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لزاراخ 
( 92)يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث انجهسح رلى  

 15/4/2014 تتارَخ 
 

االستهالل 
 

 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادلـاخ 
 

 

  .20/3/2014بتاصٜذ  (91)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

انضىاتط  
 
 

. 15/2/2014بٝإ ْتٝذ١ اَتشإ ايتٜٛفٌ ٚاملٓعكز بتاصٜذ  - 2

 

ايكضاص 

إعزار رٚص٠ يًتأٌٖٝ الدتٝاط االختباص  ع٢ً إٔ حيزر املضنظ عزر عاعات ايزٚص٠ - 

ٚادتٝاطٖا 

 بتاصٜذ 614املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإٔ ايكضاص ايٛطاصٟ صقِ  -  3

 بؾإٔ تطبٝل ايال٥ش١ ايزاخ١ًٝ يه١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ داَع١ قٓا٠ 7/3/2012

. ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ داَع١ بين عٜٛف  (َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا )ايغٜٛػ 

 

ايكضاص 

َٛافك١ اجملًػ ٚإصعاٍ ايال٥ش١ إىل ص٥ٝػ ادتاَع١ إلصعاهلا إىل دت١ٓ ايكطاع العتُارٖا 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ ايطالب  -  4

 . 2013/2014املتكزَني يًزصاعات ايعًٝا يًعاّ ادتاَعٞ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 
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/ ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعات ايعًٝا بؾإٔ َٛقف  ايزنتٛص/ ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا-  5

أ١َٝٓ ستُز ستُٛر سٝح إٔ / ستُز امحز إبضاِٖٝ َٔ ايتؾهٌٝ ارتاص بايطايب١ 

. ايكإْٛ حيصٔ إؽضان٘ يف اإلؽضاف بعز َضٚص عاّ َٔ ايتغذٌٝ 

ايكضاص 

حتٌٜٛ املشنض٠ إىل املغتؾاص ايكاْْٛٞ - 

 

عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ طًب اعتشكام األعاخ ايع١ًُٝ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا-  6

املٓؾٛص٠ يف اجملالت ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ َهاف١٦ ادتاَع١ يًٓؾض ايعًُٞ رٕٚ االعتُار فكط 

. ع٢ً َعاٌَ ايتأثري 

ايكضاص 

عضض املشنض٠ ع٢ً َضنظ ايٓؾض ايزٚيٞ مبضنظ ايبشٛخ - 

 

عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 7

ع٢ً اْتزاب بعض أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ يًكٝاّ بايتزصٜػ  يف ايفصٌ ايزصاعٞ ايجاْٞ 

 . 2013/2014يًعاّ ادتاَعٞ 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ املعٗز ايفين يًتُضٜض ايتابع يه١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً -  8

. بز٤  رصاع١ ايزبًّٛ ايتدصصٞ بعز اخش املٛافكات ايضمس١ٝ 

ايكضاص 

إعار٠ املشنض٠ إىل ايه١ًٝ ملظٜز َٔ ايتفصٌٝ - 

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإٔ مماصعات بعض ادتاَعات بتكزِٜ  -  9

بضاَر أنارمي١ٝ ١َٝٓٗٚ راخٌ َصض ٚخاصدٗا غري ًَتظ١َ بؾضٚط ادتٛر٠ ٚغري َعتُز٠ 

. َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات 

ايكضاص 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚعط١ٜٛ / ر.تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ ا- 

: نال َٔ 

بٗا٤ ايكاضٞ                   عُٝز ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات . ر.ا

ؽعبإ َباصط                     عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتصار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ . ر.ا

بزص ْبٝ٘                          ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

. ٚسيو إلعزار تكضٜض  ٚتكزمي٘ يًُذًػ 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ َٛافك١ زتًػ ايه١ًٝ بتاصٜذ -  10

. ٚفكا يًتكضٜض املضفل   MBA ع٢ً ايضعّٛ املكضص٠ يؾٗار٠ 12/1/2011

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات بؾإٔ رصاع١ دز٣ٚ شتتصض٠ -  11

. إلْؾا٤ أنارمي١ٝ َاٜهضٚعٛفت 

ايكضاص 

 .ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقضٚافل اجملًػ  - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ أعطا٤ زتًػ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ إيػا٤ االعتجٓا٤ َٔ َغت٣ٛ -  12

. ايتٜٛفٌ يًشصٍٛ ع٢ً رصد١ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ 

 

ايكضاص 

 .ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقضٚافل اجملًػ  - 

 

االنتًاساخ 
 

أمئ عٝز ت٢ْٛ  املغذٌ يزصد١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايغٝز -  13

