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 االستهالل :أوال
 

 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

 

 انًصادقـاخ:   ثاَيًا 
 

 

  .23/12/2014بتاصٜذ  (100)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

 

 انضىاتط: ثانثا
 
 

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

. ستُز ف٪ار ستُز  ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ ادتضاس١ ايعا١َ  بتكزٜض عاّ دٝز

 

 ايكضاص

ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتجٓا٤ بعض ا٭طبا٤ َٔ تطبٝل ؽضط - 3

 4 َٔ ٥٫ش١ ايزصاعات ايعًٝا ٚاييت تٓص ع٢ً إٔ َز٠ ايكٝز بايزصاعات ايعًٝا ٖٞ 10َار٠ 

. عٓٛات ٚسيو ْعضا يعضٚفِٗ اييت تكف سا٬٥ بِٝٓٗ ٚبني َٛاص١ً ايٓاس١ٝ ايتع١ًُٝٝ 

 

 ايكضاص

عزّ َٛافك١ اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ سصٍٛ ايطايب ع٢ً ؽٗار٠ تٜٛفٌ ملٓش٘ رصد١ املادغتري - 4

. ٚؽٗار٠ تٜٛفٌ ملٓش٘ رصد١ ايزنتٛصاٙ 

 

 ايكضاص

ؽٗار٠ ايتٜٛفٌ ارتاص١ بزصد١  املادغتري صاذت١ يًتغذٌٝ يزصد١ ايزنتٛصاٙ  إسا - 

سصٌ ايطايب ع٢ً ايزصد١ املطًٛب١  يًزنتٛصاٙ 
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 .املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إٔ ٜهٕٛ ايتٜٛفٌ ؽضطا يًتغذٌٝ ٚيٝػ ؽضطا يًتؾهٌٝ - 5

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً - 6

 .اإلع٬ٕ عٔ تعٝني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ 

 

ايكضاص 

حتٌٜٛ املٛضٛع إىل دت١ٓ ايتعٝٝٓات - 

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ ط٬ب متٗٝزٟ - 7

 . 2015 /2014رنتٛصاٙ  يًعاّ ادتاَعٞ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ َكرتح يتؾهٌٝ دت١ٓ أخ٬قٝات ايبشح - 8

ايعًُٞ حبٝح ٜهٕٛ دت١ٓ َضنظ١ٜ دتاَع١ بين عٜٛف ٚاييت تكزّ خزَاتٗا يف 

 .شتتًف زتا٫ت ايبشح ايعًُٞ 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا . ر.  تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  أـ

ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ ن٬ َٔ 

 

َٓصٛص سغٔ                ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ  يًزصاعات ايعًٝا  . ر. أ

َصطف٢ عبز ادتٛار               ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

ستُز ع١َ٬                                 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.ا

ؽٗري٠ فٛطٟ                                      ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

ٖؾاّ عبز اذتُٝز                        ٚنٌٝ ن١ًٝ اٯراب يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

امحز ع٢ً فضغ٢ً                        ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

عاَض عٝز                                         ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً صضف َهافأ٠ تزصٜػ - 9

٭عطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚنشيو َهافأ٠ ايؾفٟٛ ٚامل٬سع١ ٚايهٓرتٍٚ ٚايهتب 

. ايزصاع١ٝ 

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ  بؾإٔ املكرتح  ارتاص بتشصٌٝ صعّٛ - 10

. تغذٌٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعاًَني بادتاَع١ بزصدات نارص عاّ 

 

ايكضاص 

عزّ َٛافك١ اجملًػ - 

 

االنتًاساخ : راتعا
 
 

 – املغذٌ  بزصد١ ايزنتٛصاٙ –صبٝع عًُٝإ ستُز/ ا٫يتُاؼ املكزّ َٔ ايباسح -  11

ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ ا٫عتجٓا٤ َٔ رصد١ ايتٜٛفٌ سٝح اْ٘ اَتشٔ أصبع َضات 

.  رصد١ 380ٚسصٌ ع٢ً اعًٞ رصد١ فِٝٗ 

 

 

ايكضاص 

عزّ َٛافك١ اجملًػ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

          إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث           4                 18/1/2015تتاريـخ  (101)انجهسـح رقـى 

 
 انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ: خايسا 

 
 
 

 :-وافق انًجهس عهً تسجيم رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (أ)
 

 

 ـ:كهيح اآلداب- 12
 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري ؽرئٜ خايز صَطإ  1

 ايعؾٛا٥ٝات ف٢ ايغُٝٓا املصض١ٜ

حتًٌٝ عٛعٝٛيٛد٢ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ا٭ف٬ّ  )

 (ايغُٝٓا١ٝ٥

 إقضاص 7 َصطف٢ خًف/ر .أ

 َادغتري ْغٝب١ عُض صَطإ 2
(اذتضاى امل٢ٓٗ يًُضأ٠ ٚتضانِ صأؼ املاٍ ا٫دتُاع٢ )  

 حبح َٝزا٢ْ مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف

 َصطف٢ خًف /ر .أ

 سغٔ ابضاِٖٝ / ر

8 

9 
 إقضاص

3 
 عبز رؽُٝا٤ عبزا دتٞ

٣ ايكٛ
 َادغتري

 ((ايتٓؾ١٦ ا٭عض١ٜ ٚطُٛسات ايؾباب

 رصاع١ يعب١ٓٝ َٔ ا٭عض مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف

 د٬ٍ َزبٛىل / ر .أ

 عٝز فاصؼ/ ر

11 

2 
 إقضاص

 َادغتري َض٠ٚ َصطف٢ ٖاؽِ        4
 ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚاذتطاص٠ اإلْغا١ْٝ

 رصاع١ ب١ٜٛٝٓ

 إقضاص 6 عصُت ْصاص/ ر .أ

 َادغتري صؽا سغٔ َصطف٢ 5

 املٓاخ ايتطبٝك٢ مبٓطك١ املٓٝا

رصاع١ باعتدزاّ تكٓٝات ا٫عتؾعاص عٔ بعز ْٚعِ " 

 "املعًَٛات ادتػضاف١ٝ

 إقضاص 6 ستُز فٛط٣/ ر .أ

 َادغتري سغٓا٤ بهض٣ َصطف٢ 6
اذتادات اإلصؽار١ٜ يت٬َٝش املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ مبزاصؼ 

 ستافع١ ب٢ٓ عٜٛف

 ٖب١ اهلل ستُٛر / ر .أ

 ستُز أمحز صزٜل/ ر

9 

4 
 إقضاص

 َفّٗٛ ا٫ي١ٖٝٛ ف٢ فًغف١ صٜتؾاصر عٜٛٓربٕ رنتٛصاٙ ستُٛر عٝز ستُز 7

 صفا٤ عبز ايغ٬ّ/ ر.ا

 عُار ايزٜٔ ابضاِٖٝ/ ر

1 

1 
 إقضاص

 

 

 ـ:كهيح انتجارج- 13
 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري ستُز مجاٍ ايزٜٔ ستُز 1
 –إعرتاتٝذ١ٝ إراص٠ املعضف١ ٚأثضٖا ع٢ً أرا٤ ايؾضنات 

 َٓعٛص ؽضط٢

 إقضاص 6 مجاٍ عبز اذتُٝز ع٢ً  / ر.أ

 َادغتري عظت فتشٞ ععز 2

ٯثاص ب١٦ٝ ايتصٓٝع اذتزٜج١ ع٢ً رصاع١ حت١ًًٝٝ 

َ٪ؽضات تكِٝٝ ا٭را٤ املغتدز١َ َٔ قبٌ َضاقب٢ ادتٗاط 

ع٢ً ايٛسزات تطبٝك١ٝ   رصاع١–املضنظ٣ يًُشاعبات 

 ا٫قتصار١ٜ اذته١َٝٛ

 ايػضٜب ب٢َٛٝ/ ر.أ

 سغٔ ؽًكا٢َ/ ر

 

2 

6 
 إقضاص

 َادغتريامحز عبز اذتُٝز ستُز  3
 –ا٭ثض املاىل يغعض ايفا٥ز٠ ع٢ً تهًف١ ا٭عِٗ املُتاط٠ 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ بايتطبٝل ع٢ً عٛم املاٍ املصض١ٜ

