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قرارات 

( 88)هجلس الدراسات العليا والبحوث الجلسة رقن  

 22/12/2013 تتارَخ 

االستهالل 
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعنــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ 
 

 . 19/11/2013بتاصٜذ  (87)ايتقزٜل ع٢ً ستنض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًـػ عًٞ ايتقزٜل عًٞ ستنض ادتًغ١ ايغابك١ - 

 

انضىاتط 
 
 

عُٝز ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً ختقٝك رصد١ . ر. املشنض٠ املكز١َ َٔ ا– 2

 . ٚاإلعالٕ يًٛظٝؿ١ يف غري املٛاعٝز ايضمس١ٝ (َزصؼ)

 

 

القرار 
 
 

 ٚ أساٍ املٛمٛع إىل ايًذ١ٓ املؾه١ً يتعٝني أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ ٚاؾل اجملًـػ- 

 

عُٝز ن١ًٝ اهلٓزع١ بؾإٔ ارتط١ ارتُغ١ٝ العتهُاٍ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا - 3

 – 2014/2015اإلَهاْٝات ايبؾض١ٜ ألعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ 

2018/2019 . 

القرار 
 

 ٚ أساٍ املٛمٛع إىل ايًذ١ٓ املؾه١ً َٔ زتًػ ادتاَع١ يتعٝني أعنا٤ ١٦ٖٝ ٚاؾل اجملًـػ- 

. ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ 
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عُٝز ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ عزّ دٛاط اْؿضار األعتاس املغاعز . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 4

. باإلؽضاف ع٢ً صعاي١ ايزنتٛصاٙ إال يف ساي١ اينضٚص٠ اييت ٜكضٖا زتًػ ايكغِ 

 

القرار 
 

:- ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ ٚعن١ٜٛ نال َٔ . ر.ٚاؾل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ ا- 

 يًزصاعات ايعًٝاَقطؿ٢ عبز ادتٛار                ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم . ر.ا

بزص ْبٝ٘                                     ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

َٓقٛص سغٔ                           ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

عٗاّ سٓؿٞ                               ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايقٝزي١ يًزصاعات ايعًٝاٖب١ ؾاصٚم عامل                           . ر.ا

 يًزصاعات ايعًٝاستُز عال١َ                              ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ . ر.ا

يبشح املٛمٛع ٚٚمع مٛابط يتغذٌٝ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚتعزٌٜ يٛا٥ح 

. ايزصاعات ايعًٝا 

 

عُٝز ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً قبٍٛ ايطالب . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 5

 . 2013/2014املتكزَني يًزصاعات ايعًٝا يًعاّ ادتاَعٞ 

 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ - 

 

عُٝز ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً قبٍٛ ايطالب املتكزَني . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 6

 . 2013/2014يًغ١ٓ ايتُٗٝز١ٜ يًُادغتري  يًعاّ ادتاَعٞ 

 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ - 

 

. 23/11/2013بٝإ ْتٝذ١ اَتشإ ايتٜٛؿٌ ٚاملٓعكز بتاصٜذ - 7

 

القرار 
 

. أسٝط اجملًػ عًُا- 
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عُٝز ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً قبٍٛ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 8

 متٗٝزٟ 2013/2014ايطالب املكبٛيني ٚاملكٝزٜٔ بايزصاعات ايعًٝا يًعاّ ادتاَعٞ 

. َادغتري

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً قبٍٛ طالب ايزبًَٛات - 9

 . 2013/2014يًعاّ ادتاَعٞ 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ - 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا / املشنض٠ املكز١َ َٔ ععار٠ األعتاس ايزنتٛص - 10

ايشٟ  (ضتٛ بٓا٤ إعرتاتٝذ١ٝ عج١ٝ يًذاَع١ يف ايعكز ايكارّ  )بٓا٤ا ع٢ً تٛفٝات َؤمتض 

مت عكزٙ ٚأٚف٢ بإْؾا٤ خضا٥ط عج١ٝ يًذاَع١ ٚسيو مُٔ ارتط١ اإلعرتاتٝذ١ٝ 

2014/2019 . 

