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قزاراخ 

( 95)يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث انجهسح رقى  

 15/7/2014 تتارٚخ 

االستٓالل 
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعنــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ  
 

 

 . 15/6/2014بتاصٜذ  (94)ايتقزٜل ع٢ً ستنض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتقزٜل عًٞ ستنض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

انضٕاتط 
 

/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 2

. ؽٗري٠ سغ٢ٓ ٖٚب١ اهلل ٚاذتاف١ً ع٢ً ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 3

. إميإ َقطف٢ عبز ايعاٖض ٚاذتاف١ً ع٢ً ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب - 4

. ْادح سًُٞ ثابت ٚاذتافٌ ع٢ً ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

 

 ٚافل اجملًـػ-  



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث

 

         إدارج اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث            2                 15/7/2014تتارٚـخ  (95)انجهسـح رقـى 

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتكٛم بؾإٔ صفع ْقاب اإلؽضاف ع٢ً صعا٥ٌ ايزنتٛصاٙ - 5

صابح صتٝب بغطا يهْٛ٘ األعتاس ايٛسٝز / إىل عؾضٜٔ صعاي١ بايٓغب١ يألعتاس ايزنتٛص

. بايكغِ 

ايكضاص 

 صعاي١  15سنض٠ ٚااليتظاّ بايٓقاب املكضص َٔ زتًػ ايزصاعات ٖٚٛ  املصفض-  

 

أعا١َ مخٝػ يٓؾض / تكضٜض ايًذ١ٓ املؾه١ً يفشك ايؾه٣ٛ املكز١َ مز ايغٝز- 6

. عح َٔ صعاي١ رنتٛصاٙ ؽدك آخض

ايكضاص 

/ ر.إعار٠ املشنض٠ إىل ن١ًٝ ايعًّٛ ملٛافا٠ اجملًػ بكضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚتفٜٛض ا-  

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ملٓاقؾ١ ايعُٝز ٚاملؾضفني 

 

ْٗاٍ عبز ايضمحٔ عبز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايقٝزي١ بؾإٔ اعتجٓا٤ ايباسج١ - 7

ايفتاح املغذ١ً بزصد١ املادغتري َٔ فرت٠ ايغت١ أؽٗض ارتاف١ بتعزٌٜ اإلؽضاف ٚايبز٤ يف 

. إدضا٤ات تؾهٌٝ دت١ٓ اذتهِ ٚاملٓاقؾ١ ع٢ً ايضعاي١

 

ايكضاص 

إعار٠ املشنض٠ إىل ن١ًٝ ايقٝزي١ الختاس املغاص ايكاْْٛٞ هلا َٔ خالٍ زتًػ ايكغِ -  

 ٚزتًػ ايزصاعات ٚزتًػ ايه١ًٝ

 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 8

بؾإٔ عكز يكا٤ َع أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ايشٜٔ ْؾضٚا أعاثا مبذالت سات َعاٌَ تأثري 

َٓاعب يًتٛفٌ إيٞ آيٝات يتؾذٝع ايٓؾض ايزٚيٞ بادتاَع١ بٛفف٘ آي١ٝ يضفع تضتٝبٗا بني 

. ادتاَعات ايزٚي١ٝ املضَٛق١

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.املٛافك١ ع٢ً االقرتاح املكزّ َٔ ا- 

 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ-  9

بؾإٔ االيتكا٤ بايباسجني ايشٜٔ سقًٛا عًٞ َؾضٚعات تٓافغ١ٝ َٔ دٗات ست١ًٝ أٚ رٚي١ٝ 

يتشزٜز أعايٝب تؾذٝع ٚتزصٜب  أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بادتاَع١ عًٞ ايتكزّ يتًو 

. املؾضٚعات

ايكضاص 

امحز فضغ٢ً  األعتاس به١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ / ر.املٛافك١ ع٢ً االقرتاح ٚرع٠ٛ ا- 

املتكز١َ يتٓعِٝ ايًكا٤ 
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طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 10

بؾإٔ تكِٝٝ ايعا٥ز ايبشجٞ ٚاجملتُعٞ يًبشٛخ املزع١َٛ َٔ ادتاَع١ ٚنٝف١ٝ صفع 

 .فاعًٝتٗا

ايكضاص 

 

 ؽٛقٞ أبٛ اذتزٜز األعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ/ ر.املٛافك١ ع٢ً االقرتاح ٜٚزٜض ايًكا٤ ا- 

 

 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 11

 يًذاَع١  يتكزميٗا يف غنٕٛ ؽٗض َٔ اآلٕ 2020بؾإٔ إعزار ارتط١ ايبشج١ٝ ارتُغ١ٝ 

يًُذًػ األعًٞ يًذاَعات نأسز َهْٛات ارتط١ ايبشج١ٝ ايك١َٝٛ يًذاَعات 

. املقض١ٜ

ايكضاص 

٢َٓ ست٘ يعٌُ دضٚب ايهرتْٚٞ يًتٛافٌ يف / ر.املٛافك١ ع٢ً املشنض٠ ٚتهًٝف ا- 

 إعزار ارتط١

 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 12

بؾإٔ إعزار املٛاط١ْ ايبشج١ٝ يًذاَع١ متٗٝزا يتكزميٗا يًُذًػ األعًٞ يًذاَعات يف إطاص 

املٛاط١ْ ايبشج١ٝ يًذاَعات املقض١ٜ ؛ بٛففٗا آي١ٝ مضٚص١ٜ يًٓٗٛض بايبشح ايعًُٞ يف 

 .َقض 

ايكضاص 

ؽعبإ َباصط عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتقار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ إلراص٠ / ر.تفٜٛض ا- 

ٖشا املٛمٛع 

 

 د١ٝٓ  صعّٛ 200املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ عزار َبًؼ - 13

رخٍٛ اَتشإ ايتدًفات يطالب ايزصاعات ايعًٝا مبا ال ٜتذاٚط َارتني ٚسيو أع٠ٛ به١ًٝ 

. ايعًّٛ 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 
املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ تاصٜذ  تغذٌٝ - 14

 .عا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٖٛ تاصٜذ َٛافك١ زتًػ ايزصاعات ايعًٝا بادتاَع١ 

ايكضاص 

إعزار خطاب سٍٛ قا١ْْٝٛ ٖشا املٛمٛع - 
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ستُز محار ٖٓزٟ بؾإٔ اعتهُاٍ بٝاْات طالب َضس١ً / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 15

ٚعضض   ( املادغتري ٚايزنتٛصاٙ  – ايغٓٛات ايتُٗٝز١ٜ –ايزبًَٛات )ايزصاعات ايعًٝا 

املٛمٛع ع٢ً ايغار٠ ٚنال٤ ايهًٝات يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا يًتأنٝز ع٢ً ايغار٠ 

. املدتقني بهًٝاتِٗ بنضٚص٠ َضادع١ ٚتعزٌٜ ٚانتُاٍ بٝاْاتِٗ 

 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا - 

 

ؽضٜف ععز ادتٝاص األعتاس املغاعز به١ًٝ اآلراب بؾإٔ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ر- 16

. اٌَ عبز ايهضِٜ امحز / تعزٌٜ اؽضاف صعاي١ املادغتري ارتاف١ بايطايب١ 

 

ايكضاص 

ؽضٜف ادتٝاص عهِ ختقق٘ / ٜهتفٞ باألعتاس املغاعز املؾضف ع٢ً ايضعاي١ ٖٚٛ ر- 

. امحز ايؾ٢ُٝ عهِ ختقق٘ ٚصفع املٛمٛع إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض/ ٚايزنتٛص

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ َٛافك١ زتًػ - 17

 يًرباَر املهجف١ 2015-2014ايه١ًٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ َقضٚفات ايعاّ ايزصاعٞ ادتزٟ 

.  دٓٝٗا ال غري6000

ايكضاص 

 ايعًٝا تطضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعا/ ر.تؾهٌٝ  دت١ٓ بض٥اع١ ا-  

: ٚعن١ٜٛ نال َٔ 

ؽعبإ َباصط                             عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتقار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ / ر.ا

ٖب٘ فاصٚم عامل                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايقٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

ستُٛر صدا٥ٞ                        ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

. إلعزار تكضٜض

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ ًَف ايتكزّ ارتال بربْاَر - 18

. ايزصاعات ايعًٝا يكغِ تهٓٛيٛدٝا اإلْؾا٤ات املز١ْٝ ٚاملعُاص١ٜ 

 

ايكضاص 

 

تأدٌٝ ايكضاص ذتني تٛفض أعتاس بكغِ املزْٞ - 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ تٛفٝل أٚماع أعنا٤ ١٦ٖٝ  - 19

ايتزصٜػ به١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاع١ عٔ طضٜل تٛسٝز األقغاّ ايع١ًُٝ أٚ ايٓكٌ راخٌ 

. ادتاَع١ 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.تؾهٌٝ  دت١ٓ بض٥اع١ ا-  

: ٚعن١ٜٛ نال َٔ 

بٗا٤ ايكامٞ                          عُٝز ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات / ر.ا

ٖاْٞ فاحل                           األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ / ر.ا

ستُز عال١َ                     ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

ايػضٜب ستُز بَٝٛٞ      األعتاس به١ًٝ ايتذاص٠ / ر.ا

سغٔ فتشٞ                        األعتاس به١ًٝ ايطب ايبؾض٣ / ر.ا

ستُٛر سغني                   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

عٝف ايٓقض امحز           ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

انعالقاخ انثقافٛح 

 
املشنض٠ املكز١َ َٔ ايعالقات ايجكاف١ٝ بؾإٔ اعرترار بعض َعاْٚٞ أعنا٤ ١٦ٖٝ - 20

. ايتزصٜػ به١ًٝ اهلٓزع١  املقضٚفات ايزصاع١ٝ َٔ ن١ًٝ اهلٓزع١ داَع١ ايكاٖض٠ 

 
ايكضاص 

ٚافل اجملًػ َع إعزار رصاع١ سٍٛ تهًف١ ٚتزبري َبايؼ املقضٚفات يتشٌُ ادتاَع١ - 

 
/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ايعالقات ايجكاف١ٝ بؾإٔ َز َٓش١ عج١ٝ يًزنتٛصاٙ يًباسج١ - 21

 . 31/7/2015 ست٢ 1/8/2014فاط١ُ قاعِ ع٢ً ملز٠ عاّ صابع اعتباصا َٔ 

 
ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ- 
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انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهٛاخ 
 