 داَع١ بين عٜٛف بؾإٔ تكزَ٘ الختباص ايتٜٛفٌ مخػ َضات ٚمل ٜتُهٔ َٔ –اذتكٛم 

اذتصٍٛ ع٢ً ايزصد١ املطًٛب١  ٚقز سصٌ ع٢ً رٚصات يف ايًػ١ َٔ االَزٜغت  يشيو 

. ًٜتُػ اعتُار ٖشٙ املغتٜٛات ٚاملٛافك١ ع٢ً َٓاقؾ١ ايضعاي١ 

 

ايكضاص 

عزّ َٛافك١ اجملًػ - 

 

عٝز عبز ادتٛار عبز ايفتاح  املغذٌ يزصد١ ايزنتٛصاٙ /االيتُاؼ املكزّ َٔ ايغٝز -  14

 رصدات  َٔ 5 داَع١ بين عٜٛف بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً َٓش١ صأف١ إضاف١ٝ –به١ًٝ اذتكٛم 

 400 َضات ٚاعًٞ رصد١  سصٌ عًٝٗا 5ايزصد١ املكضص٠ يًتٜٛفٌ سٝح اْ٘ تكزّ يالختباص  

. رصد١ 

ايكضاص 

عشب املشنض٠ - 
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عبز اذتفٝغ ستُز ستُز عاَض   املغذٌ يزصد١ /االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب ايًٝيب -  15

 داَع١ بين عٜٛف بؾإٔ االعتجٓا٤ َٔ اَتشإ ايتٜٛفٌ سٝح –ايزنتٛصاٙ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

  ٚيهٔ 400/420/520 َضات ٚسصٌ ع٢ً رصدات 3اْ٘ تكزّ يالَتشإ ظاَع١ ايظقاطٜل 

. ٖشٙ ايؾٗارات يٝغت َٔ االَزٜغت  

ايكضاص 

عزّ َٛافك١ اجملًػ - 

 

 داَع١ –٢َٓ إمساعٌٝ متاّ   خضجي١ ن١ًٝ اذتكٛم /االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب١ -  16

  ٚايجا١ْٝ ع٢ً رفع١ سكٛم عضبٞ  ٚمت تعٝني مخػ َعٝزٜٔ ٚمل 2012 رفع١ –بين عٜٛف 

ٜغتًِ ع٣ٛ اثٓإ  سٝح مت تعٝني ايجالث١ اآلخضٜٔ يف زتًػ ايزٚي١ بؾإٔ اعتهُاٍ 

 .  2012ايجالث١ ايشٜٔ مل ٜغتًُٛا َٔ ْفػ رفع١ 

 

ايكضاص 

عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم / ر.إصدا٤ املشنض٠ ست٢ ٜتِ صر ا- 

 

ايكاضٞ مبذًػ ايزٚي١  بؾإٔ إعار٠ -  إٜٗاب تٛفٝل ستُز / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايغٝز -  17

 . 2013/2014قٝزٙ بزبًّٛ ايعًّٛ اإلراص٠ يًعاّ 

 

ايكضاص 

إصعاٍ املشنض٠ إىل عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم - 

 

ؽٗري٠ ستُز ستُز ايصػري  ايطايب١ بزبًّٛ ايباط١ٓ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطبٝب١-  18

 داَع١ بين عٜٛف بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً صفع رصدتٗا يف َار٠ –ايعاّ به١ًٝ ايطب 

.  أع٠ٛ مبا مت َع بعض ايظَال٤ 120 إىل 118ايفاصَانٛيٛد٢  َٔ 

 

ايكضاص 

إصدا٤ املشنض٠ ست٢ ٜتِ صر ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ ع٢ً املشنض٠ ع٢ً إٔ ٜتِ تطبٝل قضاص - 

اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بعزّ ٚدٛر رصدات صأف١ يف ايزصاعات ايعًٝا 

 

 أعتاس عًِ ايٓفػ املغاعز به١ًٝ –صأفت عبز ايفتاح / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايزنتٛص -  19

امحز ستُز عبز / اآلراب بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اإلؽضاف ع٢ً صعاي١ رنتٛصاٙ يًباسح 

 .ايٖٛاب 

ايكضاص 

حتٌٜٛ املشنض٠ إىل املغتؾاص ايكاْْٛٞ - 
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 املغذ١ً بزصد١ املادغتري به١ًٝ –بغ١ُ ٚدٝ٘ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب١ -  20

 يعضٚف 2013/2014ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ اعتشاصٖا عٔ رخٍٛ االَتشإ يًعاّ ادتاَعٞ 

