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قرارات 
 (87)هجلس الدراسات العليا والبحوث الجلسة رقن  

 19/11/2013 تتاريخ 

 

االستهالل 
 

  .الرتسٗـــب  بالغـــارٚ  أعغــاٞ  اجملمــػ  املٕقــــض -

انًصادقـاخ 
 

 . 22/10/2013بتاصٖذ  (86)التضزٖل عمٜ ستغض ادتمغٛ الغابكٛ صقي - 1

 

القرار 
 

. ٔافل اجملمـػ عم٘ التضزٖل عم٘ ستغض ادتمغٛ الغابكٛ - 

 

انضىاتط 
 

التكضٖض املكزً وَ المذٍٛ بؾأُ ٔعع قٕاعز ألداطات التفضغ العمى٘ ألعغاٞ ٠ِٗٛ - 2

 .التزصٖػ 

القرار 
 

 .ٔافل اجملمػ ٔأٔصٜ بضفع األوض إىل زتمػ ادتاوعٛ املٕقض - 

 

عّاً سٍف٘ ٔنٗن نمٗٛ الرتبٗٛ لمزصاعات العمٗا بؾأُ أُ . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 3

 ؽضطا لمتغذٗن ٔلٗػ لمىٍاقؾٛ ٔاُ ٖطبل فاصن طوين هٖهُٕ اذتضٕه عمٜ التٕ ٖف

 .بني الكٗز ٔالتغذٗن ملزٚ ترتأح بني عتٛ أٔ مثاٌ٘ أؽّض

 

القرار 
 

. تأدٗن املٕعٕع اىل ادتمغٛ الكاروٛ - 
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املشنضٚ املكزوٛ بؾأُ اعتظاً ادتاوعٛ بإعزار خطٛ إعرتاتٗذٗٛ مخغْٗ يف الفرتٚ - 4

 وَ ابضط وتطمباتّا تطٕٖض لٕاٟح الزصاعات العمٗا ٔإوهاٌٗٛ تعزٖمّا وَ 2019 – 2014وَ 

. داٌب الهمٗات

القرار 
 

. أسٗط اجملمػ عمىا وع شتاطبٛ الهمٗات بغضعٛ تعزٖن لٕاٟح الزصاعات العمٗا- 

 

عىٗز نمٗٛ التعمٗي الضٍاع٘ بؾأُ املٕافكٛ عمٜ الٟشٛ . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 5

 (209) بكغي تهٍٕلٕدٗا املٍغٕدات ٔافل زتمػ الهمٗٛ صقيٚالزصاعات العمٗا ارتاظ

. 22/10/2013بتاصٖذ 

القرار 
 

:- ٔافل اجملمػ عمٜ تؾهٗن دتٍٛ بعغٕٖٛ نال وَ - 

وضطفٜ عبز ادتٕار                ٔنٗن نمٗٛ اذتكٕم . ر.ا

امحز عبز الكارص                        ٔنٗن نمٗٛ العمًٕ . ر.ا

ستىز عالوٛ                              ٔنٗن نمٗٛ التعمٗي الضٍاع٘ . ر.ا

عٗف الٍضض امحز                     ٔنٗن نمٗٛ اهلٍزعٛ . ر.ا

ٌاٟب صٟٗػ ادتاوعٛ لمزصاعات العمٗا بعضض . ر.إلعزار تكضٖض ٔتفٕٖض ععارٚ ا

 . الالٟشٛ عمٜ زتمػ ادتاوعٛ متّٗزا لعضعّا عمٜ دتٍٛ الكطاع

 

عىٗز نمٗٛ اذتاعبات ٔاملعمٕوات بؾأُ املٕافكٛ عمٜ بزأ . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 6

 .الزصاعات العمٗا ارتاصٛ ٔقبٕه املتكزوني لزصاعٛ املادغتري ٔالزنتٕصآ بالهمٗٛ 

القرار 
 

. اإلصداٞ إىل سني اعتىار الالٟشٛ  - 

 

عىٗز نمٗٛالرتبٗٛ الضٖاعٗٛ بؾأُ  املٕافكٛ عمٜ اعتىار . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 7