:- ٔافق انًجهس عهٗ تسجٛم رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (أ)

 
ـ  :جكهٛح انتجار- 22

 

 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريعقاّ ستُٛر عبز اذتًِٝ  1

أثض ايؾفاف١ٝ اإلراص١ٜ نُتػري ٚعٝط بني تطبٝل 

اذته١َٛ االيهرت١ْٝٚ ٚدٛر٠ ارتز١َ يف األدٗظ٠ 

اذته١َٝٛ رصاع١ َٝزا١ْٝ 

إقضاص  5مجاٍ عبز اذتُٝز / ر.ا

 َادغتريعٗري َقطف٢ ايبهض٣  2

ت١ُٝٓ ايطًب ع٢ً تأَني ا٥تُإ ايقارصات يف ظٌ 

املتػريات االقتقار١ٜ اذتزٜج١ بايتطبٝل ع٢ً عٛم 

ايتأَني املقضٟ 

عبز اهلل فُٝز٠ / ر

إبضاِٖٝ َعظٚط /  ر

2 

3 
إقضاص 

3 
عُضٚ عبز ايععِٝ 

امساعٌٝ 
 َادغتري

رصاع١ حت١ًًٝٝ ملز٣ سغاع١ٝ فعاي١ٝ ْعِ املعًَٛات 

 رصاع١ –احملاعب١ٝ يًعٛاٌَ املؤثض٠ ع٢ً ٖشٙ ايفاع١ًٝ 

تطبٝك١ٝ 

ؽعبإ َباصط / ر.ا

ْافض فضاز / ر

6 

6 
إقضاص 

 َادغترييب٢ٓ امحز عبز ايععِٝ  4

اثض تطبٝل اراص٠ عًغ١ً ايتٛصٜز املتها١ًَ ع٢ً االرا٤ 

 بايتطبٝل ع٢ً قطاع ايقٓاعات ايزٚا١ٝ٥ ف٢ –ايتٓع٢ُٝ 

َقض 

عال٤ ايزٜٔ عبز ايػ٢ٓ / ر.ا

امحز َقطف٢ / ر

4 

2 
إقضاص 

 َادغتريؽضٜٔ فٛط٣ عبز ايععِٝ  5

اثض االفقاح عٔ املعًَٛات غري املاي١ٝ ع٢ً دٛر٠ ايتكاصٜض 

االيهرت١ْٝٚ ٚاسهاّ َضاقب اذتغابات ف٢ ظٌ تطبٝل 

سٛن١ُ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتقاالت 

ابضاِٖٝ عبز اذتفٝغ / ر.ا

َٓاٍ فؤار / ر

10 

2 
إقضاص 

َادغتري ستُٛر عقُت ع٢ً  6

إطاص َكرتح إلسزاخ ايتهاٌَ بني ْعاّ قٝاؼ ايتهايٝف 

ع٢ً أعاؼ املٛاففات ْٚعض١ٜ ايكٝٛر بٗزف طٜار٠ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –ايكزصات ايتٓافغ١ٝ يًُٓؾأ٠ 

إقضاص  4صتاتٞ إبضاِٖٝ / ر.ا

َادغتري ستُز َٓقٛص عبزٙ  7

تكِٝٝ املعادتات اذتغاب١ٝ يًقٓاعات االعتدضاد١ٝ يف 

م٤ٛ اإلطاص ايفهضٟ يًُشاعب١ ٚاالعتباصات ايع١ًُٝ 

بايتطبٝل ع٢ً ؽضنات ايبرتٍٚ 

إقضاص  5صتاتٞ إبضاِٖٝ / ر.ا

َادغتري ستُز امحز ْبٌٝ  8
اراصى ؽدق١ٝ ايعال١َ ايتذاص١ٜ يًُٓتر ٚأثضٙ ع٢ً صما 

ايعٌُٝ ٚٚال٥٘ ٚاْعهاع٘ ع٢ً ْٛاٜاٙ ايؾضا١ٝ٥ 

امحز عبز ايٖٛاب / ر

عقُت عٝز / ر

1 

1 
إقضاص 

إقضاص  5مجاٍ عبز اذتُٝز / ر.ا رصاع١ تطبٝك١ٝ  –اثض اإلبزاع اإلراصٟ ع٢ً دٛر٠ ارتز١َ َادغتري ٜٛعف ععز ستُز  9

َادغتري ٖب٘ امحز عبز ايععِٝ  10
رصاع١ –ايتأَني ايطيب ارتال يف ظٌ املتػريات املعافض٠ 

حت١ًًٝٝ بايتطبٝل ع٢ً ايغٛم املقضٟ 

عبز اهلل فُٝز٠ / ر

إبضاِٖٝ َعظٚط /  ر

1 

2 
إقضاص 

 

 

ـ :كهٛح اندراساخ انعهٛا نهعهٕو انًتقديح  - 23
 

 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

حتغني ٚطٜار٠ بٓا٤ دظ٦ٜات ايٓاْٛ َٔ َقارص َٝهضٚب١ٝ  رنتٛصاٙإٜٗاب ايغٝز بزٜض  1

تاَض عقاّ / ر

امحز فضغ٢ً / ر

عُضٚ ايغٝز / ر

5 

4 

5 

إقضاص 
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ـ :كهٛح انعهٕو - 24
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريعاص٠ عبز ايٛاسز خنض  1
ايهؾف عٔ بعض ايها٥ٓات املُضم١ ٚايبًٗاصعٝا 

املغتٛط١ٓ يف رّ َضمٞ املغتؾفٝات 

إبضاِٖٝ بضعٞ / ر.أ

َزست عبز ايفتاح / ر.أ

مساح عٝز / ر

3 

5 

10 

إقضاص 

 َادغتريرٜٓا ستُز عٝز  2
رصاعات إعرتاتٝٝذضاف١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ قزمي١ عًٞ تتابع 

َقض , ايقشضا٤ ايػضب١ٝ, األٜٛعني عز ْٗض ايٌٓٝ ٚايفّٝٛ

دٛر٠ إمساعٌٝ / ر.أ

عٗري سغني / ر.أ

ٜاعض فًٝح / ر

1 

1 

1 

إقضاص 

َادغتري أمسا٤ ستُز عبز ايععِٝ  3

ايتٛيٝف اذتٟٝٛ دتظ٦ٜات ايٓاْٛ املغتدًق١ َٔ ايطشايب 

ْٝفني ./ اجملٗض١ٜ ٚتطبٝكاتٗا مز بعض طفًٝٝات ايرتب١ أ

عبز ايضؤٚف 

ْٝفني عبز ايضؤٚف / ر.أ

عٗاّ َٛعٞ / ر.أ

1 

1 
إقضاص 

رنتٛصاٙ عشض ستُز إمساعٌٝ  4
رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ عًٞ َضمٞ ايغهضٟ 

نعاٌَ خطٛص٠ عًٞ َضمٞ عضطإ ايهبز 

ٜاعض ستضٚؼ / ر.أ

ناٌَ عبز اهلل / ر

بغٓت ستُٛر / ر

1 

4 

3 

إقضاص 

 

ـ :كهٛح انحقٕق - 25
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 رنتٛصاٙإعضا٤ ٜٛعف عبز اذتًِٝ  1
 رصاع١ َكاص١ْ بني ايٓعاّ ايالت٢ٓٝ –اذتل ف٢ ايعضٜٔ 

ٚايٓعاّ االصتًٛاَضٜه٢ 

إقضاص  8سغاّ يطفٞ / ر.ا

إقضاص  6ٖؾاّ عهاؽ١ / ر.ااذتل يف اذتقٍٛ ع٢ً املعًَٛات رنتٛصاٙ عاص٠ ع٢ً ستُز ع٢ً  2

إقضاص  5مسري ناٌَ / ر.اَغ٦ٛي١ٝ ايزٚي١ َزْٝا عٔ األعُاٍ ايكنا١ٝ٥  رنتٛصاٙعاطف دابض ْارٟ  3

رنتٛصاٙ ممزٚح عبز ايضمحٔ سغٔ  4
 رصاع١ –مٛابط ٚقٝٛر ايضقاب١ ع٢ً رعتٛص١ٜ ايكٛاْني 

َكاص١ْ 

إقضاص  8اْػ دعفض / ر.ا

 

ـ :كهٛح انصٛدنح- 26
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريمسض ستُز سغٔ  1
 يبعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ مز ايتغُِ ٟايتأثري ايٛقائ

 ايهًٟٛ ايشٟ ٜغبب٘ ايغٝغبالتني يف ايف٦ضإ

 عٛعٔ عبز ايعظٜظ/ر.ا

 أَري٠ َضار/   ر

باعِ أْٛص / ر

1 

10 

10 

إقضاص 

 َادغتريٖؾاّ فتشٞ سغٔ  2
اعتدزاّ دغُٝات ايٓاْٛ ألٚنغٝز ايظْو يعالز عضطإ 

ايهبزاحملزخ نُٝٝا٥ٝا يف ادتضطإ 

امحز َٓقٛص /ر.ا

 أَري٠ َضار/   ر

باعِ أْٛص / ر

1 

9 

9 

إقضاص 

 َادغتريٖب١ اهلل فضٜز عٝز  3

رصاع١ شتترب١ٜ ٚ س١ٝ ذتضن١ٝ ايزٚا٤ ملار٠ 

ايبٝهًَٛٝجاطٕٚ رٜربٚبْٝٛات ع٢ً َضم٢ ايتٓفػ 

 ايقٓاعٞ اإلخرتاق٢ َٔ خالٍ ثالخ ادٗظ٠ اعتٓؾام شتتًف١

 عاَح نُاٍ/ ر .ّ.ا

  ؽعبإأَريٙ/     ر

1 

9 
إقضاص 

 َادغتريَاصٜٓا عُار بٛيػ  4

رصاع١ شتترب١ٜ ٚ س١ٝ ذتضن١ٝ َار٠ ايغايبٝٛتاٍَٛ ع٢ً 

َضم٢ ايتٓفػ ايقٓاعٞ اإلخرتاق٢ َٔ خالٍ األدٗظ٠ 

 املدتًف١

ستُز إَاّ / ر .ّ.ا

  ؽعبإأَريٙ/     ر

ستُز بهضٟ /   ر 

11 

8 

1 

إقضاص 

 رنتٛصاَٙضٚٙ نُاٍ امحز  5

تاثري ار١ٜٚ َجبطات اْظِٜ ايببتٝزٜظ ثٓا٢٥ ايببتٝز ايضابع 

ع٢ً خطٛص٠ االفاب٘ باَضاض ايكًب ف٢ َضم٢ ايغهض َٔ 

ايٓٛع ايجا٢ْ 

خايز امحز ارتؾاب /ر. أ

أَريٙ ؽعبإ / ر

1 

10 

إقضاص 
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ـ :كهٛح انتعهٛى انصُاعٙ - 27
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريامحز ْارٟ ع٢ً  1
اثض اعتدزاّ َٝتايٛصدٝا املغاسٝل ع٢ً حتغني األرا٤ 

