في انذكتىراه 
 شهبدة انًيالد  ) أصم + صىرة ( .1

 

 صم + صىرة (بيبٌ تقذيزاث  ) أ .2

 

 ريىس  ) أصم + صىرة ( ىشهبدة انبكبن .3

 

 بيبٌ تقذيزاث انًبجستيز ) أصم + صىرة ( .4
 

 شهبدة انًبجستيز ) أصم + صىرة (  .5
 

  ( صىرة يٍ انبطبقت انشخصيت2عذد ) .6
 

 (  صىر شخصيت6عذد ) .7
 

 أو إقزار بعذو انعًم  يىافقت جهت انعًم .8
 

 شهبدة تأديت انخذيت انعسكزيت ) نهذكىر ( .9
 

 ( يهف بالستيك + حبفظت بالستيك 2د )عذ .12
 

 تذفع بعذ قبىل انقيذ جنيهب  (1914.65انًصزوفبث انذراسيت ) .11
 

 ( جنيهب يبئتبٌ  222رسىو انًقببهت انشخصيت ) .12

 

 .جنيهب  (و خًسىٌ يبئت  152رسىو انًظزوف ) .13

 

   http://193.227.24.15/pgانتقذيى عهي يىقع انجبيعت .   14

 ل انتقذيى صىرتيٍيع تصىيز استًبرة قبى
 

 كشف طبي. -15

 

 الحسانين ( طىابع جبيعت فئت عشز جنيهبث3عذد) -16