 إقضاص 4 عبز ايضمحٔ عًِٝ/ ر.ا

 َادغتري عبز ادتًٌٝ ع٢ً أٌَ 4

ص قٝاؼ ٚضبط شتاطض ايفشص ارصاع١ حت١ًًٝٝ ٭خ      

ايطضٜب٢ ع٢ً رق١ َٚٛضٛع١ٝ فشص ايٛسزات 

  رصاع١ َٝزا١ْٝ –ا٫قتصار١ٜ 

 إقضاص 12بزص ْبٝ٘ / ر.أ

 َادغتري ستُز صابض غار٠ 5

منٛسز َكرتح يتشزٜز تأثري إعار٠ تصٜٛض ايكٛا٥ِ       

 –املاي١ٝ ع٢ً ا٭تعاب اإلضاف١ٝ يًُضادع١ ارتاصد١ٝ 

  رصاع١ ْعض١ٜ َٝزا١ْٝ

 عبزايٓاصض ستُز / ر.أ

ستُز عبز ايعظٜظ  /   ر

11 

2 
 إقضاص
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 ـ:كهيح انطة انثشزٌ- 14

 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري ستُز عارٍ سغني 1

رصاع١ عؾٛا١ٝ٥ ٫ص٬ح ايؾل ايضمح٢ راخٌ جتٜٛف 

ايبطٔ َكاص١ْ باص٬س٘ خاصز جتٜٛف ايبطٔ باي٫ٛر٠ 

 ايكٝصض١ٜ

 ستُز سغٔ َصطفٞ / ر .أ

 إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .ا

 ع٤٬ سغني / ر

6 

5 

1 

 إقضاص

 َادغتري ستُٛر ستُز عباؼ 2
ْغب١ سزٚخ اي٫ٛر٠ ايكٝصض١ٜ َكابٌ اي٫ٛر٠ ايطبٝع١ٝ 

 ف٢ َغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف ايعاّ

 ستُز سغٔ / ر .أ

 إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .ا

 ستُز عبز ايػفا/ ر

5 

3 

1 

 إقضاص

 َادغتري محزٟ دابض ٖاؽِ 3
ع٬ز نغٛص ععُ٘ ايفدش ف٢ ا٫طفاٍ بٛاعط٘ َغُاص 

 (َغُاص ْاْغ٢)خناع٢ َضٕ 

 ْاصف ستُز ْاصف/ر.أ

 امئ عبز ايباعط / ر 

4 

1 
 إقضاص

4 
امحز عضاز ايزٜٔ بزص 

 ايزٜٔ
 َادغتري

 ف٢ سزٚخ 8رٚص ايب٬طَا َاتضنػ َٝتايٛبضٚتٝاؼ 

ٚتطٛص سا٫ت ايتغُِ ايز٣َٛ ف٢ َضض٢ ايضعاٜات 

 املضنظ٠ َٚكاصْت٘ بٓغب١ ايغ٢ اص ب٢

 عاَح نُاٍ/ر.أ

 ايغٝز دابض / ر 

 عبز ايعظٜظ َصطف٢ / ر

4 

2 

1 

 إقضاص

 َادغتري   أمسا٤ امحز صارم 5
رصاع١ َز٣ نفا٠٤ ايرترر ا٫ؽعاع٢ ثٓا٢٥ ايكطب ف٢ 

 املضض٢ ارتاضعني ٫عت٦صاٍ ايًٛطتني

 صاَظ صرب٣  /ر.أ

 ستُز ؽضٜف / ر 

 ستُز امحز عبز ايتٛاب/ ر

6 

3 

2 

 إقضاص

 َادغتري   ٜٛعف صدب ستُز 6

تأثري ايٓايبٝٛفني َكابٌ ايزٜهغُٝزٜتَٛٝزٜٔ ع٢ً 

اعتذاب٘ ايزٚص٠ ايز١َٜٛ اثٓا٤ ايتٓبٝب اذتٓذض٣ ف٢ 

 املضض٢ ايبايػني املصابني بايغهض٣

 سامت املعتظ /ر.أ

 رعا٤ أبٛ ايكاعِ   / ر 

3 

2 
 إقضاص

 َادغتري طٖضا٤ ستُز َصطفٞ 7
ع١َ٬ املضض٢ َٔ ايعاًَني ف٢ زتاٍ ايضعا١ٜ ايصش١ٝ 

   َصض–ف٢ املغتؾف٢ ادتاَع٢ بب٢ٓ عٜٛف 

 انضاّ ستُز/ ر.ا

 َٓاٍ اْٛص/ ر

7 

5 
 إقضاص

َادغتري أمسا٤ إبضاِٖٝ عبز ايٛصٞ     8
رصاع١ اعتبٝإ عٔ َز٣ دٛر٠ اذتٝا٠ ٫فضاض اعض٠ 

َضض٢ ايبٗام 

 عبز ايعظٜظ ايطٌٜٛ / ر .أ

عبز ايعظٜظ ايضفاع٢ / ر .أ

عًٝا٤ اذتغ٢ٓٝ  / ر

5 

7 

4 

إقضاص 

 َادغتري   بغٓت َزست ؽعبإ 9
ٌٖ عكاص ا٫عٝتاَٝٓٛفني ٜغهٔ ا٫مل ٜٚ٪ر٣ اىل 

تكصري املضس١ً ا٫ٚىل َٔ اي٫ٛر٠ ؟ 

 ستُز سغٔ َصطفٞ/ر.أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر 

ستُز ْادٞ  / ر

8 

5 

4 

 إقضاص

 َادغتريرٚصٜػ عارٍ ٜٚصا  10

َكاص١ْ بني دٗاط قٝاؼ ايصفضا٤ عٔ طضٜل ادتًز 

ٚحتزٜز ايبًٝريٚبني ايه٢ً ف٢ َصٌ ايزّ ف٢ ا٫طفاٍ 

َهت٢ًُ ايُٓٛ ْٚاقص٢ ايُٓٛ املصابٕٛ بايصفضا٤ 

 سغٔ فتشٞ / ر .أ

َادز٠ ستُٛر  / ر .أ

9 

5 
 إقضاص

 َادغتريفاط١ُ ايظٖضا٤ اعا١َ اْٛص  11
رصاع١ صٓاع١ٝ : اظٗاص ايربٚفضٜٔ يف َضض ايصزف١ٝ 

ٖغتٛنُٝا١ٝ٥  

 عبز ايعظٜظ ايطٌٜٛ / ر .أ

عبز ايعظٜظ ايضفاع٢ / ر .أ

ع٤٬ سغٔ / ر

6 

7 

4 

 إقضاص

 َادغتريامحز فتش٢ ستُٛر  12
 ف٢ َضض٢ اُْٝٝا ايبشض 8 –قٝاؼ َغت٣ٛ ا٫ْرتيٛنني 

املتٛعط ف٢ ستافع١ ب٢ٓ عٜٛف 

ستُز سغني / ر.ا

ستُز ايٓاغ٢ / ر

صؽا عبز ايضاطم / ر

8 

4 

5 

إقضاص 

 َادغترياميإ شتتاص شتتاص  13

تكِٝٝ َغت٣ٛ ر٣ رميض ف٢ ايب٬طَا ٚاختباص ادتًز 

باملصٌ ايشات٢ ف٢ َضض٢ ا٫صتهاص١ٜ املظ١َٓ زتٗٛي١ 

ايغبب 

اؽضف ستُٛر / ر.ا

عبز ايعظٜظ ابضاِٖٝ / ر.ا

ٜاعض َصطف٢ / ر

5 

6 

4 

 إقضاص

َادغتري امحز ابضاِٖٝ عبز ايًطٝف  14
رصاع١ َكاص١ْ بني اذتكٔ ايتصًب٢ ايضغ٣ٛ ٚايغا٥ٌ ف٢ 