القرار  
 

:- ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ ٚعن١ٜٛ نال َٔ . ر.ٚاؾل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ ا- 

 يًزصاعات ايعًٝاَقطؿ٢ عبز ادتٛار                ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم . ر.ا

بزص ْبٝ٘                                     ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

امحز عبز ايكارص                   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايعًّٛ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

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

ستُٛر سغني                        ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبٝطض٣ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

 ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعات ايعًٝاؽعبإ عبز اهلل                     . ر.ا

                               ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتُضٜض يًزصاعات ايعًٝا صْزا فالح. ر.ا

. يٛمع خط١ يًدضٜط١ ايبشج١ٝ 

 

ص٥ٝػ ادتاَع١ بعٌُ رصاع١  سٍٛ /  َٔ َعايٞ األعتاس ايزنتٛص ٠املشنض٠ املكزّ- 11

صعّٛ ٚتهايٝـ االعتُار بايزصاعات ايعًٝا يهاؾ١ نًٝات ادتاَع١ ٚاقرتاح عبٌ 

سٛنُتٗا اٚ طٜارتٗا ع٢ً ضتٛ ٜتٛا٥ِ َع ايكإْٛ ٚايال٥ش١ ٜٚتال٥ِ َع ايهًٝات 

. يًذاَع١ املتٓاظض٠ 
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القرار 
ٚاؾل اجملًػ ع٢ً ايظٜار٠  املكرتس١ َٔ ايهًٝات ٚأٚف٢ بضؾع األَض إىل زتًػ - 

 .ادتاَع١ املٛقض 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً أداط٠ تؿضؽ عًُٞ - 12

يألعتاس ايزنتٛص ستُز امحز ابٛ عٝـ األعتاس املتؿضؽ بكغِ ايباطٓ٘ ايعا١َ َٔ 

.  ٚملز٠ عاّ 30/9/2013

القرار 
 

اعار٠ املٛمٛع اىل ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ ٚايكغِ املدتك إلعزار َشنض٠ طبكا يًُار٠ 

. َٔ قإْٛ تٓعِٝ ادتاَعات ٚعضمٗا ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض ( 88)

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ ايطالب ايشٜٔ ٜضغبٕٛ بٓكٌ - 13

. قٝزِٖ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ ببين عٜٛـ إىل ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بغٖٛاز 

 

القرار 
. ٚاؾل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً اقرتاح - 14

تزصٜػ ايزبًَٛات املٛدٛر٠ بايه١ًٝ يف ؾقٌ رصاعٞ ٚاسز َهجـ يبعض ايطالب 

. ادتزر الصتباطِٗ بأعُاٍ ٚٚظا٥ـ متٓعِٗ َٔ االْتعاّ يعاّ رصاعٞ ناٌَ بايه١ًٝ 

 

القرار 
ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ ٚعن١ٜٛ . ر.ٚاؾل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ  ثالث١ٝ بض٥اع١ ا- 

:- نال َٔ 

امحز عبز ايكارص                   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايعًّٛ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

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

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

 .يبشح املشنض٠ ٚ إعزار تكضٜض ٚتكزمي٘ يًُذًػ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً - 15

. اعتُار دزٍٚ االَتشاْات يًؿقٌ ايزصاعٞ األٍٚ ٚايهٓرتٍٚ 

 

القرار 
. ٚاؾل اجملًػ ع٢ً اعتُار ادتزٍٚ - 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ايهارص ارتال بؾإٔ االيتُاؼ املكزّ َٔ ايغٝز٠ ٢َٓ إبضاِٖٝ - 16

نضِٜ املعٝز٠ بكغِ ايًػ١ ايعضب١ٝ به١ًٝ اآلراب  بؾإٔ اعتُار ؽٗار٠ ايتٜٛؿٌ ارتال 

بٗا يًرتق١ٝ إىل رصد١  َزصؼ َغاعز 

القرار 
. حتاٍ إىل ايهارص ارتال إلعزار َشنض٠ يعضمٗا ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض 

 

االنتًاساخ 
 

ط٘ عبز ايععِٝ ط٘ اذتافٌ ع٢ً متٗٝزٟ َادغتري / االيتُاؼ  املكزّ َٔ ايطايب- 17

 بتكزٜض َكبٍٛ بؾإٔ إعار٠ قٝزٙ بتُٗٝزٟ َادغتري ستاعب١ عٔ ايعاّ 2012/2013

. (دٝز) ست٢ ٜتِ سقٛي٘ ع٢ً ايتكزٜض املطًٛب 2013/2014ادتاَعٞ 

 