. اعاصتٗا خاصز ايبالر 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ع٢ً االعتشاص 

 

االيتُاؼ املكزّ َٔ طالب متٗٝزٟ املادغتري به١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ إعار٠ قٝزِٖ -  21

. 2013/2014بتُٗٝزٟ املادغتري يًعاّ ادتاَعٞ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

انعاللاخ انثمافُح 
 
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ بؾإٔ حتزٜز د١ٗ صضف  -  22

. َغا١ُٖ ادتاَع١ يزٚصات ت١ُٝٓ ايكزصات دتُٝع نًٝات ادتاَع١ 

 
ايكضاص 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚعط١ٜٛ / ر.تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ ا- 

: نال َٔ 

ؽعبإ َباصط                                 عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتصار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ . ر.ا

٢َٓ ست٘                                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ . ر.ا

ستُز عال١َ                              ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

. ٚسيو إلعزار تكضٜض  ٚتكزمي٘ يًُذًػ 
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انًذكزاخ انًمديح يٍ انكهُاخ 
 

:- وافك انًجهس عهً تسجُم رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (أ)
 
 

ـ :كهُح انطة انثشزي - 23
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

سكٔ ايزٖٕٛ إلصالح ٚمتاثٌ ايجزٜني  رنتٛصاٙستُز امحز قضْٞ  1
ٚا٥ٌ ايؾاعض / ر.ا

ستُز مجاٍ ايزٜٔ / ر.ا

8 
 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز ستُز ٜٛعف  2
 نعالز يغضطإ PI3K/mapتكِٝٝ صالس١ٝ َغاص 

املجا١ْ 

عُضٚ َغعٛر / ر.ا

أمئ صالح / ر

أعا١َ عٝز / ر

صَٚإ ْاٚصٚخ / ر.ا

9 

2 
 -

 -

إقضاص 

 

ـ :كهُح انحمىق- 24
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظا
خ 

 رنتٛصاٙعُضٚ املفت٢ عٝز  1
ايكٛاعز املٓع١ُ يتغًِٝ اجملضَني يف ض٤ٛ قٛاعز ايكإْٛ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ظٌ ثٛصات ايضبٝع ايعضبٞ –ايزٚيٞ 

إقضاص  10امحز فٛطٟ / ر.ا

2 
صؽا عبز ايباصٟ عبز 

ايًطٝف 

رنتٛصاٙ 
صنٔ ارتطأ ف٢ َغ٦ٛي١ٝ االراص٠ ف٢ َضس١ً تهٜٛٔ 

رصاع١ َكاص١ْ - ايعكز االراص٣

إقضاص  8عبز اجملٝز عًُٝإ / ر.ا

رنتٛصاٙ ع٢ً ستُز ايصػري  3
 ع٢ً االتفاقٝات ايزٚي١ٝ بني 2011 ٜٓاٜض 25أثض ثٛص٠ 

َصض ٚإعضا٥ٌٝ 

إقضاص  10سغاّ ٖٓزا٣ٚ / ر.ا

رنتٛصاٙ فٛىل ستُز ناٌَ  4
اذتُا١ٜ ايزٚي١ٝ ملبزأ يتزاٍٚ املعًَٛات بٛعا٥ٌ االعالّ 

ف٢ ض٤ٛ قٛاعز ايكإْٛ ايزٚىل 

إقضاص  9امحز فٛط٣ / ر.ا

إقضاص  10ستُز عبز ايعاٖض / ر.ااملغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ عٔ االخالٍ مببزأ ايؾفاف١ٝ رنتٛصاٙ اعا١َ ابٛ ارتري ستُز  5

إقضاص  11ستُز عبز اذتُٝز / ر.اايكضاص االراص٣ بني ايٓفاس ٚايتٓفٝش رنتٛصاٙ صاْٝا فاٜظ ايغٝز   6

رنتٛصاٙ امحز ستُز طٜٔ  7
اذتُا١ٜ ايزٚي١ٝ ذتض١َ اذتٝا٠ ارتاص١ ف٢ زتاٍ 

ايٛعا٥ٌ االال١َٝ اذتزٜج١ 
إقضاص  11امحز فٛطٟ / ر.ا

 

ـ :كهُح اِداب - 25
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 رنتٛصاٙعاَح نُاٍ ستُز  1
رصاع١ ف٢ َكزَات املكاالت ايبشج١ٝ ف٢ زتاٍ ايًػٜٛات 