لمعاً ادتاوعٜ  (رنتٕصآ-  وادغتري –ربمًٕ )طالب الزصاعات العمٗا املكٗزَٖ 

 .  ٔ ٌتٗذٛ اوتشاُ تأِٗمٜ رنتٕصا2013/2014ٓ

القرار 
 

. ٔافل اجملمػ - 
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عىٗز نمٗٛ الزصاعات العمٗا لمعمًٕ املتكزوٛ بؾأُ إلػاٞ وارٚ . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 8

المػٛ االصتمٗظٖٛ ٔوارٚ اذتاعب اآلل٘ وَ الطالب املكٗزَٖ بالزبمٕوات ٔمتّٗزٙ املادغتري 

 وَ ICDL رصدٛ ٔاذتاصمني عمٜ اه 500وَ اذتاصمني عمٜ التٕٖفن مبذىٕع أنجض وَ 

 .وضنظ وعتىز 

القرار 
 

:- ٔافل اجملمػ عمٜ تؾهٗن دتٍٛ بعغٕٖٛ نال وَ - 

ؽعبا وباصط                     عىٗز نمٗٛ الزصاعات االقتضارٖٛ ٔالعمًٕ الغٗاعٗٛ . ر.ا

وٍٜ ستْ                        ٔنٗن نمٗٛ الزصاعات العمٗا لمعمًٕ املتكزوٛ  . ر.ا

ؽعباُ عبزا هلل          ٔنٗن نمٗٛ اآلراب لمزصاعات العمٗا  . ر.ا

. العزار تكضٖض ٔتكزميْ لمىذمػ 

 

عىٗز نمٗٛ الزصاعات العمٗا لمعمًٕ املتكزوٛ بؾأُ املٕافكٛ . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 9

.  رصدٛ 50عمٜ حتزٖز نن عاعٛ وعتىزٚ وَ املكضصات وكابن 

القرار 
 

. ٔافل اجملمػ ٔأصٜ بضفع االوض اىل زتمػ ادتاوعٛ املٕقض- 

 

 . 12/10/2013بٗاُ بٍتٗذٛ اختباص التٕٖفن ٔاملٍعكز بتاصٖذ - 10

 

القرار 
 

. اسٗط اجملمػ عمىا- 

 

االنتًاساخ 
 

االلتىاؼ املكزً وَ الباسح ستىٕر عبز الكارص عبز الكارص املغذن لمشضٕه عمٜ رصدٛ - 11

الزنتٕصآ بهمٗٛ العمًٕ يف الهٗىٗاٞ العغٕٖٛ بؾاُ اذتضٕه عمٜ رصدات صافٛ فٜ 

.  وضات 4 سٗح اٌْ أرٝ االوتشاُ هالتٕٖف

 

القرار 
 

. عزً وٕافكٛ اجملمػ - 
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نىائح 

 

عىٗز نمٗٛ اذتاعبات ٔاملعمٕوات بؾأُ املٕافكٛ عمٜ . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 12

. بالهمٗٛ ٔاملطبكٛ ظاوعٛ الكاِضٚ (عاعات وعتىزٚ)اعتىار الٟشٛ الزصاعات العمٗا

 

القرار 
 

. ٔافل اجملمػ ٔأصٜ بعضض املٕعٕع عمٜ زتمػ ادتاوعٛ املٕقض - 

 

انثحىث 
 

عىض عمٜ . ر.املغتؾاص اهلٍزع٘ لمذاوعٛ بؾأُ تضؽٗح ا. ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 13

وٕعٜ األعتاس املتفضغ بكغي اهلٍزعٛ اإلٌؾاٟٗٛ ٔأوني دتٍٛ تضقٗٛ األعاتشٚ ٔ األعاتشٚ 

. املغاعزَٖ دتاٟظٚ الزٔلٛ التكزٖضٖٛ 

 

القرار 
 

ٔافل اجملمػ عمٜ تؾهٗن دتٍٛ مخاعٗٛ لمذٕاٟظ ٔ اعزار تكضٖض بعغٕٖٛ نال - 

:- وَ 

بزص ٌبٗٛ                                  ٔنٗن نمٗٛ التذاصٚ لمزصاعات العمٗا . ر.ا