اذتضاصٟ يًطباخ ايؾُغٞ 

ستُز عال١َ / ر

ستُز عبز اذتًِٝ / ر

عٝف ايٓقض امحز / ر

4 

3 

1 

إقضاص 

 

ـ :كهٛح انتزتٛح انزٚاضٛح - 28
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريستُٛر عًٞ ستُٛر  1
بضْاَر باعتدزاّ ايٛعا٥ط املتعزر٠ ٚأثضٙ ع٢ً تعًِٝ بعض 

َٗاصات َكضص َبارئ ادتُباط يطالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ 

َزست أبٛ عضٜع / ر.ا

ستُز ع٢ً سغٔ / ر

7 

4 
إقضاص 

 َادغتريصدب ع٢ً ؽعبإ  2
تأثري بضْاَر متضٜٓات عالد١ٝ ع٢ً ايكزص٠ ايٛظٝف١ٝ 

َٚغت٣ٛ االمل ملفقٌ ايضنب١ ملضم٢ ايضَٚاتٜٛز املفق٢ً 

ستُز قزص٣ / ر.ا

اؽضف عبز ايغالّ / ر

4 

5 
إقضاص 

 َادغتريَقطف٢ فُٗٞ ستُز  3
تأثري تزصٜبات ايك٠ٛ ايٛظٝف١ٝ ع٢ً بعض ايكزصات ايبز١ْٝ 

ارتاف١ ٚاملغت٣ٛ ايضقُٞ يغباسٞ ايقزص 

طاصم فالح / ر.ا

عاص٠ األؽضّ / ر

1 

1 
إقضاص 

 َادغتريابتٗاٍ طًعت سغٔ  4
ايؾبهات اإلراص١ٜ ٚعالقتٗا بايعزاي١ ايتٓع١ُٝٝ يز٣ 

ايعاًَني مبضانظ ؽباب املزٕ ستافع١ املٓٝا 

ستُز فٛطٟ / ر

َعتظ سغٔ / ر

3 

2 
إقضاص 

 َادغتريعبز ايضمحٔ ستُز عًطإ  5
ايضؤ١ٜ ايبقض١ٜ ٚعالقتٗا ببعض املتػريات ايٓفغ١ٝ ٚرق١ 

ايًُػ يز٣ العيب عٝف املباصط٠ 

شتتاص أَني / ر

عٝز٠ ع٢ً / ر

3 

4 
إقضاص 

 

ـ :كهٛح انتزتٛح- 29
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريأال٤ ايغٝز ستُز  1
فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب يف ت١ُٝٓ بعض َتػريات 

ايؾدق١ٝ االظتاب١ٝ يز٣ طفٌ ايضٚم١ 

فاط١ُ سًُٞ / ر.ا

صَنإ ع٢ً / ر

5 

4 
إقضاص 

 َادغتريستُٛر ستُز عبز ايضسِٝ  2
اثض اعتدزاّ اعرتاتٝذٝات َاصطاْٛا ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاصات 

ايضٜامٝات يز٣ تالَٝش ايقف االٍٚ االعزار٣ 

َزعت٘ سغٔ / ر.ا

ستُٛر ْقض / ر.ا

5 

6 
إقضاص 

 رنتٛصاٙستُز سغ٢ٓ ستُز  3

 قا٥ِ ع٢ً ْعاّ ٍفعاي١ٝ بضْاَر يف ٖٓزع١ ايفض انتا

يف ت١ُٝٓ َٗاصات َعادت١ املعًَٛات  (MAT 4)ايفٛصَات 

ٚاالجتاٙ ضتٛ ايضٜامٝات يز٣ طالب ايقف األٍٚ ايجاْٟٛ 

ستُٛر ْقض / ر.ا

عبز ايضمحٔ عبز ادتٛار / ر

4 

2 
إقضاص 

 رنتٛصاٙستُٛر عٝز ستُز  4

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب يت١ُٝٓ َٗاصات ايتٛافٌ ايًػٟٛ 

ٚخفض امطضابات ايٓطل يز٣ األطفاٍ املعاقني عكًٝا 

ايكابًني يًتعًِٝ 

ؽضٜٔ ستُز / ر.ا

صَنإ ع٢ً / ر

4 

3 
إقضاص 

 رنتٛصاٙصؽا ستُٛر إبضاِٖٝ  5

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب باعتدزاّ اذتاعٛب يف خفض 

ايغًٛى ايُٓطٞ ٚأثضٙ ع٢ً عًٛى إٜشا٤ ايشات يز٣ 

األطفاٍ س٣ٚ امطضاب ايتٛسز 

عًُٝإ ستُز / ر.ا

عبز ايفتاح غظاٍ / ر.ا

8 

4 
إقضاص 

 رنتٛصاٙععار ستُٛر إمساعٌٝ  6

منشد١ ايعالقات ايغبب١ٝ بني َتػريات إراص٠ اذتٝا٠ 

ٚايغعار٠ ٚقًل االختباص يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

مبشافع١ املٓٝا 

عًُٝإ ستُز / ر.ا

ْبٌٝ ايظٖاص / ر.ا

9 

5 
إقضاص 
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ـ :كهٛح انطة انثٛطز٘- 30
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريط٘ بهض إبضاِٖٝ  1
تأثري إعطا٤ عٓقض ايبٛصٕٚ ع٢ً ْؾاط ارتق١ٝ يف 

 ايهباـ

امحز ٖاؽِ /ر.ا

ؽٛقٞ عًُٝإ /ر.ا

 بامحز عبز ايٖٛا/ر

5 

6 

3 

إقضاص 

 رصاعات فطض١ٜ ع٢ً ايًنب ٚبعض املٓتذات ايًب١ٝٓ َادغتري ب عبز املطٌرمسض ٚسٞ 2

ععز١ٜ سًُٞ /ر.ا

عارٍ َقطف٢ / ر.ا

عضف٘ َؾضف٘ / ر

6 

7 

5 

إقضاص 

َادغتري ستُز عُض ناٌَ  3

إعٗاّ يف ايتشهِ يف ظاٖض٠ ايتغُِ ايزَٟٛ املغبب١ 

املٝاٙ  االٜضَْٚٛاؼ ٖٝزصٚفٝال يف امساىب مبٝهضٚ

 ايعشب١ املغتظصع١

 َضتن٢ ستُز/ ر

 ٚيٝز محزٟ/ ر.ا

4 

10 

إقضاص 

 تكِٝٝ ادتٛر٠ ألغش١ٜ األطفاٍَادغتري  ٚال٤ امحز صتٝب 4

 عارٍ َقطف٢/ ر.ا

 ععز١ٜ سًُٞ/ ر.ا

 مجاٍ ستُز/ ر

7 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري  ٖٓا٤ خًٝف١ سافغ 5
ايعٛاٌَ املؤثض٠ ع٢ً قاب١ًٝ ايتذُٝز يًشٝأَ املغتدضد١ 

 َٔ بضبذ ادتُاٍ ٚسٝز٠ ايغٓاّ

 ايغٝز ستُٛر/ ر.ا

 بهاص صَنإ/  ر

 مٝا٤ ايزٜٔ عبز املؤَٔ/ ر

5 

7 

1 

إقضاص 

َادغتري ْغ١ُ ستغٔ عجُإ  6

َز٣ اْتؾاص َكا١َٚ املنارات املٝهضٚب١ٝ نأسز عٛاٌَ 

َٔ اإلْغإ  اينضا٠ٚ يف املهٛصات املع١ٜٛ املعظٚي١

 ٚاذتٝٛإ

ٚيٝز محزٟ / ر.أ

امحز أعا١َ / ر

10 

3 
إقضاص 

َادغتري  ّامحز صبٝع عبز ايغال 7
اعرتاجتٝات يتشغني ارتقٛب١ يف األبكاص اذتالب١ يف ظٌ 

 ايعضٚف املقض١ٜ

 ستُٛر ستُز سغني/ ر.أ

 امحز مجع٘/ ر.أ

 صبٝع يطفٞ/ ر

5 

6 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ َٗا عظَٞ ستُٛر  8
يف ايبهرتٜا املُضم١ ٚخاف١ انتغابٗا َكا١َٚ  ايتشٛص

 ى احمل١ًُيًُنارات املٝهضٚب١ٝ يف َظاصع األمسا

 ٚيٝز محزٟ/ ر.ا

َضتن٢ ستُز /   ر

11 

5 
إقضاص 

رنتٛصاٙ  رعا٤ ؽعبإ ستُز 9

رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ ع٢ً تأثريات بعض املٓتذات 

ايطبٝع١ٝ ٚايٓباتات ايطب١ٝ مز ايتغُِ ايهًٟٛ 

بادتالنتٛطاَني يف ادتضطإ 

إقضاص  5ناٌَ ستُز / ر.ا

رنتٛصاٙ  صاْزا سغني امحز 10
رصاعات ٚبا١ٝ٥ ع٢ً ايزٜزإ املعز١ٜ ٚاملع١ٜٛ يف 

اجملرتات ايقػري٠ 

 امحز ممزٚح/ ر.ا

خايز ستُز ايزاخًٞ / ر.ا

7 

5 
إقضاص 

11 

عشض ستُز امحز دار 

 اذتل
رنتٛصاٙ 

رصاعات بٝٛيٛد١ٝ َٓاع١ٝ ع٢ً االميريٜا تٝٓٝال يف 

ايزداز 

ؽٛقٞ ستُز ابٛاذتزٜز / ر

 ٚيٝز ستُٛر عضف٘/ ر

5 

3 
إقضاص 

رنتٛصاٙ  اذتغٔ ستُز َقطف٢ 12
رصاعات ُٖٝٛتٛيٛد١ٝ ٚبٝٛنُٝا١ٝ٥ َٚنارات 

 االنغزٙ يألغٓاّ املقاب١ بايزٜزإ ارتٝط١ٝ املع١ٜٛ

محزٟ سًُٞ / ر

ستُز بغاّ / ر.ا

 ٚال٤ ستُز/  ر

6 

3 

5 

إقضاص 

 