ايتطبٝك١ٝ ايبٓا٤ ايُٓط٢ ٚايغُات ايًػ١ٜٛ 

امحز عٛناصْٛ / ر.ا

امحز عبز ايالٙ / ر.ا

1 

5 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ٢َٓ إبضاِٖٝ نضِٜ  2
ابعار ايتزاٚي١ٝ ف٢ ايٛثا٥ل ايغٝاع١ٝ يًعٗز ايٓبٟٛ 

ٚارتالف١ ايضاؽز٠ 

دٛر٠ َربٚى / ر.ا

امحز رصاز / ر.ا

10 

9 
إقضاص 
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ـ :كهُح انعهىو- 26
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتري َٓاٍ ستُز عبز ايعًِٝ 1
رصاعات بٝٛيٛد١ٝ يبعض ايطشايب ايزقٝك١ املعظٚي١ َٔ 

 ب٦ٝات َصض١ٜ

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

 عٗاّ َٛعٞ/ ر

2 
 -

إقضاص 

َادغتري إميإ ستُٛر ستُز  2
رصاعات عًٞ بعض ايعٛاٌَ املؤثض٠ عًٞ منٛ ٚبكا٤ بهرتٜا 

ايعكز ادتشص١ٜ يف ايٓباتات ايبكٛي١ٝ 

عُض عبز ايًطٝف / ر.أ

َزست عبز ايفتاح / ر

11 

3 
إقضاص 

َادغتري ٚيٝز فتح اهلل ععز  3
إْتاز ٚتٛصٝف بعض املضنبات سات ايٓؾاط ايبٝٛيٛدٞ 

املٓتذ١ بٛاعط١ ايبهرتٜا احملب١ ٚاحملت١ًُ يًشضاص٠ 

َادز عٝز / ر.أ

َزست عبز ايفتاح / ر

9 

3 
إقضاص 

 
 

ـ :كهُح انصُدنح- 27
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريَضِٜ مجاٍ فُٗٞ  1
رصاع١ أثض بعض املٛار املدتاص٠ ع٢ً االيتٗاب املفصًٞ 

ايضَٚاتٜٛزٟ املغتشزخ جتضٜبٝا يف ادتضسإ 

ع٢ً امحز ابٛ عٝف / ر.ا

باعِ أْٛص ؽشات١   / ر

5 

8 
إقضاص 

َادغتري ٜامسني َصطف٢ امحز  2
رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ يتأثري بعض املٛار ع٢ً تطٛص 

االيتٗاب املفصًٞ ايضَٚاتٜٛز٣ ف٢ دضسإ ايتذاصب 

ع٢ً امحز ابٛ عٝف / ر.ا

باعِ أْٛص ؽشات١   / ر

6 

9 
إقضاص 

َادغتري امحز ؽٛقٞ غامن امحز  3
ايزصاع١ ايصٝزي١ٝ ع٢ً عكاص ايبٝتاٖٝغتني را٣ 

ٖٝزصٚنًٛصٜز ف٢ االْع١ُ ايزٚا١ٝ٥ اذتزٜج١ 

ؽٗري٠ فٛطٟ /ر.ا

عارٍ امحز / ر

عبز ارتايل ع٢ً / ر

7 

5 

1 

إقضاص 

َادغتري بغ١ُ طنضٜا اَاّ  4

رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ يًتأثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ 

ناصْتني ع٢ً عضطإ -يالصطْو تضاٟ اٚنغٝز ٚاٍ

ارتالٜا ايهبز١ٜ املغتشزخ جتضٜبٝا يف ادتضسإ 

عظٜظ٠ ستضٚؼ / ر.ا

اَريٙ َضار / ر

باعِ أْٛص ؽشات١ / ر

1 

7 

7 

إقضاص 

َادغتري رَٝا١ْ َٓري صتٝب  5
رصاع١ صٝزي١ٝ ع٢ً اسز ايعكاقري املطار٠ يًزٖٕٛ َصاغ 

ف٢ صٛص٠ اْع١ُ دٝالت١ٝٓٝ َتُاعه١ 

ٖب٘ فاصٚم / ر

امحز عبز اذتًِٝ / ر

عبز ارتايل ع٢ً / ر

8 

5 

2 

إقضاص 

َادغتري سٓإ عجُإ فاصٚم  6
رصاع١ ايطضم املدتًف١ يتشغني سٚبإ االر١ٜٚ املطار٠ 

يظٜار٠ ايزٖٕٛ ف٢ ادتغِ 

ٖب٘ فاصٚم / ر

صؽا خضؽّٛ / ر

ٖب٘ ابٛ طايب / ر

9 

3 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ستُز امحز عبام  7
إعتهؾاف إْتاز َضنبات بٝٛيٛد١ٝ ثا١ْٜٛ فعاي١ 