القرار 
ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا . ر.مت عشب املٛمٛع َٔ قبٌ ايغٝز ا

 

ؾؤار ؾٝقٌ داعِ  ايهٜٛيت ادتٓغ١ٝ بؾإٔ ٚمع٘ / االيتُاؼ  املكزّ َٔ ايطايب- 18

. بايزبًّٛ املٗين ؽعب١ تطٜٛض املٓاٖر به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ ع٢ً اعتهُاٍ تغذًٝ٘ بايه١ًٝ - 

 

انثحىث 
 

( 3000)عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ ختقٝك َبًؼ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 19

دٓٝ٘ يًُغذًني بزصد١ ايزنتٛصاٙ َٔ  (6000)دٓٝ٘ يًُغذًني بزصد١ املادغتري ٚ 

األطبا٤ املكُٝني ٚاملعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ ٚسيو يكٝاَِٗ بعٌُ أعاخ ع١ًُٝ 

. ٚاعتٗالنِٗ ملٛار األعاخ ٚاييت تتهًـ َبايؼ نجري٠ 

 

القرار 
:- ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ ٚعن١ٜٛ نال َٔ . ر.ٚاؾل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ ا- 

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

 يًزصاعات ايعًٝاَقطؿ٢ عبز ادتٛار                ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم . ر.ا

 َٓقٛص سغٔ                         ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ يًزصاعات ايعًٝا. ر.ا

 .يبشح املشنض٠ ٚ إعزار تكضٜض ٚتكزمي٘ يًُذًػ 
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انعالقاخ انثقافُح 
 

 28/11/2013بتاصٜذ  (600)املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات ادتًغ١ صقِ - 20

بؾإٔ مضٚص٠ ٚدٛر خط١ عج١ٝ تنعٗا ادتاَع١ ٚسيو العتهُاٍ املؾضٚع ايشٟ مت َٔ 

. ادً٘ عؿض املبعٛثني ٚاالعتؿار٠ َِٓٗ بعز عٛرتِٗ 

 

القرار 
 

. أسٝط اجملًػ عًُا- 

 

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإٔ ايٓعض يف تٛف١ٝ ايًذ١ٓ - 21

 ٚسيو يظٜار٠ األعاتش٠ املؾضؾني املقضٜني 2/9/2013ايتٓؿٝش١ٜ يًبعجات ظًغت٘ بتاصٜذ 

. ألعنا٤ بعج١ اإلؽضاف املؾرتى أثٓا٤ َز٠ إٜؿارِٖ بارتاصز 

 

القرار 
 

. أسٝط اجملًػ عًُا- 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإٔ اعتُار اتؿاق١ٝ ؽضان١ سٍٛ - 22

 ايزب١ًَٛ –ايزبًّٛ ايعاّ يف ايرتب١ٝ )إتاس١ بضاَر ايزصاعات ايعًٝا يف ايرتب١ٝ خاصز َقض 

َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ عني مشػ  ( ايزب١ًَٛ ارتاف١ بأْٛاعٗا–امل١ٝٓٗ بأْٛاعٗا 

َٚضنظ االعتؾاصات ايرتب١ٜٛ ظاَع١ املًو ععٛر ٚؽضن١ تعًِٝ االعتؾاصات ٚارتزَات 

. ايرتب١ٜٛ 

القرار 
 

. أسٝط اجملًػ عًُا- 

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإٔ اقرتاح داَع١ ايكاٖض٠ حتغني - 23

. رٚصات قزصات أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ 

 

القرار 
 

. أسٝط اجملًػ عًُا- 
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انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهُاخ 
 
 
 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسائم انتانُح تكهُح انصُدنح- 24
 