ـ :كهٛح اٜداب - 31
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريسغاّ مجع١ أمحز  1
دَٝٛٛصفٛيٛد١ٝ أؽهاٍ ايهاصعت عًٞ سٛاف 

َٓدفض ايفّٝٛ ٚقاع٘  بايقشضا٤ ايػضب١ٝ يف َقض  

إقضاص  4أمحز ايغٝز َعتٛم /ر .ا

 َادغتريإصت٢ محزٟ عبزايغتاص     2

بٓا٤ أٚيٜٛات اٖتُاَات ايقفشات األٚىل ف٢ ايقشف 

اي١َٝٛٝ املقض١ٜ ارتاف١ ٚايٛادٗات ايض٥ٝغ١ٝ يبٛاباتٗا 

رصاع١ يًُنُٕٛ ٚايكا٥ِ باالتقاٍ : اإليٝهرتْٚٝ٘

ٖؾاّ عط١ٝ / ر .أ

عٝغ٢ عبزايباق٢ / ر

1 

3 
إقضاص 

3 
 رَقطف٢ عبز اذتُٞ

تٛفٝل 
 َادغتري

ايفضٚم يف ايكًل االدتُاعٞ بني س٣ٚ فعٛبات ايتعًِ 

ٚاألعٜٛا٤ َٔ املضاٖكني 

إقضاص  5ٖب١ اهلل ستُٛر /ر

 َادغتريٖادض عارٍ عبز املضؽز  4
ايعالق١ بني األعضاض االنت٦اب١ٝ ٚاملغاْز٠ االدتُاع١ٝ 

ٚايضما عٔ اذتٝا٠ يز٣ َضٜنات ايفؾٌ ايه٣ًٛ   

إقضاص  4ْضَني عبزايٖٛاب / ر 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث

 

         إدارج اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث            10                 15/7/2014تتارٚـخ  (95)انجهسـح رقـى 

 َادغتريأعا١َ عٝز عبز ايععِٝ  5
" االٜناح ف٢ عًٌ ايٓشٛ" آيٝات اذتذاز عٓز ايظداد٢ 

أمنٛسًدا 

ستُز خًٌٝ ْقض اهلل / ر.ا

ستضٚؼ ستُز / ر.أ

4 

10 

إقضاص 

 َادغتريدٗار ممزٚح ع٢ً  6
 ايغٝاع١ ايربٜطا١ْٝ جتاٙ يٝبٝا

(1953-1984ّ) 

إقضاص  14عقاّ مٝا٤ ايزٜٔ / ر 

َادغتري  ستُز ّابتغاّ عبزا يععٞ 7
ايفضٚم ف٢ بعض ايٛظا٥ف ايتٓفٝش١ٜ بني األطفاٍ س٣ٚ 

فضط اذتضن١ ٚاألعٜٛا٤ / ققٛص االْتباٙ

إقضاص  5ْضَني عبزايٖٛاب /   ر 

َادغتري عظ٠ عظت ستُٛر  8
ارتٝا١ْ االانرت١ْٝٚ ٚعالقتٗا بُٓط ايتفاعٌ ايظٚاد٢ 

يز٣ ايظٚدات 

ٖب١ اهلل ستُٛر / ر

ستُز أمحز فزٜل                   / ر

6 

3 
إقضاص 

َادغتري اععز ستُز عبز اذتًِٝ  9

قب١ًٝ ب٢ٓ عا١َ ف٢ عُإ ٚرٚصٖا ايغٝاع٢ ٚاذتناص٣ 

/ َٓش ظٗٛص االعالّ ست٢ ْٗا١ٜ ايكضٕ ايضابع اهلذض٣ 

ايعاؽض املٝالر٣  

فٝقٌ عٝز ط٘ / ّ .ر.أ

ستُز عٝز ناٌَ / ّ.ر.أ

8 

2 
إقضاص 

10 

أمحز أبٛ سٛع١ عبز 

 ّايععٞ
َضٜٚات أب٢ عُضٚ ايؾٝبا٢ْ ٚأثضٖا ف٢ ايزصؼ ايًػ٣ٛ َادغتري 

دٛر٠ َربٚى / ر.أ

ستضٚؼ ستُز / ر.أ

11 

11 

إقضاص 

َادغتري ْٗاٍ عبزاهلل عاٜؿ  11
دَٝٛٛصفٛيٛد١ٝ َٓطك١ ايهضميات ؽضم ْٗض ايٌٓٝ فُٝا 

بني ٚار٣ األطفٝش٢ مشاال ٚٚار٣ يٝؾٝاب دٓٛبا 

إقضاص  7ستُز فٛط٣ / ر.أ

َادغتري  محزٟ ْبٟٛ ّعبزا يغال 12

اْتؾاص املغٝش١ٝ ف٢ اصتًرتا ٚرٚصٖا ايتبؾري٣ ف٢ غضب 

أٚصبا خالٍ ايعقٛص ايٛعط٢ ايبانض٠  

" َٔ ايكضٕ ارتاَػ إىل ْٗا١ٜ ايكضٕ ايجأَ املٝالر٣" 

عبزايعظٜظ ستُز / ر.أ

عبزايعظٜظ 

صتال٤ َقطف٢ عبزاهلل / ر

1 

2 
إقضاص 

َادغتري ملٝا٤ ممزٚح ٖاؽِ  13
ّ  2010-19990ؽعض املضأ٠ ف٢ َقض ف٢ ايفرت٠ َٔ عاّ 

 (رصاع١ أعًٛب١ٝ)

ايغٝز ابضاِٖٝ / ر.أ

ستُز ع٢ً أَني                      / ر

6 

2 
إقضاص 

" رصاع١ يػ١ٜٛ" ايفعٌ املام٢ ف٢ ايكضا٤ات ايكضآ١ْٝ َادغتري أٌَ مخٝػ ستُز  14

صدب عجُإ / ر.أ

ستضٚؼ ستُز / ر.أ

11 

12 

إقضاص 

َادغتري فاٜظٙ أمحز ستُز  15
أسار١ٜ املقزص ٚتعزر ايضؤ٣ َٔ َٓعٛص مجايٝات ايتًك٢  

 (َعًك١ عُضٚ بٔ نًجّٛ منٛسًدا )

صَنإ أمحز / ر.أ

ستُز ع٢ً أَني / ر

4 

3 
إقضاص 

َادغتري امحز فالح عبز املعتُز  16
ايفنا٤ ٚايظَٔ ف٢ ايكق١ ايكقري٠ الصْغت ُٖٝٓذٛا٣ 

ٚطنضٜا تاَض 

امحز ايؾ٢ُٝ / ر

ؽضٜف ادتٝاص / ر

3 

4 
إقضاص 

َادغتري عٛعٔ َالى بباٚ  17

 (إثٝٛبٝا)ايعالقات بني ايهٓٝغ١ املقض١ٜ ٚرٚي١ اذتبؾ١ 

(1855-1959 )

إقضاص  9عقاّ مٝا٤ ايزٜٔ / ر

َادغتري َٞ رّٜٗٛ عبز اذتُٝز  18

ايتػط١ٝ اإلخباص١ٜ الْتدابات زتًػ ايٓٛاب يف ايقشف 

االيهرت١ْٝٚ ٚاملٛاقع اإلخباص١ٜ املقض١ٜ ٚتأثريٖا ع٢ً 

اجتاٖات ايٓاخبني ضتٛ املضؽشني 

سغٔ ع٢ً / ر.ا

ممزٚح عبز اهلل / ر

1 

1 
إقضاص 

َادغتري أٌَ عبز ايهضِٜ امحز  19
ارتطاب ايغريٚا٢٥ بني ط٘ سغني ٚتؾاصيظ رٜهٓظ 

منٛسدا رصاع١ َكاص١ْ " ٚرٜفٝز نٛبضفًٝز "  " االٜاّ"

ايغٝز ابضاِٖٝ / ر.ا

امحز ايؾ٢ُٝ / ر

ؽضٜف ادتٝاص / ر

6 

7 

3 

إقضاص 

َادغتري سغاّ عبز ايض٤ٚف ع٢ً   20
فعاي١ٝ بضْاَر اصؽار٣ ملٗاصات ايتٛافٌ غري ايًفعٞ ف٢ 

حتغني ايتٛافل ايظٚادٞ يز٣ ع١ٓٝ َٔ املتظٚدني سزٜجا 

إقضاص  5ٖب٘ اهلل ستُٛر / ر.ا

َادغتري امحز عٝز ستُز  21

" صٚاٜتا " ٚيِٝ فٛنٓض"ٚ " ايطٝب فاحل"ارتطاب ايضٚا٢٥ بني 

منٛسدا "" ايقدب ٚايعٓف"َٛعِ اهلذض٠ اىل ايؾُاٍ ٚ 

رصاع١ َكاص١ْ 

امحز ايؾ٢ُٝ / ر

ؽضٜف ادتٝاص / ر

6 

2 
إقضاص 

َادغتري ٖب٘ عبز ارتايل ط٘  22
 -1971)ايغٝاعتإ ايربٜطا١ْٝ ٚاالَضٜه١ٝ اطا٤ ايبشضٜٔ 

1988 )

إقضاص  8عقاّ مٝا٤ ايزٜٔ / ر

َادغتري رعا٤ بهض٣ َقطف٢  23
ؽبه١ ايعالقات االدتُاع١ٝ َٚٛاد١ٗ َؾه١ً 

ايبطاي١ بني ايؾباب 

َقطف٢ خًف / ر.ا

سغٔ ابضاِٖٝ / ر

9 

9 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ْادح َعٛض ستُز  24
ادتٌُ ايت٢ ال ستٌ هلا َٔ االعضاب ف٢ ايقشٝشني رصاع١ 