  َٝهضٚب١ٝعظالتَفصٛي١ َٔ 

أٌَ عٝغٞ  / ر.ّ.أ

 عاَح ستُزٟ/ر

ٚيٝز إمساعٌٝ ستُز /ر

أمحز أعا١َ ادتٓزٟ /ر

4 

6 

4 

1 

إقضاص 

 
ـ :كهُح انتزتُح - 28

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

1 
٢َٓ عبز ايػ٢ٓ عبز 

ايغتاص 
 رنتٛصاٙ

اعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ يتشغني ايكزص٠ ايتٓافغ١ٝ 

يًذاَعات املصض١ٜ ف٢ ض٤ٛ َزخٌ ايشنا٤ ايتٓع٢ُٝ 

امحز غامن / ر.ا

اعا١َ قض٢ْ / ر.ا

3 

5 
إقضاص 
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ـ :كهُح اندراساخ انًتمديح - 29

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 رنتٛصاٙخايز ايغعٝز عطا  1
اعتدزاّ تكٓٝات ايٓاْٛتهٓٛيٛد٢ يظٜار٠ فاع١ًٝ 

ٚتٛصٌٝ بعض املضنبات ايطبٝع١ٝ نُطارات يالٚصاّ 

ستُز خطض / ر.ا

عبز ايفتاح طٜٔ / ر.ا

امحز فضغ٢ً / ر.ا

تاَض عصاّ / ر.ا

 -

 -

 -

- 

إقضاص 

 
ـ :كهُح انتزتُح انزَاضُح - 30

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريعاص٠ فتشٞ نُاٍ  1
تأثري بضْاَر يًتفهري االجياب٢ ع٢ً بعض املتػري 

ايٓفغ١ٝ َٚغت٣ٛ االرا٤ املٗاص٣ يالعب٢ نض٠ ايغ١ً 

إخالص عبز اذتفٝغ / ر.ا

شتتاص أَني / ر

1 

3 
إقضاص 

 
ـ :كهُح انطة انثشزي- 31

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريَٓاص عبز اهلل عبز ايعظٜظ  1
رصاع١ صدع١ٝ ذتاالت ع٤ٛ املُاصع١ ايطب١ٝ ف٢ ستافع١ 