ع٬ز ايؾعريات ايز١َٜٛ 

 عبز ايعظٜظ ايطٌٜٛ / ر .أ

اؽضف ستُٛر / ر.ا

ٜاعض َصطف٢ / ر

3 

5 

4 

 إقضاص

رنتٛصاٙ عضفات عٝز ستُز  15

َغتٟٛ ايًٝبٝتني يف املصٌ يف َضضٞ را٤ ايغهضٟ 

ايٓٛع ايجاْٞ ٚا٭قضبا٤ َٔ ايزصد١ ا٭ٚيٞ َٚا قبٌ  

ايغهضٟ ٚع٬قت٘ بغُو بطا١ْ ايؾضٜإ أيغباتٞ 

 ر سٓإ عًٞ .أ

 خايز ايغٝز / ر.ا

 ستُز ْبٌٝ / ر 

َٓاٍ عٜٛػ  / ر 

5 

4 

5 

3 

 إقضاص
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 ـ:كهيح اندراساخ انًتقديح- 15

 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري امحز ستُز عبز ارتايل 1
تأثري ايت١ُٝٓ ايغاس١ًٝ ع٢ً ايؾعاب املضدا١ْٝ بايبشض 

 ا٭محض

محار٠ ستُز / ر.ّ.ا

امسا٤ محٛرٙ  / ر

 عبز اهلل ع٠ًٛٝ/ ر

 -

 -

- 

 إقضاص

 َادغتري عبز ايضمحٔ ستُٛر ع٢ً 2

عٛفايز٣ )ايتشكل َٔ ايتأثري املتبارٍ بني ايعكاص 

َٚٝهضٚبّٝٛ ايكٓا٠  (ٚا٫ْرتفريٕٚ ٚايضٜبافرئٜ

 اهلط١ُٝ ملضض٢ ا٫يتٗاب ايهبز٣ ايٛبا٢٥ ع٢ مبصض

تاَض ستُز / ر.ا

صا٢َ نضّ / ر.ا

 امحز اعا١َ/ ر.ا

 -

 -

- 

 إقضاص

 َادغتري ستُز عٝز سغني 3

حتطري ٚتٛصٝف ٚاختباص يبعض املٛار ايٓاَْٛرت١ٜ 

بطضٜك١ اقتصار١ٜ ٫عتدزاَٗا ف٢ َكا١َٚ ا٫فاتٛ 

 بعض ايتطبٝكات ايب١ٝ٦ٝ

مسا٤ ستُٛر / ّ.ر.ا

اهلاّ فاصٚم / ر.ا

 ٚيٝز ع٢ً/ ر

 -

 -

- 

 إقضاص

 َادغتري امحز ٖاؽِ ب٢َٛٝ 4
املرتانبات ايٓاَْٛرت١ٜ املتكز١َ ٚتطبٝكاتٗا ف٢ زتاٍ 

 ايطاق١

امحز ع٢ً / ر.ا

١ًْٗ امساعٌٝ / ر

 ٚيٝز ايضٚب٢/ ر

 -

 -

- 

 إقضاص

 َادغتري ْؾأت امحز عبز ايتٛاب 5

حتطري ٚتٛصٝف اناعٝز ايتٝتاّْٝٛ املطعُ٘ ٚاحملًُ٘ 

ع٢ً عطح صقا٥ل ادتضافني ٚتطبٝكاتٗا ف٢ اْتاز 

 اهلٝزصٚدني َٔ املا٤

امحز ع٢ً / ر.ّ.ا

ْادح خًف / ر

 ٚيٝز ايضٚب٢/ ر

1 
 -

1 

 إقضاص

 َادغتري اع٬ّ فتش٢ عبز اذتُٝز 6

حتطري ٚتٛصٝف َٛار ْاَْٛرت١ٜ عاي١ٝ ايهفا٤ٙ 

٫عتدزاَٗا ف٢ تطبٝكات حتٌٜٛ ثا٢ْ انغٝز 

 ايهضبٕٛ 

امحز ع٢ً / ر.ا

 مسا٤ ستُٛر/ ّ.ر.ا

2 

1 
 إقضاص

 َادغتري رعا٤ ستُز ايغٝز 7
 –حتطري ٚتٛصٝف َضنب انغٝز ايتٝتاّْٝٛ 

 ادتضافني يتشٌٜٛ ايطاق١ ايؾُغ١ٝ

امحز ع٢ً / ر.ا

 مسا٤ ستُٛر/ ّ.ر.ا

3 

2 
 إقضاص

َادغتري امحز باٖض ط٘  8
اعار٠ تزٜٚض تضاب ايبا٣ باص ف٢ صٓاع١ ا٫مسٓت 

يًشصٍٛ ع٢ً َٛار خاّ دزٜز٠ 

امحز ع٢ً / ر.ا

امسا٤ محٛرٙ  / ر

ستُز عبز اذتهِٝ / ر

4 

1 
 -

إقضاص 

 َادغتريستُز ْبٌٝ ستُز  9

تطبٝكات يتهٓٛيٛدٝا ايٓاْٛ صزٜك١ يًب١٦ٝ ف٢ 

َعادت١ َٝاٙ ايصضف ايصٓاع٢ بكطاع ايصٓاعات 

ايػشا١ٝ٥ 

عٝز عبز ايكارص / ر.ا

امسا٤ محٛرٙ / ر

 -

2 
 إقضاص

 َادغتريفاط١ُ َربٚى عبز املطًب  10

املعارٕ ايجك١ًٝ ف٢ املا٤ ٚايضٚاعب ٚايغُو َٔ ايٌٓٝ 

مبٓطك١ ايؾضم ف٢ ب٢ٓ عٜٛف ٚتاثريٖا ع٢ً ايصش١ 

ايعا١َ 

محار٠ ستُز / ر.ّ.ا

امسا٤ محٛرٙ / ر

1 

3 
 إقضاص

 َادغتريا٤٫ ستُز ايغٝز  11
تصٓٝع اغؾ١ٝ َٔ ايٝاف ْاَْٛرت١ٜ ٫عتدزاَٗا ف٢ 

َعادت١ َٝاٙ ايصضف ايصٓاع٢ 

امحز ع٢ً / ر.ا

سغٔ ؽهضٟ / ر

5 
 -

 إقضاص

نفا٤ٙ ايطاق١ يًُبا٢ْ ايغه١ٝٓ ف٢ َصض  َادغتريعبري ستُز عبز صب٘  12

عٝز عبز ايكارص / ر.ا

ْبٌٝ ٬َٝر / ر.ا

امحز ص٬ح / ر

1 
 -

إقضاص 

َادغتري ستُز ستُز عصُت  13

حتطري ٚتٛصٝف تضانٝب َٔ ايٝاف بٛيُٝض١ٜ 

ْاَْٛرت١ٜ ٫طاي١ ايفًظات ايجك١ًٝ َٔ َٝاٙ ايؾضب ٚاملٝاٙ 

ادتٛف١ٝ 

ستُز خطض / ر.ا

امحز ع٢ً / ر.ا

ابضاِٖٝ ايؾضب٢ٓٝ / ر

4 

5 
 -

 إقضاص

َادغتري ع٢ً ط٘ ع٢ً عبز املتذ٢ً  14

حتطري غؾا٤ ادتضافني سٚ ايجكٛب ايٓا١ْْٝٛ باعتدزاّ 

طضٜك١ ا٫نغز٠ اذتفظ١ٜ ايط١ٝ٥ٛ ٫عتدزاَ٘ ف٢ 

حت١ًٝ املٝا٠ 

امحز ع٢ً / ر.ا

مسا٤ ستُٛر / ّ.ر.ا

ابضاِٖٝ ايؾضب٢ٓٝ / ر

6 

2 

2 

 إقضاص

رنتٛصاٙ امحز ستُٛر ؽانض  15
ختًٝل ٚ تٛصٝف ٚرصاع١ بعض املٛار ايٓاْْٛٝ٘ ٚرصاع١ 

اعتدزاَٗا نُبٝز سؾض٣ ْا٣ْٛ 

ستُز خطض / ر.ا

اهلاّ فاصٚم / ر.ا

4 

2 
 إقضاص

رنتٛصاٙ طاصم ستُز عبز ايٓب٢  16
َعادت١ َٝا٠ ايصضف ايصش٢ باعتدزاّ َرتانبات 

اْابٝب ايهضبٕٛ ايٓاَْٛرت١ٜ َع ايغًٝٛيٛط 

ستُز خطض / ر.ا

مسا٤ ستُٛر / ّ.ر.ا

امحز َصطف٢ / ر.ا

6 

5 

1 

 إقضاص

رنتٛصاٙ اميإ ايغٝز عبز اذت٢  17
رصاعات نُٝٝا١ٜ ٫طاي١ بعض ايعٓاصض ايغا١َ َٔ 

املدًفات ايصٓاع١ٝ ايغا١ً٥ باعتدزاّ املبارٍ ا٢ْٜٛ٫ 

عٝز عبز ايكارص / ر.ا

ابضاِٖٝ ايٓذاص / ر.ا

ْب١ًٝ ؽدات١ / ر

4 

5 

3 

 إقضاص
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رنتٛصاٙ رعا٤ صفعت عبز ايباعط  18