وٍضٕص سغَ                         ٔنٗن نمٗٛ الطب البؾضٝ لمزصاعات العمٗا . ر.ا

عّاً سٍفٜ                             ٔنٗن نمٗٛ الرتبٗٛ لمزصاعات العمٗا . ر.ا

وضطفٜ عبز ادتٕار           ٔنٗن نمٗٛ اذتكٕم لمزصاعات العمٗا . ر.ا

امحز عبز الكارص                   ٔنٗن نمٗٛ العمًٕ لمزصاعات العمٗا . ر.ا

 

فاطىٛ ستىز عبز العمٗي  املزصؼ بهمٗٛ اذتكٕم بؾأُ . املشنضٚ املكزوٛ وَ ر- 14

املٕافكٛ عمٜ سضٕهلا عمٜ رٔصات تٍىٗٛ ٠ِٗٛ التزصٖػ وَ املضنظ ظاوعٛ الفًٕٗ ٌعضا 

لعضٔفّا الضشٗٛ اليت حتٕه رُٔ حتىمّا الغفض وَ الفًٕٗ إىل بين عٕٖف ألنجض وَ ٖٕوني 

. وتتالٗني 

القرار 
 

عزً وٕافكٛ اجملمػ - 
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طضٖف ؽٕق٘ ٌاٟب صٟٗػ ادتاوعٛ لمزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 15

بؾاُ تٕصٗات وؤمتض ضتٕ بٍاٞ إعرتاتٗذٗٛ عجٗٛ يف العكز الكارً 

  ٛإٌؾاٞ وضانظ متٗظ عمى٘ بادتاوع 

. لٕعع ادتاوعٛ يف وضاف ادتاوعات املتكزوٛ يف التضٍٗف احملمٜ ٔالعامل٘ 

القرار 
ٌاٟب صٟٗػ ادتاوعٛ  لمزصاعات العمٗا . ر.ٔافل اجملمػ عمٜ تؾهٗن دتٍٛ بضٟاعٛ ا- 

:- ٔ البشٕخ ٔعغٕٖٛ نال وَ 

ستىز خغض       عىٗز نمٗٛ الزصاعات العمٗا لمعمًٕ املتكزوٛ . ر.ا

وٍٜ ستْ              ٔنٗن نمٗٛ الزصاعات العمٗا لمعمًٕ املتكزوٛ  . ر.ا

ستىز عالوٛ     ٔنٗن نمٗٛ التعمٗي الضٍاع٘ . ر.ا

خالز عمٜ            األعتاس بهمٗٛ الطب البٗطضٙ . ر.ا

ِبْ فاصٔم            ٔنٗن نمٗٛ الضٗزلٛ . ر.ا

أعاوٛ ستىز      األعتاس بهمٗٛ العمًٕ . ر.ا

لٕعع عٕابط إلٌؾاٞ وضانظ التىٗظ العمى٘ بادتاوعٛ متّٗزا لعضض املٕعٕع بعز 

. اعتٗفاٞ الزصاعٛ ارتاصٛ بْ عمٜ زتمػ ادتاوعٛ املٕقض 

 

طضٖف ؽٕق٘ ٌاٟب صٟٗػ ادتاوعٛ لمزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ . ر.املشنضٚ املكزوٛ وَ ا- 16

بؾاُ تٕصٗات وؤمتض ضتٕ بٍاٞ إعرتاتٗذٗٛ عجٗٛ يف العكز الكارً 

  ٛإٌؾاٞ وضانظ ٔقف عج٘ بادتاوع. 

.  لٕعع ادتاوعٛ يف وضاف ادتاوعات املتكزوٛ يف التضٍٗف احملمٜ ٔالعامل٘ 

القرار 
ٌاٟب صٟٗػ ادتاوعٛ  لمزصاعات العمٗا . ر.ٔافل اجملمػ عمٜ تؾهٗن دتٍٛ بضٟاعٛ ا- 