 2004/2013ب٢ٓ عٜٛف 

ؽضٜٔ غايب / ر.ا

رايٝا عبز ايٖٛاب / ر

عُضٚ صضا / ر

2 

2 

1 

إقضاص 

َادغتري بٛيػ ؽضٜف فؤار  2
تعزر االؽهاٍ ملغتكبالت دني اصٌٜ ٖٝزصٚنضبٕٛ 

بايشنٛص غري املدصبني 

تُٝٛص َصطف٢ / ر.ا

سٓإ فؤار / ر

ْؾأت ْبٌٝ / ر

1 

1 

1 

إقضاص 

َادغتري ستُز ستُز ْبٌٝ  3

ايٝٛصٜا ٚايهضٜاتٝٓني ٚاختباص ايٓرتاطٜٔ ف٢ ايغا٥ٌ 

املٗب٢ً يتؾدٝص ساالت متظم االغؾ١ٝ ادت١ٝٓٝٓ ف٢ َا 

قبٌ ايٛالر٠ 

ستُز سغٔ / ر.ا

اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

ْغضٜٔ عبز ايفتاح / ر

6 

7 

2 

إقضاص 

 َادغتريامحز فؤار ستُز  4
فاع١ًٝ املرتْٚٝزاطٍٚ املغتك٢ُٝ ايٛقا٢٥ ملٓع ايتٗابات 

بطا١ْ ايضسِ بعز ايٛالر٠ ايكٝصض١ٜ ايطاص١٥ 

ستُز سغٔ / ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

ْغضٜٔ عبز ايفتاح / ر

6 

7 

2 

إقضاص 

َادغتري ٖٝجِ امحز عبز ادتٛار  5

ايغًُٝٝاصٜٔ نعالز َغاعز ف٢ فضط بًٝريٚبني ايزّ 

 تأثري ادتضع١ –ايٛيٝز٣ 

سغٔ فتشٞ / ر.ا

ٖب٘ َصطف٢ / ر

6 

2 
إقضاص 

َادغتري ْاْغ٢ ْبٌٝ صتٝب  6
اْظِٜ اهلِٝ اٚنغٝذٝٓظ بايٛصٜز امل٣ٛٓ ايزاخ٢ً عاالت 

رٚاىل ايصكٔ 

تُٝٛص َصطف٢ / ر.ا

رٜٓا صربٟ / ر

ْؾأت ْبٌٝ / ر

1 

1 

1 

إقضاص 

 َادغتريعارٍ ستُز عٝز  7
رٚص بضٚتني ع٢ ف٢ تٛقع سزٚخ أطَات قًب١ٝ َغتكب١ً 

يف َضض٢ أطَات ايؾضاٜني ايتاد١ٝ اذتار٠ 

ٖؾاّ بؾض٣ / ر.ا

أعا١َ أَني / ر

10 

3 
إقضاص 

َادغتري رايٝا ستُز ايغٝز  8
تعزر االؽهاٍ دتني انغٝز ايٓٝرتٜو عٝٓظٜظ 

بايشنٛص غري املدصبني 

تُٝٛص َصطف٢ / ر.ا

ي٢ًٝ صاؽز / ر.ا

ْؾأت ْبٌٝ / ر

1 

1 

1 

إقضاص 

َادغتري عٛطإ عا٢َ صالح  9
تأثري عكاص املُٝتفٛصَني ف٢ عالز اصتفاع عهض ايزّ َع 

اذتٌُ 

ستُز سغٔ / ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

عال٤ سغني / ر

6 

7 

3 

إقضاص 
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َادغتري امئ ستُز عبز ايٖٛاب  10
تأثري ٖضَٕٛ دْٛارٚ تضٚبني االر٢َ املضتفع ٖٚضَٕٛ 

االعرتارٍٜٛ ع٢ً ؽز٠ ايك٤٢ املغتعص٢ ف٢ اذتٛاٌَ 

ستُز سغٔ / ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ  / ر

ْغضٜٔ عبز ايفتاح / ر

7 

8 

4 

إقضاص 

َادغتري تارصؼ صبش٢ تارصؼ  11
ايعالق١ بني َغتٜٛات ٖضَٕٛ ايػز٠ ادتاصرصق١ٝ ٚاالُْٝٝا 

ف٢ َضض٢ ايػغٌٝ ايز٣َٛ ايه٣ًٛ 

سٓإ ط٘ / ر.ا

ستُز ْبٌٝ / ر

6 

5 
إقضاص 

رنتٛصاٙ سغاّ طًعت ْصٝف  12
ا١ُٖٝ تجبٝت ايضٚابط ايهٛالد١ٝٓٝ يًكض١ْٝ ف٢ تجبٝت 

ساالت ايهؾط ايكض٢ْ ايغطش٢  

َٓصٛص سغٔ / ر.ا

ٜاعض عًُٝإ / ر.ا

ستُز عجُإ / ر

9 

4 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ طاصم ستُز اَني  13
َز٣ نفا٠٤ طصع غؾا٤ االَٝٓٛع٢ ف٢ َعادت١ اَضاض 

عطح ايعني 

َٓصٛص سغٔ / ر.ا

ستُز ٜاعض / ر

10 

6 
إقضاص 

 
 

:- وافك انًجهس عهً تعدَم إشزاف رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (ب)
 

ـ :كهُح انطة انثُطزٌ - 32
 

  

تعد انتعدَم لثم انتعدَم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
ستُز نُاٍ عبز 

اذتُٝز 

َادغتري 

رصاعات باثٛيٛد١ٝ ع٢ً االيتٗاب ايؾعيب املعزٟ يف 

ايزٚادٔ 

عارٍ ؽًيب / ر.ا

خايز ط٘ / ر

 ا يؾُٝا٤ ْبٌٝ/ر

عارٍ ؽًيب / ر.ا

 ا يؾُٝا٤ ْبٌٝ/ر

 

ـ :كهُح انصُدنح - 33
 

  

تعد انتعدَم لثم انتعدَم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
ْٗاٍ عبز ايضمحٔ عبز 

ايفتاح 

َادغتري 

تأثري ايرتنٝبات ايزٚا١ٝ٥ املدتًف١ ع٢ً ايكطا٤ 

ع٢ً املٝهضٚب اذتًظ٢ْٚ ملضض٢ عغض اهلطِ 

 ستُز ابٛعٝف  /ر.ا

أَري٠ ؽعبإ / ر

 ستُز ابٛعٝف  /ر.ا

أَري٠ ؽعبإ / ر

 ستُز سغني  /ر.ا

َادغتري ايظٖضا٤ ستُز سغني  2

رصاعات َكاص١ْ ع٢ً شتتًف أْٛاع ايػغٍٛ املٗبًٞ 

املطار يًفطضٜات املتٛافض٠ جتاصٜا بغٛم ايزٚا٤ 

املصض٣ 

 زتزٟ ع٢ً /ر.أ

 عاَح ستُز /ر

ستُزٟ 

 زتزٟ ع٢ً /ر.أ

 عاَح ستُزٟ /ر

امحز اعاَ٘ / ر

 