ضت١ٜٛ رالي١ٝ 

ستُز خًٌٝ / ر.ا

فالح ايزٜٔ فاحل / ر.ا

4 

5 
إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز صدب ط٘  25

فاع١ًٝ بضْاَر َعضف٢ عًٛن٢ ف٢ ت١ُٝٓ ايهفا٠٤ 

ايشات١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ املعتُزٜٔ ع٢ً املٛار 

ايٓفغ١ٝ 

ؽعبإ داب اهلل / ر.ا

ٖب٘ اهلل ستُز / ر.ا

2 

6 
إقضاص 

رنتٛصاٙ عافِ سغب اهلل ايغٝز  26

ايتػط١ٝ ايقشف١ٝ يالْتدابات ايض٥اع١ٝ ٚايربملا١ْٝ ف٢ 

ايقشف املقض١ٜ ٚاْعهاعٗا ع٢ً تٛد١ٝ ايٓاخبني 

 ّ 2014رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً اْتدابات 

صت٣ٛ ناٌَ / ر.ا

عٝغ٢ عبز ايباق٢ / ر

1 

5 
إقضاص 

رنتٛصاٙ َٓاٍ عٝز َٛع٢  27
ثكاف١ اإلبزاع ايتٓعُٝٞ يف املؤعغات اإلعال١َٝ  

عح َٝزاْٞ َكاصٕ 

إقضاص  14طًعت إبضاِٖٝ / ر .أ

رنتٛصاٙ عؾض٣ صَنإ عٜٛػ  28
ثكاف١ ايعٓف ف٢ املٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥ عح ف٢ 

األْجضٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ ببين عٜٛف 

إقضاص  13ع١ًٝ سغٔ / ر .أ



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث

 

         إدارج اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث            11                 15/7/2014تتارٚـخ  (95)انجهسـح رقـى 

رنتٛصاٙ أمحز عٝز سغٔ  29
عح ف٢ " ايتػري االدتُاع٢ ٚايجكاف١ املض١ٝ٥ 

" األْجضٚبٛيٛدٝا ايبقض١ٜ ف٢ ايٛاسات

إقضاص  14ع١ًٝ سغٔ / ر .أ

رنتٛصاٙ ٚال٤ ستُز طاٖض  30

جتضب١ ايٛسز٠ املقض١ٜ ايغٛص١ٜ ٚايغٝاع١ٝ 

 (1961ّ- 1958 )األصتًٛاَضٜه١ٝ ٚايغٛفٝٝت١ٝ جتاٖٗا 

إقضاص  13عقاّ مٝا٤ ايزٜٔ / ر 

31 

أمحز ستُز ستُز  

ستُز ٖاصٕٚ 
رنتٛصاٙ 

بٝٗل َٔ ايفتح االعال٢َ ست٢ قٝاّ ايزٚي١ ايغًذٛق١ٝ 

 (1039ّ-650/ٖـ30-431)

ستُٛر عضف١ / ر.أ

فٝقٌ عٝز ط٘ / ر

3 

9 
إقضاص 

رنتٛصاٙ غار٠ فٛار عٝز  32

ارتزَات امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ يالحتارات ٚادتُعٝات 

األصؽٝف١ٝ املتاس١ عًٞ ؽبه١ ايٜٛب َع ٚمع تقٛص 

إلْؾا٤ احتار عضبٞ يألصؽٝفني                        

أؽضف عبز احملغٔ / ر 

عٗري عبز ايباعط                    / ر

10 

4 
إقضاص 

رنتٛصاٙ عٝز٠ عٝز صعالٕ  33
ايتدطٝط اذتنض٣ يعؾٛا٥ٝات عٛافِ ستافعات اقًِٝ 

" رصاع١ ف٢ دػضاف١ٝ ايتدطٝط"مشاٍ ايقعٝز 
إقضاص  10ستُز عبز ايعظٜظ / ر

 

ـ :كهٛح انطة انثشزٖ - 32
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريابتٗاٍ عٝز سغٔ  1
االمطضابات ادتٓغ١ٝ بني ايغٝزات املقابات مبضض 

ايغهض يف ستافع١ ب٢ٓ عٜٛف 

ْؾأت ْبٌٝ /ر

صؽا ستُٛر / ر

خايز ايغٝز /ر.أ

5 
 -

9 

إقضاص 

َناعفات َضض ايغهض ع٢ً املغايو ايبٛي١ٝ  َادغتريَٝٓا ٚيِٝ بؾض٣  2

عُضٚ َغعٛر                           /ر

أعا١َ ستُز عٝز                          / ر 

9 

1 
إقضاص 

3 
ستُز َربٚى ستُز 

عالَ٘ 
 َادغتري

َكاص١ْ بني ايتزخٌ عرب ايؾضٜإ ايهعرب٣ ٚايتزخٌ عرب 

ايؾضٜإ ايفدشٟ يتقٜٛض ايؾضاٜني ايتاد١ٝ أٚ ايكغطض٠ 

ايتزاخ١ًٝ فُٝا ٜتعًل مبناعفات األٚع١ٝ ايز١َٜٛ ف٢ 

املضم٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايغ١ُٓ 

ٖؾاّ بؾض٣ / ر.ا

أعا١َ أمحز أَني ./ر

10 

6 
إقضاص 

 َادغتريَٗا امحز فؤار ستُز  4

االْتؾاص املق٢ً يفريٚؼ ب٢ ٚفريٚؼ ع٢ ٚفريٚؼ ْكك 

املٓاع١ املهتغب ٚايظٖضٟ بني َتربع٢ بٓو ايزّ ف٢ 

َغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف ادتاَعٞ 

ْؾأت ْبٌٝ /ر

صؽار َقطف٢ /ر

ستُز عٝز / ر

5 
 -

4 

إقضاص 

رصاع١ َكاص١ْ بني ايطضم املدتًف١ ف٢ عالز ايٓزب  َادغتريَقطف٢ سغٔ عبز ايغالّ  5

اؽضف أمحز عٓب / ر.أ

خًٜٛز عبز اذتًِٝ / ر

ستُز فالح ايزٜٔ  / ر

8 

5 

3 

إقضاص 

6 
ٖب١ امحز مسري عبز 

اذتًِٝ 
 َادغتري

تكِٝٝ فاع١ًٝ قطض٠ ايعني امله١ْٛ َٔ ايالتاْٛبضٚعت ٚ 

ايزٚصطٚالَٝز ف٢ سالت املٝا٠ ايظصقا٤ 

ستُز ٜاعض ./ّ.ر.ا

ففا٤ عٛض اهلل / ر

9 

2 
إقضاص 

7 
ستُز ؽعبإ امحز عبز 

ايعًِٝ 
َادغتري 

اعتدزاّ فبػ١ ايًٝفٝني ايبؾض١ٜ ف٢ عالز االسًٌٝ 

ايبٛىل ايغف٢ً االَا٢َ 

اؽضف أمحز عٓب / ر.أ

خًٜٛز عبز اذتًِٝ / ر

ستُز فالح ايزٜٔ  / ر

6 

7 

3 

إقضاص 

َادغتري َٓاص ستُز عُاص َٓعٛص  8

قٝاؼ تأثري مػط ايعني ف٢ َضم٢ املٝا٠ ايظصقا٤ ع٢ً 

مسان١ ايكض١ْٝ بأعتدزاّ االؽع١ املكطع١ٝ يًذظ٤ 

االَا٢َ َٔ ايعني 

ساطّ عفت ./ّ.ر.ا

امحز عٝز عٝف ./ ّ.ر.ا

ٚيٝز ستُز َٗضإ / ر

2 
 -

5 

إقضاص 

َادغتري ٚعاّ ممزٚح ايغٝز  9
تكِٝٝ فاع١ًٝ قطضات ايعني َنارات االيتٗابات ايػري 

ايغتريٜٚز١ٜ بعز ع١ًُٝ اطاي١ املٝا٠ ايبٝنا٤ 

ستُز ٜاعض عٝز ./ّ.ر.ا

ففا٤ عٛض اهلل / ر

3 

2 
إقضاص 

َادغتري ٖب١ ٚسٝز عبز املطًب  10
رٚص ايضْني املػٓاطٝغ٢ باالْتؾاص ادتظ٢٦ٜ ف٢ تكِٝٝ اٚصاّ 

املبٝض 

خايز ستُز ايؾٓت٢ً ./ر.ا

آٜاؼ ابٛ ارتري / ر

 -

3 
إقضاص 

َادغتري بٝرت ْبٌٝ فزق٢  11

رصاع١ املكاص١ْ بني ايتعبري ايظا٥ز دتني ٖري تٛ ْٝٛ بايكٓٛات 

ايجز١ٜٝ ايغضطا١ْٝ ٚبايتػريات اذتُٝز٠ ايتهاثض١ٜ يف 

ايكٓٛات ايطال١ٝ٥ بايجزٟ 

ستُز فالح /ر.أ

عشض ع٢ً / ر

تاَض ستُز /ر

1 

4 

4 

إقضاص 

َادغتري ؽُٝا٤ عت٢ٝ فزٜل  12

ايعالق١ بني ستق١ً عذٌ ْكاط خؾ١ْٛ ٚ افاب١ 

ايضنب١ ٚ اختباص ٚقت ايٛقٛف ٚ املؾ٢ ف٢ َضم٢ خؾ١ْٛ 

ايضنب١ 

َضفت امساعٌٝ ./ّ.ر.ا

آٜاؼ ابٛ ارتري / ر

4 

5 
إقضاص 

َادغتري أمسا٤ ستُز شتتاص  13

ع٢ ر٣ )ايهؾف عٔ تعزر االؽهاٍ ارتال بادتني 

ٚ اصتباط٘ َع ايٓؾاط املضم٢ يز٣ َضم٢ ايش٥ب١  (226

اذتُضا٤ 

عٓا٤ عٝز / ر.ا

َضفت امساعٌٝ ./ّ.ر.ا

صباب عفٝف٢ / ر

8 

7 

6 

إقضاص 
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َادغتري َاٜغ١ خري٣ عٜٛػ  14
تكِٝ ْتا٥ر اعت٦قاٍ ايقشاٍ ف٢ االطفاٍ املقابني مبضض 

ْكك ايقفا٥ح املظ١َٓ 

َاد٢ مسري / ر.ا

رٜٓا امحز عظت /ر

ٖب١ َقطف٢      / ر

 -

10 

5 

إقضاص 

َادغتري اَري٠ محز٣ عٝز  15
َز٣ اْتؾاص االغؾ١ٝ ايز١َٜٛ مبؾ١ُٝ ايعني بأعتدزاّ 

املاعح املكطع٢ ملكٛي١ ايعني 

ساطّ عفت ./ّ.ر.ا

ٚيٝز ستُز َٗضإ / ر

1 

5 
إقضاص 

َادغتري ٜٛعف ْعِٝ مسعإ  16
تقشٝح ايالْكط١ املٓتع١ُ بايكض١ْٝ أثٓا٤ اَتقال 

ايعزع١ بايفانٛ 

سغاّ ايزٜٔ ستُز ./ّ.ر. أ

ٚيٝز ستُز َٗضإ / ر

8 

3 
إقضاص 

اعتدزاَات تهٓٛيٛدٝا ايهُبٝٛتض يف طب املعاٌَ َادغتري ٖب١ ستُز ْٛح  17
خزظت١ أبٛ دبٌ /ر.أ