:- ٔالبشٕخ ٔعغٕٖٛ نال وَ 

اٌػ دعفض                            املغتؾاص الكإٌٌٜ لمذاوعٛ . ر.ا

وزست ابٕ عضٖع                 عىٗز نمٗٛ الرتبٗٛ الضٖاعٗٛ . ر.ا

بزص ٌبْٗ                                 ٔنٗن نمٗٛ التذاصٚ . ر.ا

عّاً سٍفٜ                           ٔنٗن نمٗٛ الرتبٗٛ . ر.ا

وضطفٜ عبز ادتٕار        ٔنٗن نمٗٛ اذتكٕم . ر.ا

طمعت لطفٜ                        االعتاس بهمٗٛ االراب . ر.ا

ِبْ فاصٔم                             ٔنٗن نمٗٛ الضٗزلٛ . ر.ا

اواه طْ                                  االعتاس بهمٗٛ االراب . ر.ا
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انعالقاخ انثقافيح 
 

املشنضٚ الٕاصرٚ وَ اإلراصٚ العاوٛ لمعالقات الجكافٗٛ بؾأُ إعفاٞ أعغاٞ ٠ِٗٛ - 17

التزصٖػ ٔوعأٌّٗي وَ صعي االؽرتاك فٜ املؤمتضات ٔالٍزٔات ٔالزٔصات ٔٔصش العىن 

. (راخن ادتاوعٛ)الزاخمٗٛ 

 

القرار 
 

املٕافكٛ عمٜ اؽرتاك مجٗع أعغاٞ ٠ِٗٛ التزصٖػ عمٜ أُ ٖهُٕ راخن وكض -  

ادتاوعٛ بعز وٕافكٛ زتمػ الكغي املدتط عمٜ أُ ال ٖؤثض عمٜ عري العىمٗٛ 

. التعمٗىٗٛ  ٔصفع األوض إىل زتمػ ادتاوعٛ املٕقض 

 

 

انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ 
 
 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجيم انزسانح انتانيح تكهيح انصيدنح- 18
 
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 رنتٕصآأون عبز املٍعي إواً  1
رصاعٛ حتمٗمٗٛ لبعض العكاقري التٜ حتتٕٝ عمٜ 

أ الهضبٌٕٗن / زتىٕعٛ اهلزصٔنغٗن ٔ

ستىز عبز الكٕٝ . ر.ا

ٌٕص الزَٖ ٔدْٗ . ر

ٌزٝ عٗز . ر

3 

8 

7 

إقضاص 

 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجيم انزسائم انتانيح تكهيح انتجارج- 19
 