تطٜٛض طضم َٓاع١ٝ تؾدٝص١ٝ سن١ٝ ملضض ا٫عٗاٍ 

ايبكضٟ ايفريٚع٢ تعتُز ع٢ً ايبٛيُٝضات املطبٛع١ 

دظ٦ٜٝا 

ستُز خطض / ر.ا

امحز ع٢ً / ر.ا

اعا١َ عبز ايض٩ٚف / ر

سغاّ عظ ايزٜٔ 

7 

5 

3 

4 

 إقضاص

رنتٛصاٙ ستُز ؽعبإ عبز ايٖٛاب  19
حتطري ٚتٛصٝف بعض اف٬ّ ا٫ناعٝز ايٓاَْٛرت١ٜ 

ايضقٝك١ ٚاعتدزاَٗا نُشفظات ض١ٝ٥ٛ 

ستُز خطض / ر.ا

عط١ٝ ايػاَز٣ /ر.ا

ٚيٝز ستُز / ر

امحز ع٢ً / ر.ا

8 

2 

2 

7 

 إقضاص

 
 

 ـ:كهيح انعهىو- 16
 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري صساب حيٝٞ فصٝشٞ 1
تؾدٝص ايعٛاٌَ املغبب١ يًزعٓتاصٜا ٚع٬دٗا بإعتدزاّ 

 أٜطٝات ايطشايب اجملٗض١ٜ

 إبضاِٖٝ بضعٞ / ر.أ

 عٗاّ َٛعٞ / ر

5 

3 
 إقضاص

 َادغتري أمسا٤ عارٍ عبز ايفتاح 2
اهلٝغتٛباثٛيٛدٞ ٚايهُٝٝا٤ اذت١ٜٛٝ ٚبعض تأثريات 

 بزا٤ 2املهْٛات ايٓبات١ٝ عًٞ ادتضسإ املصاب١ بايٓٛع 

 ايغهضٟ

 َٓاٍ عبز اذتُٝز / ر

 أمئ َصطفٞ / ر

9 

4 
 إقضاص

 إقضاص 14 ثابت فضاز/ ر.أ رصاعات عًٞ ا٭ٚيٝات اييت تصٝب ايطٝٛص َٔ َصض َادغتري أمحز إبضاِٖٝ ستُز بطضإ 3

 َادغتري رعا٤ ستُز ْٛص ايزٜٔ 4
 عًٞ ايٝٛعفٞقؾض ايربتكاٍ بعض َهْٛات تكِٝٝ تأثريات 

ايغ١ُٝ املغتشج١ با٫عٝتاَٝٓٛفني يف ادتضسإ ايبٝطا٤ 

 ٖٓا٤ إبضاِٖٝ / ر.أ

 بغٓت ستُٛر / ر

5 

10 

 إقضاص

 َادغتري ٤٫ٚ سغني أَني 5

َهْٛات قؾض ايربتكاٍ بعض تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ ٍ

ايغضٙ عًٞ ايغ١ُٝ املغتشج١ با٫عٝتاَٝٓٛفني يف ادتضسإ 

ايبٝطا٤ 

 ٖٓا٤ إبضاِٖٝ / ر.أ

 بغٓت ستُٛر / ر

4 

9 
 إقضاص

 
 ـ:كهيح انحقىق- 17

 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري ععار اهلارٟ أبٛ بهض 1
إؽها٫ت تٓفٝش ايكضاصات ٚا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ اإلراص١ٜ ف٢ 

 َٛاد١ٗ ا٫راص٠ ف٢ ايكإْٛ ايًٝب٢

عبز اجملٝز عبز / ر.ا

 اذتفٝغ
 إقضاص 11

 رنتٛصاٙ ٢ْٗ ط٘ محظ٠ 2

 رصاع١ َكاص١ْ بني ايٓعاّ –سل ايتتبع ف٢ املصٓفات ايف١ٝٓ 

ايكا٢ْْٛ ا٫ٚصب٢ ٚايٓعاّ ايكا٢ْْٛ ا٫صتًٛ اَضٜه٢ 

 ٚاتفاقٝت٢ بضٕ ٚدٓٝف ايزٚيٝتني

 إقضاص 8 ستُز سغاّ/ ر.ا

 رنتٛصاٙ ستُز مجاٍ امحز 3

َز٣ ا٫عتزار بايتكارّ املهغب ف٢ ض٤ٛ ْعاّ ايغذٌ 

  رصاع١ َكاص١ْ–ايع٢ٓٝ 

 إقضاص 6 َصطف٢ عبز ادتٛار/ ر.ا

 رنتٛصاٙ ٖؾاّ ستُز زتزٟ 4

دتإ تكص٢ اذتكا٥ل َٚز٣ فاعًٝتٗا ف٢ ايضقاب١ ع٢ً اعُاٍ 

 رصاع١ َكاص١ْ بني ايكاْْٛني املصض٣ –ايغًط١ ايتٓفٝش١ٜ 

 ٚايفضْغ٢

 إقضاص 7 ٖؾاّ عبز املٓعِ/ ر.ا

رنتٛصاٙ سغاّ سغ٢ٓ امحز  5

رٚص اقتصارٜات صٓاع١ ايتاَني ف٢ ايٓٗٛض بايزخٌ ايكَٛٞ 

 رصاع١ َكاص١ْ –املصضٟ 

صابح صتٝب / ر.ا

ستُز ْارٟ عظت / ر.ا

11 

 -
إقضاص 
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 ـ:كهيح انتزتيح انزياضيح - 18

 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري عُضٚ ستُز ايهضرٟ 1
تاثري بضْاَر صش٢ صٜاض٢ َصٛص ع٢ً ايٛع٢ ايصش٢ 