عال٤ ايزٜٔ سغني                                               /  ر

10 

6 
إقضاص 

َادغتري إميإ عتٞ سغٔ  18
ايٛظا٥ف ٚايٓؾاط ٚاالنتفا٤ ادتٓغٞ يز٣ ايغٝزات 

ايالتٞ ٜتًكني ايػغٌٝ ايهًٟٛ يف ستافع١ بين عٜٛف 

ستُز ستُز فضٜز /ر.أ

أؽضف عبز ايععِٝ / ر

أمحز فتشٞ /ر

2 
 -

2 

إقضاص 

َادغتري عٗاّ امحز تٛفٝل  19
املًف ايؾدقٞ ادتٓغٞ ملضم٢ ٚساًَٞ فريٚؼ االيتٗاب 

ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ ع٢ ايشٜٔ ٜتِ عالدِٗ باالْرتفريٕٚ 

ستُز عباؼ / ر.ا

أمحز فتشٞ /ر

 -

3 
إقضاص 

20 

أمسا٤ ستُز ستُز 

َقطف٢ 
َادغتري 

َز٣ اْتؾاص َضض ْكك ٚفضط اذتضن١ ف٢ ساالت ايقضع 

زتٍٗٛ ايغبب يز٣ االطفاٍ 

عبز اجملٝز ابٛ اجملز / ر.ا

ْٝفني املغًُا٢ْ / ر

ٖؾاّ فالح / ر

10 

9 

4 

إقضاص 

َادغتري اميإ صٜاض ستُٛر  21

رٚص ايتقٜٛض املكطعٞ ايرتابطٞ ايبقضٟ نأرا٠ 

تؾدٝق١ٝ ٚته١ٝٓٗ يف اصتؾاسات املاقٛي١ ايٓاجت١ عٔ 

َضض اْغزار ايٛصٜز ايؾبهٞ يًعني 

ساطّ عفت /ر

ستُز عجُإ /ر

1 

2 
إقضاص 

َادغتري فالح صَنإ مخٝػ  22
رصاع١ َكاص١ْ بني ايعالز ايزٚنغاطٚعني ممتز اإلطالم 

ٚعكاص ايتاَغٛيٛعني ف٢ عالز تندِ ايربٚعتاتا اذتُٝز 

عُضٚ َغعٛر                           /ر

أعا١َ ستُز عٝز                         / ر 

أمحز ستُز ايبتا٢ْْٛ                     / ر

12 

 -

5 

إقضاص 

َادغتري ٖا٢ْ سغني عبز ايعظٜظ  23

َعزٍ محض ايٝٛصٜو ٚ زتُٛع َنارات االنغز٠ ف٢ 

ايزّ نُؤؽضات يالنغز٠ ف٢ َضم٢ اُْٝٝا ايبشض 

املتٛعط ايعع٢ُ ف٢ االطفاٍ 

رٜٓا امحز ./ّ.ر.أ

رايٝا فابض / ر

7 

8 
إقضاص 

َادغتري َالى ثابت يبٝب  24
ْكك افضاط ايػز٠ ايزصق١ٝ ايػري َٓاع٢ ف٢ االطفاٍ 

املقابني باملتالط١َ ايه١ًٜٛ املكا١َٚ يًهٛصتٝظٕٚ 

رايٝا فابض / ر

ٖب٘ َقطف٢ ./ر

٢ْٗ عبز اذتفٝغ 

9 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري امحز ستُز املها٣ٚ  25
ٚعا٥ٌ بغٝط١ يتكِٝٝ استٝاطٞ املبٝض ميهٔ االعتُار 

ع٢ً قٝاؼ أبعار املبٝض ف٢ حتزٜز استٝاطٞ املبٝض 

ستُز سغٔ / ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ /ّ.ر.ا

ستُز عبز ايػفاص                            /ر

11 

7 

5 

إقضاص 

َادغتري نضٜغتني ْاد٢ نُاٍ  26

رٚص ارتالٜا ادتظع١ٝ ايٛعٝط١ ف٢ عالز را٤ ايغهض٣ 

احملزخ بعكاص اعرتٜبتٛطٚتٛعني ف٢ سنض ايفأص االبٝض 

ايبايؼ رصاع١ ٖغتٛيٛد١ٝ ٚ بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ 

ستُز بهض٣ /ر.ا

سٓإ راٚر / ر

امحز دالٍ /ر

 -

10 

 -

إقضاص 

 رنتٛصاٙيب٢ٓ عبز ايهضِٜ ُٖاّ  27

–رصاع١ تأثري دضع١ فػري٠ َٔ خًٝط عكاص اؼ 

نٝتاَني ٚايربٚبٛفٍٛ ع٢ً امضاص اعار٠ مذ ايزّ بعز 

اعتدزاّ عافبات ايزّ ف٢ دضاس١ ايععاّ 

ستُٛر َقطف٢ / ر.ا

سامت املعظ / ر

٢َٓ سن٢ / ر

امحز َقطف٢ / ر

6 
 

2 
 -

إقضاص 

 رنتٛصاٙامحز ٜاعني ؽشات٘  28

تكِٝٝ سغٔ ساي١ ادتٓني ف٢ اذتٛاٌَ املضٜنات بايغهض 

عٔ طضٜل قٝاؼ تزفل ايزّ ف٢ ايؾضٜإ املد٢ ٚايغض٣ 

باملكاص١ْ بكٝاؼ ادتٛاْب ايبٝٛفٝظٜك١ٝ ٚتأثريٖا ع٢ً 

ساي١ سزٜج٢ ايٛالر٠ 

ستُز سغٔ / ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

ستُز ْاد٢ / ر

10 

9 

3 

إقضاص 

 رنتٛصاٙؽُٝا٤ امحز فرب٣  29
تكِٝٝ اثاص تضنٝب املعٝٓات ايغُع١ٝ ع٢ً ارتقا٥ك 

اذتغ١ٝ يًطٓني 

َقطف٢ ارتؾت / ر.ا

طاصم ايزعٛق٢ / ر

ستُز عٝز / ر

 -

5 
 -

إقضاص 
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:- ٔافق انًجهس عهٗ تعدٚم إشزاف رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (ب)
 

ـ :كهٛح انطة انثٛطز٘- 33
 

  

تعد انتعدٚم قثم انتعدٚم عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري أمحز أْٛص طنٞ  1

تأثري اذتفغ يف رصدات سضاص٠ َٓدفن١ ع٢ً دٛر٠ 

ايًشّٛ 

فاط١ُ سغٔ / ر.أ

عبز ايضسِٝ سغني / ر

فاط١ُ سغٔ / ر.أ

عبز ايضسِٝ سغني / ر

رايٝا عبز اذتُٝز / ر

َادغتري ٖاٜز٣ مٝا٤ ايزٜٔ ستُز  2

رصاعات عٔ اطتفاض ْغب١ ايفكػ يف قطعإ األَٗات 

َٔ ايغالالت احمل١ًٝ 

 عظ٠ عبز ايتٛاب/ ر.أ

 اذتغني ستُز/ ر

 عظ٠ عبز ايتٛاب/ ر.أ

 اذتغني ستُز/ ر

 امحز سغني عابز/ ر

َادغتري سغٔ ايغٝز عبز اجملٝز  3

نفا٠٤ بعض ايربٚباتٝو ٚايزاٜهالطٚصٌٜ يًتشهِ 

ٚايٛقا١ٜ بايعز٣ٚ باالميريٜا تٝٓٝال يف ايهتانٝت 

عظ٠ عبز ايتٛاب / ر.أ

ؽٛقٞ ستُز / ر

عظ٠ عبز ايتٛاب / ر.أ

ؽٛقٞ ستُز / ر

ايؾُٝا٤ ْبٌٝ / ر

َادغتري عا١َٝ عٝز فُٗٞ  4

رٚص بعض ايربٚباٜتو يف ايتشهِ ٚايٛقا١ٜ َٔ عز٣ٚ 

ايهٛيغتريٜزٜا يف رداز ايتغُني 

ستُز ستضٚؼ / ر.أ

اذتغني ستُز / ر

ستُز ستضٚؼ / ر.أ

اذتغني ستُز / ر

أمحز سغني / ر

رنتٛصاٙ  أمسا٤ زتزٟ ناٌَ 5

مز املغببات  (رٟ إٕ إٜ٘)حتنري يكاح ساَض ْٟٛٚ 

ايبهرت١ٜ احملزث١ يعاٖض٠ ايتغُِ ايزَٟٛ يألمساى 

َٓاٍ عارٍ / ر.أ

ؽٛقٞ ستُز / ر

َٓاٍ عارٍ / ر.أ

رنتٛصاٙ  ْٗٞ ستُز صتٝب 6

تٛفٝف بعض ادتٝٓات املضتبط١ مبكا١َٚ األَضاض يف 

 ادتاَٛؼ

 فٛطٟ صٜاض/ ر.أ

 أسالّ أبٛ َغًِ/ ر.أ

 دٝاْر طٜٗٛا/ ر

 فٛطٟ صٜاض/ ر.أ

 أسالّ أبٛ َغًِ/ ر.أ

 عريد٢ ْٛطٖزٕ/ ر.أ

رنتٛصاٙ  أَاْٞ مسري ستُز 7

رصاعات ع٢ً ايطفًٝٝات ايزاخ١ًٝ يًكطط يف " 

ستافع١ بين عٜٛف َع ادضا٤ ايعز٣ٚ ايتذضٜب١ٝ 

 اعهاصؼ ايكطط يف ايف٦ضإ ايقػري٠ يزٜزإ

 خايز ايزاخًٞ/ ر.أ

 يًٝٝإ ْادٞ/ ر

 ايؾُٝا٤ ْبٌٝ                                            / ر

 خايز ايزاخًٞ/ ر.أ

 يًٝٝإ ْادٞ/ ر

 ايؾُٝا٤ ْبٌٝ / ر

 عبز ايتٛاب فُٗٞ                                           / ر

 

 