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

1 
فاطىْ الظِضاٞ ستىز 

الغٗز 

 وادغتري
بٍاٞ منٕسز لكٗاؼ األراٞ االعرتاتٗذ٘ باعتدزاً بطاقٛ 

 رصاعٛ سالٛ عمٜ البٍٕك التذاصٖٛ –األراٞ املتٕاطُ 

إقضاص  6ستىز بّاٞ الزَٖ . ر

وادغتري اٖات وضطفٜ امحز  2

وزٝ وغ٠ٕلٗٛ وضاقب اذتغابات يف اإلفضاح عَ أِي 

 رصاعٛ –التشفعات يف اإلقضاص الغضٖيب لمشز وَ التّضب 

وٗزاٌٗٛ 

عبز الٍاصض ستىز . ر

سغَ ؽمكاوٜ . ر

6 

3 
إقضاص 

وادغتري امحز وهضً امحز  3

رصاعٛ حتمٗمٗٛ ألثض العالقٛ بني األِىٗٛ االقتضارٖٛ 

بالعىٗن لزٝ وهتب املضادعٛ ٔمماصعات إراصٚ األصباح 

 رصاعٛ وٗزاٌٗٛ –عمٜ دٕرٚ عىمٗٛ املضادعٛ ارتاصدٗٛ 

إقضاص  10بزص ٌبْٗ . ر.ا

وادغتري رٍٖا امحز صٖاض  4

رصاعٛ حتمٗمٗٛ الٌعهاعات التأثريات االدتىاعٗٛ عمٜ 

حتزٖز تهمفٛ أراٞ عمغمٛ التٕصٖز االلهرتٌٔٗٛ فٜ 

 رصاعٛ تطبٗكٗٛ –عٕٞ ساالت عزً التأنز 

اقضاص  9ستىز وضطفٜ . ر.ا

وادغتري ستىٕر اعاوْ ستىٕر  5

رصاعٛ حتمٗمٗٛ ملتطمبات تفعٗن بضٌاور خفض 

التهمفٛ باعتدزاً عٗاعٛ االٌزواز بني الؾضنات 

 رصاعٛ تطبٗكٗٛ –الضٍاعٗٛ 

اقضاص  3الػضٖب ستىز . ر.ا

وادغتري ٖاعض ستىز ابضاِٗي  6

التهاون بني ارٔات اراصٚ التهمفٛ ٔاذتٕنىٛ لتزعٗي 

 رصاعٛ تطبٗكٗٛ –املضنظ التٍافغٜ 

اقضاص  3صتاتٜ ابضاِٗي . ر.ا
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ـ :وافق انًجهس عهً تسجيم انزسانح انتانيح تكهيح انعهىو - 20
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 وادغتريستىز طاٖز وربٔك  1
حتغري ٔرصاعٛ املٕار ؽبْ  وٕصمٛ الٍإٌورتٖٛ 

املغتدزوٛ فٜ تطبٗكات التٍعٗف الشاتٜ 

ِاٌٜ صاحل . ر.ا

ستىز ؽعباُ ععٗز . ر

12 

7 
إقضاص 

 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجيم انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثشزي- 21
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 رنتٕصآوضٔٚ طٍطأٝ عٗز  1
 فٜ وضن وضعٜ التّاب 23طٖارٚ ٌغبٛ اٌرتلٕنني 

املفاصن الضٔواتٕٖزٝ ٔاصتباطْ وع رصدٛ ٌؾاط املضض 

عاوٗٛ ستىز سغَ . ر.ا

وضفت امساعٗن . ر

صباب عفٗفٜ . ر

5 

6 

7 

إقضاص 

رنتٕصآ عاصٚ ستىٕر سغَ  2

 اٝ املغ٠ٕه عَ ختمٗل الٍىط 4رصاعٛ اظّاص عاون 

ادتٍٜٗ الطبٗعٜ فٜ وضعٜ عضطاٌات الزً ٔاِىٗتْ 

االنمٍٗٗهٗٛ 

عّاً عىض . ر.ا

اوريٚ امحز . ر

ستىز عمٜ الٕنٗن . ر

2 

8 

4 

إقضاص 

 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجيم انزسائم انتانيح تكهيح انحقىق- 22
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

1 
عطٗٛ ؽفٗل عبز 

العظٖظ 
 رنتٕصآ

عىاُ العٕٗب ارتفٗٛ ٔفٕات الٕصف يف البٕٗع 

رصاعٛ تطبٗكٗٛ عمٜ بٗع املٍتذات –االسرتافٗٛ 

االلهرتٌٔٗٛ عرب ؽبهٛ االٌرتٌت 

وضطفٜ عبز . ر.ا

ادتٕار 
إقضاص  8

رنتٕصآ عاوٜ عمٗىاُ وضٖظ  2
 رصاعٛ –رٔص زتمػ الزٔلٛ فٜ اجملاه التؾضٖعٜ 

وكاصٌٛ فٜ الكإٌٌني الفضٌغٜ ٔاملضضٝ 

إقضاص  6ِؾاً عبز املٍعي . ر.ا

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعديم اشزاف انزسائم انتانيح تكهيح انعهىو- 23
 

    

 

تعد انتعديم قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة انكهيح م 

1 

ً
ٕ

م
ع

ال
 

وادغتري اً ِاؽي عبز الععٗي دابض 

ثابت فضاز . ر.ا

فاطىٛ ؽٕقٜ . ر.ا

مجاه عبز املٍعي . ر

ثابت فضاز . ر.ا

عبز املٕدٕر عبز اهلل . ر.ا

مجاه عبز املٍعي . ر

رنتٕصآ ِبْ ٌٖٕػ امحز  2

ٍِاٞ ابضاِٗي . ر.ا

اعاوْ ستىز . ر.ا

ٍِاٞ ابضاِٗي . ر.ا

اعاوْ ستىز . ر.ا

زتزٝ ٔلغَ . ر.ا

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعديم اشزاف انزسانح انتانيح تكهيح انطة انثيطزي- 24
 

    

 