ـ :كهُح اِداب - 34
 

  

تعد انتعدَم لثم انتعدَم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري ٢ْٗ عبز املعتُز فتشٞ  1

اذتٝا٠ ايجكاف١ٝ ف٢ االعهٓزص١ٜ ف٢ ايعصض 

 ( 967/1171ّ/ ٖـ 358/567)ايفاط٢ُ 

ستُز امحز ابضاِٖٝ / ر

ستُز خالف / ر.ا

ستُز امحز ابضاِٖٝ / ر

َادغتري صبٝع امحز عبز ايػفاص  2

قب١ًٝ ايٓدع ٚرٚصٖا ايغٝاع٢ ٚاذتطاص٣ َٓش 

صزص االعالّ ست٢ ْٗا١ٜ ايعصض ايعباع٢ االٍٚ 

ستُز امحز ابضاِٖٝ / ر

ستُز خالف / ر.ا

ستُز امحز ابضاِٖٝ / ر
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:- وافك انًجهس عهً تعدَم عُىاٌ رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (ج)
 

ـ :كهُح انعهىو- 35
 

  

انتعدَم انعُىاٌ تعد انتعدَم انعُىاٌ لثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة م 

 رنتٛصاٙطنضٜا ستُز ستُز   1

ايٓعاّ ايبرتٚيٞ يتتابع ايهضٜتاعٞ 

يف َٓطك١ مشاٍ غضب بين عٜٛف، 

 ايصشضا٤ ايػضب١ٝ، َصض 

ايٓعاّ ايبرتٚيٞ يبعض ايٛسزات 

ايصدض١ٜ  يعصض ايطباؽريٟ، اَتٝاط غضب 

بين عٜٛف،  ايصشضا٤ ايػضب١ٝ، َصض 

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :كهُح انصُدنح- 36
 

  

انتعدَم انعُىاٌ تعد انتعدَم انعُىاٌ لثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
َض٠ٚ ستُٛر عبز 

اذتهِٝ 

َادغتري 

تؾٝٝز َضنبات ذتًكات غري 

َتذاْغ١ سات ايتأثري ايبٝٛيٛد٢ ايفعاٍ 

تؾٝٝز َؾتكات دزٜز٠ َٔ َضنبات 

ايبٓظٚطاٜاطٍٚ ٚتكِٝٝ فاعًٝتٗا 

ايبٝٛيٛد١ٝ نُطارات يًغضطإ 

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 37
 

  

انتعدَم انعُىاٌ تعد انتعدَم انعُىاٌ لثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
صفٝز٠ بٗا٤ ايزٜٔ 

ستُز 

 َادغتري

رصاع١ َكاص١ْ بني ايطضم اذتزٜج١ 

ٚايتكًٝز١ٜ يتعضٜف ْٛع١ٝ ايًشّٛ  

تكِٝٝ بكاٜا املعارٕ ايجك١ًٝ يف ذتّٛ 

ايتذظ١٥ ٚاألسؾا٤ 

غري دٖٛضٟ  

 
 

:- وافك انًجهس عهً يد لُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (د)
 

ـ :كهُح انعهىو- 38
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 رنتٛصاٙأمئ سغٔ سنٞ  1

ايتهغري ايط٥ٛٞ اذتفظٟ يبعض 

األيٛإ ايصٓاع١ٝ ايػشا١ٝ٥ املٛدٛر٠ يف 

َٝاٙ ايصضف ايصٓاعٞ 

 16/2/2015 اىل17/2/2014َٔ ال ٜٛدز 

 

ـ :كهُح اِداب - 39
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 َادغتريععار ستُز مسري  1

أري١ تضدٝشات اإلَاّ ايؾٛنا٢ْ يف 

رصاع١ رالي١ٝ   (فتح ايكزٜض)تفغري 

حت١ًًٝٝ  

 18/5/2014 إىل 19/5/2013َٔ ال ٜٛدز 



 لزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث            11                 15/4/2014تتارَـخ  (92)انجهسـح رلـى 

 
 

ـ :كهُح انصُدنح- 40
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

1 
ستُز عبز اذتُٝز 

ستُز 

 َادغتري

رصاع١ َكاص١ْ يفاع١ًٝ زتُٛعات 

شتتًف١ َٔ ايعالز ايجالث٢ املغتدزّ 

ف٢ عالز قضس١ املعز٠ ٚاالث٢ٓ عؾض 

ْتٝذ١ االصاب١ باملٝهضٚب اذتًظ٢ْٚ 

 9/5/2015 اىل 10/5/2014َٔ ال ٜٛدز 

 