 يز٣ ت٬َٝش املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥

سٓإ ع٢ً / ر.ا

 اؽضف عبز ايغ٬ّ/ ر

4 

3 
 إقضاص

 َادغتري ١ًْٗ ستُز صتٝب 2
ف٢ ايتشًٌٝ  (i.b.n.s)اعتشزاخ اعتدزاّ ْعاّ ايًٝظص 

ايبَٝٛٝهاْٝه٢ ذتضن١ دغِ ايغباح ف٢ املا٤ َكابٌ 

 ايتصٜٛض بايفٝزٜٛ

اؽضف شتتاص / ر.ا

َزست ابٛ عضٜع / ر.ا

 دا٫ ستُٛر/ ر

10 

11 

12 

 إقضاص

 َادغتري امحز عٓٝظإ غزٜض 3

رصاع١ حت١ًًٝٝ حملزرات ايغًٛى ايتٓع٢ُٝ ف٢ 

امل٪عغات ايضٜاض١ٝ بزٚي١ ايهٜٛت ٚع٬قتٗا بطػٛط 

 اختاس ايكضاص

َزست ابٛ عضٜع / ر.ا

 شتتاص اَني/ ر.ا

11 

4 
 إقضاص

 َادغتري اعضا٤ عاطف ستُز 4
تأثري بضْاَر تضٚحي٢ صٜاض٢ ع٢ً بعض املتػريات 

 ايٓفغ١ٝ يز٣ ايغٝزات نباص ايغٔ

 إقضاص 4 شتتاص اَني/ ر.ا

 َادغتري ستُٛر عٝز عٜٛػ 5

رٜٓاَٝه١ٝ ا٫صتهاط بايٝزٜٔ ف٢ َٗاص٠ ايؾكًب١ 

ادتاْب١ٝ َع صبع يف١ يًٗبٛط املظرٚز ع٢ً دٗاط 

 اذتضنات ا٫صض١ٝ

طًش١ سغني / ر.ا

 امحز نُاٍ/ ر

2 

4 
 إقضاص

 َادغتري فاط١ُ سغني ستُٛر 6
تطٜٛض َضس١ً ا٫صتهاط ٚايزفع ملٗاص٠ ايغٝغٕٛ 

"sissonne  "ف٢ ض٤ٛ امل٪ؽضات ايبَٝٛٝهاْٝه١ٝ 

عٝز٠ ع٢ً / ر.ا

 امحز نُاٍ/ ر

6 

4 
 إقضاص

 َادغتري ستُٛر بٗا٤ ايزٜٔ ستُٛر 7

تأثري اعتدزاّ اعايٝب شتتًف١ يًتٗز١٥ ايك١ُٝ ع٢ً 

بعض املتػريات ايفغٝٛيٛد١ٝ ٚاملغت٣ٛ ايضق٢ُ ي٬عب٢ 

 عباس١ ايظسف ع٢ً ايبطٔ

امحز ص٬ح / ر.ا

 ٚعاّ عبز املٓعِ/ ر.ا

5 

3 
 إقضاص

َادغتري خايز امحز ايضٚب٢  8
بضْاَر بز٢ْ َكرتح ناعاؼ يتذٓب بعض اصابات 

ْاؽ٢٦ ايضٜؾ١ ايطا٥ض٠ 

ستُز قزصٟ / ر.ا

اؽضف عبز ايغ٬ّ / ر

 -

3 
إقضاص 

 َادغتريامسا٤ ْادح عبز ايعظٜظ  9
بضْاَر ايهرت٢ْٚ يتطٜٛض املغت٣ٛ ايف٢ٓ ي٬عب٢ ايٛثب 

ايطٌٜٛ 

عُضٚ عًُٝإ / ر.ا

امحز نُاٍ / ر

1 

4 
 إقضاص

 َادغتريعُض امحز غضبا٣ٚ  10
تاثري ايًٝاق١ ايفغٝٛيٛد١ٝ يًعط٬ت ا٫عاع١ٝ ع٢ً 

َهْٛات ادتغِ ٚرق١ ايتصٜٛب ف٢ نض٠ ايكزّ 

ْضفاْا ْصض / ر.ا

اؽضف عبز ايغ٬ّ / ر

3 

3 
 إقضاص

 رنتٛصاٙستُز صَطإ ستُز  11
بضْاَر صق٢ُ َكرتح يتكِٜٛ ارا٤ َعًِ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 

ف٢ ض٤ٛ املعاٜري ايكٝاع١ٝ املصض١ٜ 

َزست ابٛ عضٜع / ر.ا

اؽُٝا٤ ععز / ر

11 

4 
 إقضاص

رنتٛصاٙ ع٢ً عبز اهلل سغني  12
بضْاَر َكرتح يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ملع٢ًُ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 

اثٓا٤ ارتز١َ با٫طٖض ايؾضٜف 

 إقضاص 11َزست ابٛ عضٜع / ر.ا

 
 

 ـ:كهيح انصيدنح- 19
 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري ستُز ؽعبإ ستُز عباؼ 1

 باعتدزّ (عٛفايزٟ)ايغٛفٛعبفري يع٬ز با٫عتذاب١ ايتٓب٪

اسار٣  ٚتعزر اؽهاٍ ايزّ َصٌ يف 6ا٫ْرتيٛنني َغت٣ٛ

 نعٛاٌَ 4 ملزا ا٫ْرتفريٕٚ دني ْٛع١ٝ يف  ايٓٛنًٝٛتٝز

 تٓب٪

  عٝغٞ   أٌَ/ر.ّ.أ

 أؽضف أمحز ستُٛر  /ر

9 
- 

 إقضاص

 َادغتريٖٝجِ ععٝز عبز ايعظٜظ  2

رصاع٘ شتتربٜ٘ ٚسٝ٘ ملكاصْ٘ تأثري سذِ دضع٘ ستًٍٛ 

ايغايبٝٛتاٍَٛ ايتٓفغ٢ ع٢ً تٛصٌٝ ايزٚا٤ بإعتدزاّ ادٗظٙ 

 ا٫عتٓؾام املدتًف٘ اثٓا٤ ايتٓفػ بايطػط ا٫جياب٢

ستُز اَاّ / ر .ّ.ا

 عبزاملبز٨ 

 عبري ص٬ح ايزٜٔ /     ر

13 

- 
 إقضاص

3 
َصطف٢ عبز اذتُٝز 

 َٓصٛص
 َادغتري

سات فاع١ًٝ تصُِٝ ٚتؾٝٝز َؾتكات نٜٛٓاطٚيٕٝٓٛ 

 بٝٛيٛد١ٝ َتٛقع١

 محزٟ ستُز / ر.ا

 ستُز ط٘ ايغعزٟ/   ر

1 

8 
 إقضاص

 َادغتري ستُز سغاّ ايزٜٔ ستُٛر 4

إعطا٤ صساس ايغايبٝٛتاٍَٛ ملضض٢ ايتٓفػ ايصٓاعٞ 

اإلخرتاق٢ َٔ خ٬ٍ أدٗظ٠ شتتًف١ يإلعتٓؾام ايضساسٟ 

رصاع١ َكاص١ْ شتترب١ٜ )بتك١ٝٓ ايؾبه١ اإلٖتظاط١ٜ 

 (ٚس١ٝ يًشضن١ٝ ايزٚا١ٝ٥

 عاصِ ف٪ار ستُز / ر.ّ.ا

ستُز اَاّ / ر .ّ.ا

عبزاملبز٨  

- 

12 

 إقضاص
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 ـ:كهيح انتزتيح- 20

 
 

 انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و
عـدد 

 اإلشراف
 يالحظاخ

 َادغتري َاصٜإ َٝؾٌٝ يبٝب 1

رٚص اراص٠ املزصع١ ف٢ تفعٌٝ ايرتب١ٝ ايصش١ٝ يز٣ ط٬ب 

ايرتب١ٝ ارتاص١ َٔ املهفٛفني مبصض ف٢ ض٤ٛ خربات بعض 

 ايزٍٚ

 َضِٜ إبضاِٖٝ/ ر.ا

 عظاّ عبز ايٓب٢/ ر

5 

4 
 إقضاص

 َادغتري طٜٓب ؽعبإ ععز بَٝٛٞ   2
رصاع١ َكاصْ٘ ملغتٟٛ ايكًل ا٫دتُاعٞ ٚايصضاع ايٓفغٞ 

 يزٟ ن٬ َٔ املهفٛفني ٚاملبصضٜٔ يف املضسً٘ ا٫عزارٜ٘

إميإ ستُز / ر.أ

 ايهاؽف

 ٖٝب٘ ممزٚح / ر

- 

8 
 إقضاص

 َادغتري صفا٤ مجاٍ عبز اهلل 3

أثض فعاي١ٝ اعتدزاّ طضٜك١ دٛيٞ ايصٛت١ٝ يف تعًِ بعض 

َٗاصات ايكضا٠٤ بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ يزٟ ط٬ب ايصف ا٭ٍٚ 

 باملضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥

 زتزٟ َٗزٟ / ر.أ

 ٖب٘ َصطفٞ / ر

- 

3 
 إقضاص

 َادغتري أؽضف ص٬ح عبز اذتُٝز 4

ًٝا  تفعٌٝ رٚص ادتُعٝات ا٭١ًٖٝ يضعا١ٜ املتأخضٜٔ رصاع

باملضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ مبصض يف ض٤ٛ َفّٗٛ ايؾضان١ 

 رصاع١ ساي١ ببين عٜٛف: اجملتُع١ٝ

 عٗاّ ٜاعني / ر.ّ.أ

 سٓإ أمحز ايضٚبٞ/ ر

9 

1 
 إقضاص

 َادغتري َٗا مجاٍ صَطإ 5

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يف ت١ُٝٓ ايشنا٤ ايًػٟٛ ٚأثضٙ ع٢ً 