تعد انتعديم قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة انكهيح م 

1 
الطب 

 البٗطضٝ

وادغتري امحز عبز الععٗي ابٕ العال 
فاطىٛ سغَ ستىز . ر.ا

وضٖي امحز عبز الِٕاب . ر

فاطىٛ سغَ ستىز . ر.ا

عبز الضسٗي سغني . ر
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 ـ:وافق انًجهس عهً تعديم اشزاف انزسائم انتانيح تكهيح انصيدنح- 25
 

    

 

تعد انتعديم قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة انكهيح م 

1 

 الضٗزلٛ

وادغتري لؤٓ صوغاُ محٗزٚ خمٗفٛ 

غٍٗٛ الغٗز سغَ . ر.ا

فارٝ ستغَ عٕض اهلل . ر

امحز ستىٕر دٕرٓ . ر

غٍٗٛ الغٗز سغَ . ر.ا

فارٝ ستغَ عٕض اهلل . ر

ستىز طْ الغعزٝ . ر

رنتٕصآ اٍٖاؼ ابضاِٗي اوني  2

امحز عطٗٛ . ر.ا

مسري عظٖظ . ر.ا

عاوح فهضٝ . ر

امحز عطٗٛ . ر.ا

مسري عظٖظ . ر.ا

عاوح فهضٝ . ر

امساٞ ابضاِٗي . ر

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعديم عُىاٌ انزسانح انتانيح تكهيح انصيدنح- 26

 

انتعديم انعُىاٌ تعد انتعديم انعُىاٌ قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة انكهيح م 

وادغتري  لؤٓ صوغاُ محٗزٚ   الضٗزلٛ 1

تؾٗٗز ٔالفاعمٗٛ املغارٚ 

لمىٗهضٔبات لبعض وؾتكات البٗتا 

النتاً ادتزٖزٚ 

تؾٗٗز ٔالفاعمٗٛ املغارٚ لمىٗهضٔبات 

لبعض املؾتكات اذتمكٗٛ الػري وتذاٌغٛ 

ادتزٖزٚ 

غري دِٕضٙ  

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعديم عُىاٌ انزسائم انتانيح تكهيح انعهىو- 27

 

انتعديم انعُىاٌ تعد انتعديم انعُىاٌ قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة انكهيح م 

1 

ً
ٕ

م
ع

ال
 

وادغتري  ٌّٜ ستىز امحز  

تأثري الظٖٕت املدتمفٛ احملتٕٖٛ 

 نىغارات 3-عمٜ االٔوٗذا

لالنت٠اب فٜ ادتضساُ 

-تأثري الظٖٕت املدتمفٛ احملتٕٖٛ عمٜ االٔوٗذا

 عمٜ سنٕص ف٠ضاُ التذاصب 6- ٔ االٔوٗذا3

البٗغاٞ املضابٛ باالنت٠اب 

غري دِٕضٙ  

وادغتري ٌّمٛ عبزٓ فاٖز  2

بني  (ؼ)تكٗٗي اإلصابٛ بفرئؼ 

املضعٜ املضضٖني باعتدزاً تكزٖض 

املضنظ  (ؼ)نىٗٛ فرئؼ 

ؼ باعتدزاً تكزٖض )تكٗٗي اإلصابٛ بفرئؼ 

املضنظ فٜ املضعٜ  (ؼ)نىٗٛ فرئؼ 

اذتار  (ؼ)املضضٖني املضابني بفرئؼ 

غري دِٕضٙ  

 

 ـ:وافق انًجهس عهً يد قيد انزسائم انتانيح تكهيح انحقىق- 28
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

م 
ٕ

ك
ذت

ا

 17/6/2014 إىل 18/6/2013وَ ال ٖٕدز رنتٕصآ عٗز ستىز أوني 

 24/5/2014 إىل 25/5/2013وَ ال ٖٕدز رنتٕصآ ستىٕر ستىز إبضاِٗي  2

 19/6/2014 إىل 20/6/2013وَ  19/6/2013 إىل 20/6/2012وَ رنتٕصآ مجاه ٔلٗي عظو٘  3

 19/5/2014 إىل 20/5/2013وَ ال ٖٕدز رنتٕصآ أميَ عٗز تٌٕ٘  4

 16/6/2014 إىل 17/6/2013وَ ال ٖٕدز رنتٕصآ ستىز فتش٘ قضٌ٘  5
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 19/6/2014 إىل 20/6/2013وَ  19/6/2013 إىل 20/6/2012وَ رنتٕصآ امحز ستىز امحز  6