ـ :كهٛح اٜداب- 34
 

  

تعد انتعدٚم قثم انتعدٚم عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

تغٜٛل خزَات َٛاقع ايٓاؽضٜٔ ع٢ً االْرتْت َادغتري سامت ستُز مجاٍ  1

ستُز دالٍ / ر.ا

امحز إبضاِٖٝ / ر

امحز إبضاِٖٝ / ر

عٗري عبز ايباعط / ر

رنتٛصاٙ طٜٓب عبز ايعاٍ عٝز  2

رصاع١ يف "عالقات إعضا٥ٌٝ بزٍٚ سٛض ايٌٓٝ 

" ادتػضافٝا ايغٝاع١ٝ

ستُز فٛطٟ / ر.ا

ستُز عبز ايعظٜظ / ر
ستُز عبز ايعظٜظ / ر

 

 

ـ :كهٛح انطة انثشزٖ- 35
 

  

تعد انتعدٚم قثم انتعدٚم عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري أَري٠ امحز عٜٛػ  1

رصاع١ َكاص١ْ بني تأثري اماف١ نال َٔ عكاص 

ايزٜهغُٝزٜتَٛٝزٜٔ اٚ عكاص ايهٝتاَني اثٓا٤ 

ايتدزٜض ايعذظ٣ ف٢ االطفاٍ 

ستُٛر َقطف٢ / ر.ا

ساطّ عبز ايٖٛاب / ر,ا

ستُٛر َقطف٢ / ر.ا

ساطّ عبز ايٖٛاب / ر,ا

ستُز ع٢ً / ر
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ـ :كهٛح انتزتٛح- 36
 

  

تعد انتعدٚم قثم انتعدٚم عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري َٗا امحز فتشٞ  1

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً بعض َٗاصات 

ايتفهري ايٓاقز يز٣ َعًُات صٜاض األطفاٍ ٚأثضٙ 

ع٢ً بعض دٛاْب ايُٓٛ املعضيف ألطفاهلٔ 

ستُٛر عٛض اهلل / ر.ا

صَنإ ع٢ً / ر

ستُٛر عٛض اهلل / ر.ا

ستُٛر عبز اذتًِٝ / ر.ا

صَنإ ع٢ً / ر

 

:- ٔافق انًجهس عهٗ تعدٚم عُٕاٌ رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (ج)
 

ـ :كهٛح انصٛدنح - 37
 

  

انتعدٚم انعُٕاٌ تعد انتعدٚم انعُٕاٌ قثم انتعدٚم اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري  أمحز ستُٛر عاَٞ 1

رصاع١ نُٝٛ س١ٜٛٝ يًُغاصات ايت٢ 

( FOXO3A)ميهٔ إٔ تؤثض ع٢ً تٓؾٝط 

ف٢ ايغ١ُٝ ايهبز١ٜ املغتشزث١ 

 بايغٝغبالتني ف٢ ادتضسإ

رصاع١ نُٝٛ س١ٜٛٝ يًُغاصات اييت 

 (FOXO3A)ميهٔ إ تؤثض ع٢ً تٓؾٝط 

يف ايغ١ُٝ ايهبز١ٜ املغتشزث١ 

بايًٝبٛبٛيٝغهاصٜز ٚايزظتالنتٛطاَني 

يف ادتضسإ 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري  صفٝز٠ صبٝع طضفا١ٜ 2
 ف٢ ايغُٝ٘ ايهبزٜ٘ FOX3Aرٚص   

 املغتشزث٘ بايغٝغبالتني ف٢ ادتضسإ

يف ايغ١ُٝ ايهبز١ٜ FOXO3A ))رٚص اٍ 

املغتشزث٘ بايٝبٛبٛيٝغهاصرٜز  

ٚايزظتالنتٛط اَني يف ادتضسإ 

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :كهٛح انعهٕو - 38
 

  

انتعدٚم انعُٕاٌ تعد انتعدٚم انعُٕاٌ قثم انتعدٚم اندرجـح اسـى انطانــة م 

 رنتٛصاْٙٛفٌ مخٝػ عًُٝإ  1
حتنري ٚاختباص عاٌَ سفاط ثالثٞ إلطاي١ 

ايػاطات ايناص٠ َٔ عٛارّ ايغٝاصات 

حتنري ٚتٛفٝف عاٌَ سفظ ثالثٞ يف 

اذتذِ ايٓاَْٛرتٟ إلطاي١ بعض ايػاطات 

ايناص٠ َٔ عٛارّ ايغٝاصات 

غري دٖٛضٟ  

2 
َٞ ستُز سغٔ عبز 

اجملٝز 

 رنتٛصاٙ

إْتكاالت طٛص ايؾهٌ ايٟٓٛٚ ٚايٓكط 

اذتضد١ يف إطاص منٛسز تفاعٌ ايبٛطْٚات 

  يقٝػ١ اذتاي١ ايشات١ٝ

ايبشح عٔ إسارٟ ايكطب املػٓاطٝغٞ 

 يف َقارّ اهلزصْٚات  CMSبتذضب١ 

ايهبري 

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :كهٛح اٜداب - 39
 

  

انتعدٚم انعُٕاٌ تعد انتعدٚم انعُٕاٌ قثم انتعدٚم اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري ؽُٝا٤ َقطف٢ دابض  1

رصاع١ ف٢ -ايطاق١ املتذزر٠ ف٢ َقض

ادتػضافٝا أالقتقارٜ٘ 

اإلبعار أالقتقارٜ٘ ٚايب٦ٝٝ٘ يًطاق١ 

االسفٛصٜ٘ ٚاملتذزر٠ ف٢ َقض  

غري دٖٛضٟ  

َادغتري دٗار عبز املكقٛر ْٜٛػ  2

رٚص ايتشكٝكات ايقشاف١ٝ بايقشف 

املقض١ٜ يف إراص٠ األطَات ايطاص١٥ أثٓا٤ 

 2011 ٜٓاٜض 25املضس١ً االْتكاي١ٝ بعز ثٛص٠ 

 –األخباص ) رصاع١ حت١ًًٝٝ َكاص١ْ يقشف –

 ( املقضٟ ايّٝٛ–ايٛفز 

رٚص ايقشف املقض١ٜ يف إراص٠ األطَات 

ايطاص١٥ أثٓا٤ املضس١ً االْتكاي١ٝ بعز ثٛص٠ 

 رصاع١ حت١ًًٝٝ َكاص١ْ – 2011 ٜٓاٜض 25

 ( املقضٟ ايّٝٛ– ايٛفز –األخباص )يقشف 

غري دٖٛضٟ  

 

 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث

 

         إدارج اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث            15                 15/7/2014تتارٚـخ  (95)انجهسـح رقـى 

 

 

ـ :كهٛح انطة انثٛطز٘ - 40
 

  

انتعدٚم انعُٕاٌ تعد انتعدٚم انعُٕاٌ قثم انتعدٚم اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
ٖاٜزٟ مٝا٤ ايزٜٔ 

ستُز 
َادغتري 

رصاعات عٔ اطتفاض ْغب١ ايفكػ يف 

قطعإ األَٗات َٔ ايغالالت احمل١ًٝ 

رصاعات عٔ املغببات ايبهتري١ٜ اييت تؤرٟ 

اىل اطتفاض ْغب١ ايفكػ يف قطعإ 

األَٗات 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري  خايز ٖٓزٟ سغني 2

ٚبا١ٝ٥ َضض ايجًٝريٜا يف األبكاص يف َقض 

 ايٛعط٢

 ٠نضَٚاتٛدضايفرصاعات عٔ االختباصات اٍ

يًهؾف ايغضٜع عٔ َضض ايربٚعٝال يف 

 اذتٝٛاْات

غري دٖٛضٟ  

َادغتري  ففا٤ صدب ستُز 3

تأثري بعض اإلمافات ايػشا١ٝ٥ ع٢ً 

 ايتهاثض يف األصاْب

تأثري بعض اإلمافات ايػشا١ٝ٥ ع٢ً 

 األْؾط١ اإلْتاد١ٝ ٚايتٓاع١ًٝ يف ايف٦ضإ
غري دٖٛضٟ  

غري دٖٛضٟ   املداطض يف َعًبات ايًشّٛ اذتاي١ املٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ ملعًبات ايًشَّٛادغتري  ؽارٟ اٌَٝ بغطا 4

 

:- ٔافق انًجهس عهٗ يد قٛد رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (د)
 

ـ :كهٛح انصٛدنح- 41
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري َض٠ٚ عُار ايزٜٔ ستُز  1

رصاع١ فٝتٛ نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ يبعض 

 (تٛت االصض االْاْاع٢)افٓاف ايفضاٚي١ 

املظصٚع١ ف٢  (ايعا١ً٥ ايٛصر١ٜ) (فضاداصٜا اْاْاعا)

َقض 

 9/6/2015 إىل 10/6/2014ال ٜٛدز 

 رنتٛصاٙ أَاْٞ ستُز عبز املعطٞ 2
رصاع١ فٝزي١ٝ ع٢ً أؽهاٍ فٝزي١ٝ فًب١ 

 عضٜع١ االْطالم يعكاص ايضٜغبريٜزٕٚ
 10/7/2015   إىل  2014/ 7 / 11ال ٜٛدز 

 

ـ :كهٛح اٜداب- 42
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ٖامن ستُز إبضاِٖٝ  1

رصاع١ : ستافغ ٚعذالت ايبٛيٝػ املقضٟ

ّ 1928ّ إىل 1866أصؽٝف١ٝ ربًَٛات١ٝ َٔ 
 7/6/2015 إىل 8/6/2014 7/6/2014 إىل 8/6/2013

َادغتري أميإ ثابت عٝز  2

ايطاق١ يف ستافع١ ايفّٝٛ رصاع١ يف 

ادتػضافٝا االقتقار١ٜ 
 10/7/2015 إىل 11/7/2014ال ٜٛدز 

َادغتري ٚسٝز ستُز عٝز  3

 library 2ادتٌٝ ايجاْٞ َٔ املهتبات 

َٚز٣ اعتفارت٘ َٔ ادتٌٝ ايجا٢ْ َٔ ايٜٛب 

web 2  رصاع١ حت١ًًٝٝ

 إىل 11/7/2013

10/7/2014 

 10/7/2015 إىل 11/7/2014

 17/5/2015 إىل 18/5/2014ال ٜٛدز دَٝٛٛصفٛيٛد١ٝ دبٌ عتاق١ َادغتري ؽضٜف ممزٚح َقطف٢   4