ـ :كهُح انحمىق- 41
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 رنتٛصاٙصالح امحز َربٚى  1
َؾهالت املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ ف٢ زتاٍ 

 رصاع١ َكاص١ْ –ايتشايٌٝ ايطب١ٝ 

 16/2/2015 اىل17/2/2014َٔ ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ ٖب٘ عبز ايععِٝ سغاْني  2

ايضقاب١ ايغٝاع١ٝ يًٓؾاط اذته٢َٛ 

ف٢ ايٓعاّ ايربملا٢ْ 

 اىل 24/2/2013َٔ 

23/2/2014 

 23/2/2015 اىل 24/2/2014َٔ 

3 
ستُز ععز ايزٜٔ 

امساعٌٝ 

رنتٛصاٙ 

َغ٦ٛي١ٝ ايزٚي١ عٔ تزاٍٚ املٛار 

 رصاع١ َكاص١ْ –ٚايٓكابات ارتطض٠ 

 17/3/2015 اىل 18/3/2014َٔ ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ باعٌ غضٜب ستُز  4

 –َغ٦ٛي١ٝ االراص٠ عٔ اعُاهلا املار١ٜ 

رصاع١ َكاص١ْ 

 اىل 18/2/2013َٔ 

17/2/2014 

 17/2/2015 اىل 18/2/2014َٔ 

رنتٛصاٙ امئ طاٜز امحز  5

قاعز٠ ختصٝص االٖزاف ف٢ ايكضاص 

 رصاع١ َكاص١ْ –االراص٣ 

 اىل 18/2/2013َٔ 

17/2/2014 

 17/2/2015 اىل 18/2/2014َٔ 

رنتٛصاٙ باعِ ستُز فتش٢  6

 –اذتُا١ٜ املز١ْٝ يالعضاص امل١ٝٓٗ 

رصاع١ َكاص١ْ 

 16/2/2015 اىل17/2/2014َٔ ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ صؽا امحز عبز ايضمحٔ  7

َؾهالت املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ ف٢ زتاٍ 

 رصاع١ َكاص١ْ –ايتذاصب ايطب١ٝ 

 30/6/2015 اىل 1/7/2014َٔ ال ٜٛدز 

 

ـ :كهُح انطة انثشزي- 42
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

رنتٛصاٙ ٚيٝز فٛط٣ ستُز  1

قٝاؼ َغت٣ٛ اهلٝبٝغٝزٜٔ ف٢ عريّ 

االطفاٍ َضض٢ اُْٝٝا ايبشض املتٛعط 

 1/10/2014 اىل1/10/2013َٔ ال ٜٛدز 

 

:- وافك انًجهس عهً َمم لُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح(هـ)
 

ـ :كهُح انطة انثشزي- 43
 

إنً يٍ اسـى انطانــة و 

كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف    كهُح انطة جايعح عٍُ شًسسايُح يحًد احًد  1

كهُح انطة جايعح تٍُ انفُىو    كهُح انطة جايعح تٍُ سىَفهاجز عهً كًال  2



 لزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث            12                 15/4/2014تتارَـخ  (92)انجهسـح رلـى 

 
 

:- وافك انًجهس عهً تحىَم دراسح رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح  (ٌ)
 

ـ :كهُح انطة انثشزي- 44
 

إنً يٍ اسـى انطانــة و 

دتهىو ياجستُز جًال عثد انعظُى جىدج  1

دتهىو ياجستُز أسًاء انسعدٌ تكزٌ  2

 

:- وافك انًجهس عهً إَماف لُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح  (و)
 

ـ :كهُح انصُدنح- 45
 

انسثـة   عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري َٓتصض ستُز عبز ايفتاح  1
اعتدزاّ عكاص ادتُٝٝفًٛنغاعني ف٢ عالز االْتهاع١ 

اذتار٠ يالْغزار ايض٣ٛ٥ املظَٔ ف٢ َضض٢ َصضٜني 

ايغفض يًداصز 

 

:- وافك انًجهس عهً شطة لُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (ي)
 

ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 46
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ستُز امحز عبز ايػ٢ٓ  1

تٛصٝف املٛصفٛيٛد٢ ٚادت٢ٓٝ يًظا٥ف١ ايظصتض١ٜ املعظٚي١ 

َٔ ساالت ايتٗاب غؾا٤ ايتأَٛص ف٢ بزاص٣ ايتغُني 

بٓا٤ ع٢ً طًب ايطايب 

 
 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