 18/3/2014 إىل 19/3/2013وَ  18/3/2013 إىل 19/3/2012وَ رنتٕصآ امحز ِٔبْ عبز ادتٕار  7

 19/6/2014 إىل 20/6/2013وَ  19/6/2013 إىل 20/6/2012وَ رنتٕصآ ستىز وضطفٜ الٍشاؼ  8

 11/9/2014 إىل 12/9/013وَ  11/9/2013 إىل 12/9/2012وَ رنتٕصآ صالح ستىز ٖاعني  9

 

 ـ:وافق انًجهس عهً يد قيد انزسائم انتانيح تكهيح انصيدنح- 29
 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 ٛ
زل

ٗ
ض

ال

ال ٖٕدز وادغتري اّٖاب صوغاُ سغاُ 

 اىل 14/12/2013وَ 

13/12/2014 

ال ٖٕدز وادغتري سغَ عبز الِٕاب سغني  2

 اىل 27/10/2013وَ 

26/10/2014 

 

 ـ:وافق انًجهس عهً يد قيد انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثيطزي- 30
 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 ٙ
ض

ط
ٗ

ب
ال

ب 
ط

ال

وادغتري صؽا سغاً سمى٘ 
 اىل 23/12/2012وَ 

22/12/2013 

 إىل 23/12/2013وَ 

22/12/2014 

ال ٖٕدز وادغتري ٖاعض رِؾاُ عبز اهلل  2

 إىل 20/12/2013وَ 

19/12/2014 

ال ٖٕدز وادغتري ستىز محز ستىز  3

 إىل 19/12/2013وَ 

20/12/2014 

 

 ـ: وافق انًجهس عهً ايقاف قيد انزسانح انتانيح تكهيح انطة انثشزي-31
 
 

انسثـة  اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

صعاٖٛ طفن رنتٕصآ صؽا ستىٕ عىضٔ انطة انثشزي   1

 

 ـ:وافق انًجهس عهً اَهاء ايقاف قيد انزسانح انتانيح تكهيح انطة انثيطزي- 32
 
 

انسثـة  اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

وادغتري خزجيٛ عبز ارتالل سغَ انطة انثيطزي   1

العتهىاه البشح العمىٜ ارتاظ 

بالطالبٛ 
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 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قيد انزسانح انتانيح تكهيح انصيدنح- 33

 

انسثـة اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

تكضٖض املؾضف ٔعزً عزار املضضٔفات وادغتري واصدضٖت عبز الغٗز وٍضٕص  انصيدنح 1

 

 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قيد انزسانح انتانيح تكهيح انطة انثشزي- 34
 

انسثـة اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

بٍاٞا عمٜ صغبٛ الطالب رنتٕصآ فاطىٛ امحز عباؼ  انطة انثشزي 1

 
 

 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قيد انزسائم انتانيح تكهيح انحقىق- 35
 

انسثـة اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 انحقىق

بٍاٞ عمٜ وٕافكٛ زتمػ الهمٗٛ ٔتكضٖض املؾضف رنتٕصآ خريٙ أبٕ العظاٖي فضداٌ٘ 

بٍاٞ عمٜ وٕافكٛ زتمػ الهمٗٛ ٔتكضٖض املؾضف رنتٕصآ ٔلٗز صاعٜ عبز العظٖظ  2

بٍاٞ عمٜ وٕافكٛ زتمػ الهمٗٛ ٔتكضٖض املؾضف رنتٕصآ عبز االخض دربتٜ عبز الٕاسز  3

 
 

ٌاٟب صٟٗػ ادتاوعٛ 

 لمزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ

 

 طضٖف ؽٕقٜ فضز/ ر .أ

 

        

 

 

           

 ,, ٖعتىز 

صٟٗػ ادتاوعٛ 

 

 أوني الغٗز امحز لطف٘/ ر .أ

 