رنتٛصاٙ عُار عبز ايفتاح فاحل  5

األؽهاٍ األصم١ٝ ايٓاجت١ عٔ فعٌ ايضٜاح 

رصاع١ : مبٓدفض ارتاصد١ 

دَٝٛٛصفٛيٛد١ٝ َٓطك١ دبٌ اّ خؾٝب 

مشاٍ غضب ؽب١ دظٜض٠ عٝٓا٤ 

 17/5/2015 إىل 18/5/2014ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ َقطف٢ دابض  6

ايطاق١ املتذزر٠ يف َقض رصاع١ يف 

ادتػضافٝا االقتقار١ٜ 

 10/7/2015 إىل 11/7/2014ال ٜٛدز 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث

 

         إدارج اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث            16                 15/7/2014تتارٚـخ  (95)انجهسـح رقـى 

 

 

ـ :كهٛح انطة انثٛطز٘- 43
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري  خايز دًٍٛ عط١ٝ 1
 ايطٝٛص يف ألْفًْٛظاايٛمع ايٛبا٥ٞ ايضأٖ 

 فعٝز َك
 22/12/2014 إىل 23/12/2013 23/12/2013 إىل 23/12/2012

َادغتري  إميإ عًٞ أبٛ عضٜع 2

رصاعات عٔ املغببات ايبهرت١ٜ يعاٖض٠ 

 تٛصّ ايضأؼ يف بزاصٟ ايتغُني
 20/12/2014 إىل 20/12/2013ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ  ايزٜٔ رستُز ستُز عع 3

رصاعات عٔ َز٣ اْتؾاص ايعرتٙ ايناص١ٜ 

َٔ فريٚعات أْفًْٛظا ايطٝٛص يف ستافع١ 

ايزق١ًٝٗ 

 14/6/2015 إىل 14/6/2014ال ٜٛدز 

 

ـ :كهٛح انعهٕو- 44
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري أّ ٖاؽِ عبز ايععِٝ دابض  1
رصاعات بٝٛيٛد١ٝ عًٞ بعض أْٛاع 

ايضخٜٛات 

 6/12/2013 – 6/12/2012ال ٜٛدز 

َادغتري أمحز ستُز إبضاِٖٝ  2

بعض ايزصاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ املكاص١ْٝ عًٞ 

ْٛع١ٝ َٝاٙ ايٌٓٝ يف بعض َٓاطل ايكاٖض٠ 

 17/6/2014 – 17/6/2013ال ٜٛدز 

َادغتري إعالّ سغٔ عبز ادتٛار  3
صفز تًٛخ املٝاٙ ببعض ايعٓافض ٚطضم 

َعادتتٗا 

28/10/2012 – 

28/10/2013 

28/10/2013 – 28/10/2014 

رنتٛصاٙ عاطف فٛطٟ عظٜظ  4

برتٚيٛد١ٝ ٚدٝٛنُٝٝا١ٝ٥ فدٛص 

مشاٍ - ايربٜهاَربٟ مبٓطك١ ٚارٟ محز

َقض - ايقشضا٤ ايؾضق١ٝ

 17/3/2015 – 17/3/2014ال ٜٛدز 

 

ـ :كهٛح انطة انثشزٖ- 45
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ؽُٝا٤ صٜاض ستُٛر    1

قٝاؼ ايزٖٕٛ ف٢ ايزّ ف٢ اطفاٍ اُْٝٝا ايبشض 

االبٝض املتٛعط 
 10/2014 إىل 10/2013ال ٜٛدز 

َادغتري َاٜهٌ ستفٛظ عٛصٜاٍ  2

اماف١ ايباصاعٝتاٍَٛ َكاص١ْ بايهٝتٛصٚالى 

اىل ايًٝزٚناٜني ف٢ ايتدزٜض املٛمع٢ 

 –ايٛصٜز٣ دتضاسات ايّٝٛ ايٛاسز ف٢ ايٝز 

َز٣ ايفاع١ًٝ ٚرصد١ حتٌُ ارتاْل 

 10/2014 إىل 10/2013 10/2013 إىل 10/2012

 

ـ :كهٛح انتزتٛح- 46
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 رنتٛصاٙعارٍ خًٝف١ عبز ايًطٝف  1

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً اعتدزاّ 

ايٛعا٥ط املتعزر٠ يف ت١ُٝٓ بعض املٗاصات 

اإلراص١ٜ يز٣ ايعاًَني ظاَع١ بين عٜٛف يف 

م٤ٛ َعاٜري دٛر٠ األرا٤ اإلراصٟ 

 10/7/2015 إىل 11/7/2014ال ٜٛدز 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث

 

         إدارج اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث            17                 15/7/2014تتارٚـخ  (95)انجهسـح رقـى 

 

 

 

ـ :انًذكزاخ انًقديح يٍ كهٛح انطة انثشزٖ تشأٌ َقم انقٛد - 47
 

 

إنٗ يٍ اندرجح اسـى انطانــة و 

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   ربًّٛ  ١ًْٗ ع٢ً سغٔ امحز 1

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ األطٖض   ربًّٛ ٚال٤ ستُز َربٚى   2

ن١ًٝ ايطب داَع١ املٓٝا ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف َادغتري ستُز عبز اهلل ادت٣ًٛ  3

 

ـ :انًذكزاخ انًقديح يٍ كهٛح انطة انثشزٖ تشأٌ تحٕٚم اندراسح - 48
 

 

إنٗ يٍ اسـى انطانــة و 

ربًّٛ َادغتري ْٛص ايزٜٔ ستُٛر ؽعبإ  1

ربًّٛ َادغتري ستُز عبز اهلارٟ ستُز     2

ربًّٛ َادغتري أمسا٤ عبز املٓعِ سغٔ    3

ربًّٛ َادغتري  أَري٠ عٝز عًُٝإ    4

 
 

:- ٔافق انًجهس عهٗ شطة قٛد رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (ْـ)
 

ـ :كهٛح انطة انثٛطز٘- 49
 

انسثـة  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ صفٝزٙ ستُز امساعٌٝ  1

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ ستُز ؽعبإ سغٔ  2

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ عظت عا٢َ ابضاِٖٝ  3

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ امحز ستُز ؽٛق٢  4

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ ستُز عبز ايعظٜظ عٝز  5

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ ا١َٓٝ اؽضف ععز  6

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ فابضٜٔ عاؽٛص عبز ايكارص  7

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ امحز خري٣ عٜٛػ  8

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ ابضاِٖٝ مسري ابضاِٖٝ  9
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يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ ابضاِٖٝ طنضٜا عبز ايععِٝ  10

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ عُار سفغ اهلل ناٌَ  11

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ اهلاّ امحز ستُز  12

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ اعالّ َقطف٢ عبز ايػ٢ٓ  13

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ اعا١َ امحز ايغٝز  14

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ ستُز َقطف٢ ستُز  15

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ صَنإ ؽعبإ عبز ايعًِٝ  16

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ ؽعبإ دابض ستُٛر  17

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ اؽضف فاصٚم امحز  18

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ عارٍ فرب٣ ق٢ًٓٝ  19

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ ستُٛر ابضاِٖٝ َعٛض  20

يتذاٚط عزر َضات ايػٝاب عٔ االَتشإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربًّٛ صفٝز٠ َقطف٢ ستُز  21

َادغتري عبري فؤار إبضاِٖٝ    22

ايزٚص ايٛقا٥ٞ يبعض املٛار مز مس١ٝ ايغاٜربَجضٜٔ يف 

ايف٦ضإ 

ْعضا يعزّ جتاٚط ايطايب١ اَتشإ متٗٝزٟ 

املادغتري 

  ْعضا الْتٗا٤ َز٠ قٝز ايطايب رصاعات عٔ فريٚؼ االيتٗاب ايهبزٟ ايفريٚعٞ يف ايبط َادغتري أمحز عبز ايعاٍ عبزٙ  23

َادغتري ٖب١ عٝز فبٝح  24
رصاعات ع٢ً اإلفابات ايبهرت١ٜ يف ايزداز املٓظيٞ يف 

ايكض٣ 

ْعضا الْتٗا٤ َز٠ قٝز ايطايب١ نُا دا٤ 

  بهتاب ايكغِ  

َادغتري ففا عًٞ ستُٛر  25

رصاعات سك١ًٝ ع٢ً اَضاض ايزّ ايطف١ًٝٝ يف االبكاص يف 

ستافع١ بين عٜٛف 

ايطايب١ اعتٓفشت عزر َضات رخٍٛ 

اَتشإ متٗٝزٟ املادغتري نُا دا٤ 

بهتاب ايكغِ 

26 
ستُز عًٞ امحز ؽضف 

ايزٜٔ 

رصاعات عٔ َضض االصتعاـ ايٛبا٥ٞ يف ايزداز َادغتري 

ْعضا الْتٗا٤ َز٠ قٝز ايطايب نُا دا٤ 

بهتاب ايكغِ 

َادغتري ستُٛر عامل فابض  27
رٚص االمحاض ايعن١ٜٛ يف ايٛقا١ٜ ٚايغٝطض٠ ع٢ً بعض 

 املغببات ايبهرت١ٜ املع١ٜٛ يف ايزٚادٔ

ايطايب اعتٓفش عزر َضات رخٍٛ اَتشإ 

متٗٝزٟ املادغتري نُا دا٤ بهتاب 

 ايكغِ

 رصاعات ٚبا١ٝ٥ ع٢ً َضض ايغٌ ايبكض٣رنتٛصاٙ صباب ستُز إبضاِٖٝ  28

يعزّ اْتعاّ ايطايب١ بايزصاع١ نُا دا٤ 

 بهتاب ايكغِ
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ـ :كهٛح انطة انثشزٖ- 50
 

انسثـة  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

يتذاٚط عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ عارٍ ستُز ستُز عط١ٝ  1

يتذاٚط عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ عظ٠ َقطف٢ ستُٛر  2

يتذاٚط عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ خايز ستُز ؽانض  3

يتذاٚط عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ ستُز ستُز املها٣ٚ  4

يتذاٚط عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنتٛصاٙ طارق يحًد رجة  5

يتذاٚط عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنتٛصاٙ ْثّ يحًد احًد  6

يتذاٚط عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ ْٛثى يحًد عثدِ  7

 

 
 
 
 
 

 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