اذتز َٔ اضطضابات ايًػ١ ايتعبري١ٜ يزٟ طف١ً ضعٝف١ 

 رصاع١ ساي١: ايغُع

 ْارص فتشٞ ستُٛر / ر.أ

 ٖٝب٘ ممزٚح / ر

- 

8 
 إقضاص

 رنتٛصاٙ َين عارٍ ستُز 6

أعايٝب ايتعًِ ٚإعرتاتٝذٝات٘ يزٟ َضتفعٞ َٚٓدفطٞ 

ايتشصٌٝ ايزصاعٞ ٚسٟٚ صعٛبات ايتعًِ يف َار٠ ايًػ١ 

اإلصتًٝظ١ٜ َٔ ت٬َٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ ٚع٬قتٗا 

 بزافعٝتِٗ يتعًُٗا

 إقضاص 13 عًُٝإ ستُز/ ر.أ

 رنتٛصاٙ ستُز ْصض امحز 7

اثض بضْاَر قا٥ِ عًٞ اعرتاتٝذٝات عٌُ ايزَاغ يف ت١ُٝٓ 

ايشنا٤ ايج٬ثٞ يزٟ عٝٓ٘ َٔ ت٬َٝش املضس١ً ا٫عزار١ٜ 

 املتاخري رصاعٝا

 سغٓني ستُز/ ر.أ

 فٛقٝ٘ امحز ايغٝز / ر.أ

- 

12 

 إقضاص

 رنتٛصاٙ َٓاص فتشٞ عبز ايًطٝف   8
فعاي١ٝ بضْاَر إصؽارٟ يف ت١ُٝٓ املض١ْٚ ايٓفغ١ٝ ٚحتغني 

 ايضضا عٔ اذتٝا٠ يزٟ املعاقني بصضٜا

 إقضاص 11 طًعت سغٔ/ ر.ّ.أ

 
 

 :-وافق انًجهس عهً تعديم إشزاف رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ب)
 
 
 

 ـ:كهيح انطة انثيطزٌ- 21
 

 

  

 تعد انتعدَم لثم انتعدَم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م

تكِٝٝ بعض املدزصات ٚاملٗز٥ات يف املاعظ  َادغتري فاط١ُ ستُز سًفا١ٜ 1

 مجاٍ عبز ايٓاصض / ر.أ

 ستُز َصطف٢ / ر.أ

ستُز عبز ايفتاح  / ر.أ

 مجاٍ عبز ايٓاصض/ ر.أ

ستُز َصطف٢ / ر.أ

 َادغتري ستُز عًٞ أمحز 2
ايتٛصٝف ايؾهًٞ ٚادتٝين يًبهرتٜا 

املُضض١ املضتبط١ با٫يتٗاب ارتًٟٛ يف 

ايزداز 

 إمساعٌٝ عبز اذتفٝغ / ر.أ

  أمحز سغني عابز/ ر

إمساعٌٝ عبز اذتفٝغ  / ر.أ

 َريفت ٬َٝر/ ر.أ

  أمحز سغني عابز/ ر

رصاع١ املغاص ايزٚا٥ٞ يبعض املطارات  رنتٛصاٙ زتزٟ ارّ سغني 3

 اذت١ٜٛٝ يف املاعظ املضٜط١

 ص٬ح ايزٜٔ ايصارم / ر.ا

  عبزايفتاح صعبزا يٓاص/ ر.ا

 ص٬ح ايزٜٔ ايصارم / ر.ا

 ستُز عبز اهلل /ر.ا

 عبري ستُز صاض٢ / ر
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 ـ:كهيح انعهىو- 22

 
 

  

 تعد انتعدَم لثم انتعدَم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م

 َادغتري امحز إمساعٌٝ ٜٛعف 1

تكِٝٝ ايتأثريات املطار٠ يًغهضٟ ملضنبات 

 طبٝع١ٝ ع٢ً ادتضسإ ايبٝطا٤ املصاب١ بايغهضٟ

 ستُز بزص ايزٜٔ/ ر.ا

 عارٍ عبز املٓعِ/ ر.ا

 ستُز بزص ايزٜٔ/ ر.ا

 عارٍ عبز املٓعِ/ ر.ا

 ثٓا٤ ستُٛر/ ر

 َادغتري رٜٓا مجاٍ ايزٜٔ ستُز 2

حتطري ٚتطبٝكات حت١ًًٝٝ حملغات دزٜز٠ 

 يًُضنبات ايصٝز١ْٝ٫

 ستُز زتزٟ/ ر.ا

 ٜغضٟ َصطف٢/ ر.ا

 ستُز زتزٟ/ ر.ا

 ٜغضٟ َصطف٢/ ر.ا

 صفا٤ ستُز/ ر

 
 

 ـ:كهيح انتزتيح- 23
 

 

  

 تعد انتعدَم لثم انتعدَم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م

 َادغتري ؽٗري٠ عبز ايٓيب ستُز 1

املٓاخ املزصعٞ ٚع٬قت٘ بايغًٛى ايعزٚاْٞ يف 

ض٤ٛ املتػريات اجملتُع١ٝ يزٟ ع١ٓٝ َٔ ط٬ب 

 املضس١ً اإلعزار١ٜ

ستُز عاطف / ر.أ

 عطٝفٞ

 أمحز عهاؽ١ عًٞ/ ر

 ْٛص أمحز صَارٟ / ر.أ

 أمحز عهاؽ١ عًٞ/ ر

 رنتٛصاٙ صاْٝ٘ ستُز صفعت 2

فعاي١ٝ بضْاَر ع٬دٞ قا٥ِ ع٢ً ايتصٛص ايعكًٞ 

يًشز َٔ ا٫ضطضابات ا٫ْفعاي١ٝ ٚايغًٛن١ٝ 

 يز٣ ايت٬َٝش ضعاف ايغُع باملضس١ً اإلعزار١ٜ

 عاَٞ ستُٛر ٖاؽِ / ر.أ

 طًعت أمحز سغٔ/ ر.ّ.أ

 عاَٞ ستُٛر ٖاؽِ / ر.أ

 عًُٝإ ستُز / ر.أ

 
 
 
 

 :-وافق انًجهس عهً تعديم عُىاٌ رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ج)
 

 ـ:كهيح انطة انثشزٌ- 24
 

 

  

 انتعدَم انعُىاٌ تعد انتعدَم انعُىاٌ لثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة م

 َادغتري  ٖب١ امحز مسري 1

تكِٝٝ فاع١ًٝ قطض٠ ايعني امله١ْٛ َٔ 

اي٬تاْٛبضٚعت ٚايزٚصط٫َٚٝز يف سا٫ت 

 املٝاٙ ايظصقا٤ 

ايعٛاٌَ ا٫ستُاع١ٝٚايزميٛدضافٝ٘ امل٪رٜ٘ 

 اىل ضعف ا٫بصاص ف٢ َضض٢ ادتًٛنَٛا

 غري دٖٛضٟ 

 
 ـ:كهيح انطة انثيطزٌ- 25

 
 

  

 انتعدَم انعُىاٌ تعد انتعدَم انعُىاٌ لثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة م

 َادغتري  ؽُٝا٤ أمحز عبز ايعظٜظ   1

ايطضم ايغضٜع١ يًهؾف عٔ بعض 

َغببات ا٭َضاض يف ايًنب 

رصاعات ع٢ً بعض َغببات ا٭َضاض يف 

ايًنب 
 غري دٖٛضٟ 

 رنتٛصاٙإٖزا٤ أعا١َ ساَز  2
اعتبٝإ تضنٝظ بعض املعارٕ ايجك١ًٝ يف 

ا٭مساى ٚايًشّٛ ٚا٭يبإ يف ستافع١ ايفّٝٛ 

تعٝني تضنٝظ بعض املعارٕ ايجك١ًٝ يف 

َظاصع ايبٝاض يف ستافع١ ايفّٝٛ 

 غري دٖٛضٟ 
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 ـ:كهيح انعهىو- 26
 

 

  

 انتعدَم انعُىاٌ تعد انتعدَم انعُىاٌ لثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة م

 َادغتري  صاْٝا ساَز عبز اذتًِٝ 1

ايتأثري ايٛقا٥ٞ ملطارات ا٭نغز٠ 

املغتدًص١ َٔ َٛار طبٝع١ٝ عًٞ ايتػريات 

اهلغتٛباثٛيٛد١ٝ ٚايغ١ُٝ ارت١ًٜٛ 

ايٛصاث١ٝ املغتشح بعكاص َجبط يًُٓاع١ يف 

 ادتضسإ ايبٝطا٤

ايتأثري ايٛقا٥ٞ ذتُض ا٭دتٝو عًٞ 

ايتػريات اهلغتٛباثٛيٛد١ٝ ٚايرتنٝب 

ايزقٝل ٚايغ١ُٝ ارت١ًٜٛ ايٛصاث١ٝ املغتشح 

بعكاص ايغٝهًٛعبٛصٜٔ يف ادتضسإ 

 ايبٝطا٤

 غري دٖٛضٟ 

 َادغتري عظ٠ زتزٟ ستُز 2

تكِٝٝ ايٓؾاط املطار يٮٚصاّ يبعض 

املغتدًصات َٔ ايطشايب ايبشض١ٜ عًٞ 

 عضطإ ايكٛيٕٛ املغتشح يف ايف٦ضإ

تكِٝٝ ايتأثري املطار يًغضطإ ملغتدًصات 

تضبٝٓاصٜا أٚصْاتا ٚبارٜٓا بافْٛٝا عًٞ 

ايتغضطٔ املغتشح با٭طٚنغٞ َٝجإ يف 

 ايف٦ضإ

 غري دٖٛضٟ

 َادغتري ستُز صبٝع عٝز 3

ايبًُض٠ ايهٗضب١ٝ ملضنبات َٝتاطٛيٛرٜٔ 

َٚٝتانضٜظٍٚ ٚايبٛيُٝض َُٓٗا يف ٚعط 

 ساَطٞ

ايبًُض٠ ايهٗضب١ٝ يًُضنبات 

َٝتاطٛيٛرٜٔ َٚٝتانضٜظٍٚ ٚارتًٝط 

 َُٓٗا يف ٚعط ساَطٞ

 غري دٖٛضٟ 

 رنتٛصاٙ فاط١ُ قاعِ عًٞ 4
أقطاب أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض 

 بعض املضنبات ايصٝز١ْٝ٫

أقطاب أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض 

 عرتات ا٫يفاصٜٔ

 غري دٖٛضٟ

 
 
 
 

 ـ:كهيح انصيدنح- 27
 

 

  

 انتعدَم انعُىاٌ تعد انتعدَم انعُىاٌ لثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة م

 َادغتري  امحز سغٔ عبز ايعظٜظ 1

تؾٝٝز بعض املضنبات اذتًك١ٝ ايػري 

َتذاْغ١ سات ايفاع١ًٝ ايبٝٛيٛد١ٝ 

  احملت١ًُ 

تؾٝٝز بعض َؾتكات ايبرياطٍٚ سات 

 ايفاع١ًٝ احملت١ًُ نُطارات ي٬يتٗابات

 غري دٖٛضٟ 

 َادغتري امسا٤ صَطإ عبز ايغتاص 

رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ ع٢ً ايتأثريات 

ايهبز١ٜ ايٛاق١ٝ احملت١ًُ يبعض املٛار 

ضز ايتغُِ ايهبزٟ املغتشح جتضٜبٝا يف 

 ادتضطإ

رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ ع٢ً ايتأثري 

ايهبزٟ ايٛاقا٥ٞ احملتٌُ يبعض املٛار ضز 

ايتًٝف ايهبزٟ احملزخ جتضٜبٝا يف 

 ادتضطإ

 غري دٖٛضٟ

 
 
 :-وافق انًجهس عهً يد قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (د)

 
 

 ـ:كهيح انصيدنح- 28
 

 انًـــد انساتـــك عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و
انًــدج انًطهـىب 

 يــدها

 َادغتري  سغٔ عبز ايٖٛاب سغني 1

اعتدزاّ زتُٛع١ ايغتاتني يف ع٬ز 

 َضضٞ ا٫ْغزار ايض٥ٟٛ املظَٔ

 ٫ ٜٛدز

 

   إىل  2014 / 12 / 26 َٔ 

26/12/2015 

 َادغتري باعِ َظا١ٜ ستُز عًٞ 2
تطٜٛض ع٫٬ت بهتري١ٜ هلا أثاص َطار٠ 

 يًُٝهضٚبات ا٭خض٣

 ٫ ٜٛدز

   إىل  19/12/2014َٔ 

18/12/2015 

 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

          إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث           12                 18/1/2015تتاريـخ  (101)انجهسـح رقـى 

 
 ـ:كهيح انصيدنح- 29

 

 انًـــد انساتـــك عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و
انًــدج انًطهـىب 

 يــدها

 َادغتري  غار٠ عًٞ ستُز 1
َبٝزات رصاعات ٖغتٛيٛد١ٝ يبعض 

  ايف٦ضإ عًٞ بعض ا٭عطا٤
18/10/2013 – 18/10/2014 18/10/2014 – 18/10/2015 

 
 
 

 ـ:كهيح انطة انثشزي- 30
 
 

 انًـــد انساتـــك عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و
انًــدج انًطهـىب 

 يــدها

 َادغتري سغني عٝز صاحل ستُز    1
قٝاؼ ْغب١ ايٓٝٛبرتٜٔ يف ايزّ يف  اطفاٍ 

 ملصابني  بأُْٝٝا ايبشض ا٫بٝض املتٛعط 

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري ؽري٣ عزىل ابضاِٖٝ 2
ا٫طضابات ادتًز١ٜ يًُضض٢ املصابني 

 بأُْٝٝا ايبشض املتٛعط ادتٝٓات

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري ٖاْٞ عٝز ستُز عٝغٟٛ    3

اعتدزاّ ايغٝز٬ٜت ادتًز١ٜ ايًفاف١ٝ يف  

تػط١ٝ ايٓكص يف ا٫ْغذ١ اي١ًٓٝ بايطضف 

 ايغفًٞ 

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري ؽُٝا٤ صٜاض ستُٛر   4
قٝاؼ ايزٖٕٛ ف ايزّ يف اطفاٍ أُْٝٝا ايبشض 

 ا٫بٝض املتٛعط 

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري رعا٤ زتزٟ سافغ ستُز   5
تكِٝٝ نفا٠٤ ايكًب أثٓا٤ اذتذظ 

باملغتؾفٞ  ٚعًٞ املزٟ ايكصري يف ا٫طفاٍ 

 ايشٜٔ ٜتًكٕٛ ع٬ز نُٝا٥ٞ يًغضطإ 

 ٫ ٜٛدز  

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري امحز ستُز محًٞ أمحز 6

رصاع١ َكاص١ْ بني ا٫ص٬ح املٓعاصٟ 

 ٚا٫ص٬ح ادتضاسٞ ايتكًٝزٟ يًفتل ا٫صبٞ 

 ٫ ٜٛدز  

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري فٝيب فاصٚم عًِٝ خن١ً   7
تكِٝٝ اعتدزاّ ايًٝظى يف ع٬ز سا٫ت 

  رٜٛبرت 10قصض ايٓعض ا٭عًٝب َٔ 

 ٫ ٜٛدز  

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري صاْٝا فضسات صٜاض فضسات 8
ايعٛاٖض املضض١ٝ بايعني املصاسب١ ملضض 

 ايضَٚاتٜٛز املفص٢ً

 ٫ ٜٛدز  

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري امساعٌٝ عٜٛػ امساعٌٝ 9

تأثري اعتدزاّ ايع٬ز ايط٥ٛٞ يف سا٫ت 

اصتفاع ايصفضا٤ يف ا٫٭طفاٍ سزٜجٞ 

 B-1)) اي٫ٛر٠ عًٞ اْتاز اْرتيٝٛنني 

 ٫ ٜٛدز  

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

10 

ستُز عبز ايؾهٛص 

 َزبٛيٞ
 َادغتري

تكِٝٝ ايع٬ق١ بني اصتفاع َغت٣ٛ محض 

ايٝٛصٜو يف ايزّ ٚؽز٠ أَضاض ايؾضاٜني 

ايتاد١ٝ باعتدزاّ ايكغطض٠ ايكًب١ٝ ف٢ 

 ايضداٍ ٚايٓغا٤ 

 ٫ ٜٛدز  

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 رنتٛصاٙعًُٝإ امحز ستُز  11

تػريات ايفٝاّ املغٌٝ يًزَٛع ٚ افضاط املغٌٝ 

يًزَٛع بعز عًُٝات املٝا٠ ايبٝطا٤ باملٛدات 

فٛم صٛت١ٝ ٚ سات ادتضح ايصػري 

 1/3/2015 إيٞ 1/3/2014 1/3/2014 إيٞ 1/3/2013

 رنتٛصاٖٙٝجِ ابضاِٖٝ ابضاِٖٝ  12

رق١ قٝاؼ طٍٛ ايعني احملٛص٣ بأعتدزاّ 

دٗاط اٜٛاٍ َاعرت قبٌ ٚ بعز ع١ًُٝ اطاي١ 

طٜت ايغًٝهٕٛ َع اٚ بزٕٚ اطاي١ املٝا٠ 

ايبٝطا٤ ٚ طصع ايعزعات 

 إيٞ 1/10/2012

1/10/2013 

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 
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 رنتٛصاٙاَا٢ْ ف٪ار ستُز  13

َكاص١ْ ايتأثري املغهٔ ي٬مل يًرتنٝظات 

املدتًف١ يعكاص ايبٝٛبٝهأٜ بٛاعط١ ارصاز 

قغطض٠ َٛد١ٗ باملٛدات فٛم ايصٛت١ٝ ف٢ 

ايتذٜٛف حتت ايطًع٢ يًعط١ً ايبط١ٝٓ 

املغتعضض١ يعًُٝات ايبطٔ ايع٣ًٛ 

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 رنتٛصاٙخايز عٝز عبز اهلل  14

ايع٬ق١ بني َعاٌَ ايُٓٛ ايؾبٝ٘ با٭ْغٛيني 

 ٚ عضطإ ايهبز 1_

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 رنتٛصاٙامسا٤ ستُز ستُز  15

ايتُجٌٝ ايػشا٢٥ يًذًٛنٛط ٚظٝف١ ايػز٠ 

ايزصق١ٝ ف٢ املضض٢ املصضٜني املصابني 

بتُٓٝٝا ايبشض املتٛعط ايعع٢ُ ايشٜٔ 

ٜتًكٕٛ دضع١ غري ناف١ٝ يًتدًص َٔ 

اذتزٜز 

 إيٞ 1/10/2012

1/10/2013 

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

 
 
 

 ـ:كهيح انطة انثيطزٌ- 31
 
 

 انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و

 َادغتري إميإ عًٞ أبٛ عضٜع 1
رصاعات عٔ املغببات ايبهتري١ٜ يعاٖض٠ تٛصّ 

ايضأؼ يف بزاصٟ ايتغُني 

 إىل 20/12/2013َٔ 

20/12/2014   

 إىل 20/12/2014َٔ 

20/12/2015   

 
 
 

 :-وافق انًجهس عهً إيقاف قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح  (هـ)
 

 ـ:كهيح انطة انثيطزٌ- 32
 
 

 انسثـة  عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و

 صعا١ٜ طفٌ ا٭صاْبَضاسٌ ايتطٛص ادتٓٝين يًػزر ايًعاب١ٝ يف  َادغتري ؽُٝا٤ ستُز عصاّ 1

 َادغتري صَطإ تٛفٝل ناٌَ   2
 ع٢ً َضض ايربٚع٬ٝ يف إنًٝٓٝه١ٝرصاعات باثٛيٛد١ٝ 

ا٫بكاص 

ْعضا يعضٚف عفض ايباسح املتعزر خاصز 

 ايب٬ر

 
 

 ـ:كهيح انطة انثشزٌ- 33
 
 

 انسثـة  عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و

 َادغتري ملٝا٤ عظت ستُز صاتب 1
 يف 4 ٚرٚص َغتكب٬ت ؽبٝ٘ ايتٍٛ 70رٚص ايربٚتني اذتضاصٟ 

 َضض ايصزف١ٝ

 بغبب اذتٌُ

 صعا١ٜ ٚايزٜ٘ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َادغتريَصطف٢ عبز اهلل عبز ايعًِٝ  2

 َضافك١ ايظٚز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ َٓاٍ إرصٜػ عبز اذتُٝز 3
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 ـ:كهيح انصيدنح- 34
 
 

 انسثـة  عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و

 َادغتريفاط١ُ ستُز ًَِٗ  1

٭عاؼ ادتٝين يًتهغري اذتٟٝٛ يبعض املضنبات رصاع١ ا

 ا٭صَٚات١ٝ املٛدٛر٠ يف ايب١٦ٝ

 صعا١ٜ طفٌ

 
 
 
 

 :-وافق انًجهس عهً شطة قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ٌ)
 
 
 

 ـ:كهيح انعهىو- 35
 

 انسثـة عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و

 َادغتري صاَٞ عًٞ ستُز 1

رصاع١ سضن١ٝ تفاعٌ ايتشًٌٝ ايط٥ٛٞ يبعض املًٛثات 

 ايعط١ٜٛ

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف ْعضا ذتصٛي٘ 

عًٞ رصد١ املادغتري َٔ داَع١ 

 إٜطايٝا - بريٚدٝا

 
 
 

 ـ:كهيح انتجارج- 36
 

 انسثـة عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و

 َادغتريٖب٘ صبٝع عبز اذتًِٝ  1

منٛسز َكرتح يربْاَر َضادع١ ٭غضاض حتغني ٚصفع نفا٠٤ 

   رصاع١ تطبٝك١ٝ –ايفشص ايطضٜب٢ 

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف 

 
 
 

 ـ:كهيح انصيدنح- 37
 

 انسثـة عُىاٌ انرسانح اندرجــح اسـى انطانــة و

 َادغتري ٚيٝز دابض صؽزٟ ستُٛر 1
حتًٌٝ يبعض املضنبات ايصٝزي١ٝ احملتٜٛ٘ ع٢ً زتُٛع٘ 

 ايهاصبٌْٛٝ  

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

 َادغتري ٖب١ اهلل خايز ستُز 2
تٛعٝع عٓل ايضسِ باعتدزاّ امحاض شتتًف١ يف 

 تضنٝبات صٝزي١ٝ شتتًف١

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني
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 ـ:وافق انًجهس عهً انًذكزاخ انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ َقم انقيد - 38
 

 إنً يٍ اندرجح اسـى انطانــة و

   كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف كهُح انطة جايعح تُها ياجستُر إتراهُى يحًد يحًد 1

   كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف   كهُح انطة جايعح انماهرج ياجستُر عًرو صادق يحًد 2

   كهُح انطة جايعح انفُىو   كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف ياجستُر يحًد عثد انحًُد يحًد 

  كهُح انطة جايعح أسىاٌ   كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف ياجستُر يروج حسًُ إتراهُى 

  كهُح انطة جايعح انًُُا   كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف ياجستُر يُال َثُم كايم 

   كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف   كهُح انطة جايعح انماهرج دكتىراِ أيُرج شعثاٌ جعُدي 

   كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف   كهُح انطة جايعح انماهرج دكتىراِ إًَاٌ يحًد يحًد 

   كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف   كهُح انطة جايعح انماهرج دكتىراِ جاتر فكري جُُدٌ 

 
 
 

 ـ:وافق انًجهس عهً انًذكزاخ انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ تحىيم اندراسح - 39
 

 إنً يٍ اسـى انطانــة و

 دتهىو ياجستُر عفاف حسٍ حسٍُ 1

 

 
 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طضٜف ؽٛقٞ فضز/ ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

 ص٥ٝػ ادتاَع١

 

 أَني ايغٝز امحز يطفٞ/ ر .أ

 