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

1 
عبز ايضمحٔ دالٍ عبز 

ايععِٝ 

 َادغتري
تؾٝٝز بعض َؾتكات ايبرياطٚيٛبريَٝزٜٔ سات ؾاع١ًٝ 

بٝٛيٛد١ٝ ستت١ًُ 

خايز صؽار . ر.ّ.ا

ستُز ط٘ . ر

7 

8 
إقضاص 

َادغتري ْٝؿني زتز٣ سبٝب  2

حتًٌٝ يبعض االر١ٜٚ احملت١ٜٛ ع٢ً زتُٛع١ 

اٚ زتُٛع١ اهلٝزصٚنغٌٝ / ايهضبٌْٛٝ ٚ 

ْٛص ايزٜٔ ٚد١ٝ . ر.ّ.ا

ْز٣ عبز ايٖٛاب . ر

َٗا عبز ايضمحٔ . ر

9 

8 

7 

إقضاص 

َادغتري ٖب١ اَاّ صؽار  3

طضم عضٜع١ باعتدزاّ دظ٦ٜات ايشٖب ؾ٢ سذ١ ايٓاْٛ 

يًهؾـ عٔ بعض اْٛاع ايبهرتٜا املُضم١ 

ٖب٘ ؾاصٚم . ر.ّ.ا

تاَض عقاّ . ر

دار خري اهلل . ر

9 

2 

3 

إقضاص 

َادغتري امحز سغٔ عبز ايعظٜظ  4
تؾٝٝز بعض املضنبات اذتًك١ٝ ايػري َتذاْغ١ سات 

ايؿاع١ًٝ ايبٝٛيٛد١ٝ احملت١ًُ 

خايز صؽار . ر.ّ.ا

فالح عبز املطًب . ر

ستُز ط٘ . ر

9 

1 

9 

إقضاص 

َادغتري ؽُٝا٤ االَري ستُز  5

تؾٝٝز َضنبات غري َتذاْغ١ اذتًكات َتٛقع إ 

ٜهٕٛ هلا ْؾاط نُنارات ياليتٗاب 

خايز صؽار . ر.ّ.ا

ستُز ط٘ . ر

8 

8 
إقضاص 

َادغتري َضثا ستب َضقػ  6
رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض املضنبات ايقٝزال١ْٝ احملت١ٜٛ 

ع٢ً زتُٛع١ ايهضبٌْٛٝ 

ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ . ر.ّ.ا

ستُز ط٘ . ر

8 

7 
إقضاص 

َادغتري اٌَ بز٣ٚ امحز  7

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض املضنبات ايقٝزال١ْٝ احملت١ٜٛ 

ع٢ً زتُٛع١ االَني 

ؾتش٢ ستُٛر . ر.ا

ْز٣ عٝز . ر

َٗا عبز ايضمحٔ . ر

1 

9 

8 

إقضاص 

َادغتري عُضٚ عارٍ ستُز  8

ايزصاع١ ايزٚا١ٝ٥ يًتأثري ايٛقا٢٥ احملتٌُ يبعض االر١ٜٚ 

املنار٠ ياليتٗابات ؾ٢ ايٛقا١ٜ َٔ ايتٗاب ايبٓهضٜاؼ 

ايٓاتر عٔ اْظِٜ االعباصادٝٓاط ؾ٢ اذتٝٛاْات املع١ًُٝ 

ابتٗاٍ ايزَضراـ . ر.ا

اَري٠ َضار . ر

1 

7 
إقضاص 

َادغتري َقطؿ٢ ستُز َقطؿ٢  9
- 4- ثٝٛأٚنغٛ – 2تؾٝٝز بعض َؾتكات 

اَٝزاطٚيٝزٜٕٓٛ َتٛقع إ ٜهٕٛ هلا ْؾاط اقضباط٢ٜٓ 

امحز ابضاِٖٝ . ر.ا

خايز صؽار . ر.ّ.ا

ستُز ط٘ . ر

1 

10 

10 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ع٣ًٛ ابضاِٖٝ تٗا٢َ  10
حتًٌٝ يبعض االر١ٜٚ احملت١ٜٛ ع٢ً زتُٛع١ االَٝٓٛ ٚ 

اٚ اهلٝزصٚنغٌٝ /

بزص ايزٜٔ عبز اذتًِٝ . ر.ا

ْٛص ايزٜٔ ٚد١ٝ . ر.ّ.ا

ْز٣ عبز ايٖٛاب . ر

َٗا عبز ايضمحٔ . ر

1 

9 

9 

8 

إقضاص 

 
 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسائم انتانُح تكهُح انتعهُى انصناعٍ- 25
 
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 َادغتريَزست ستُز عٝز  1
َز٣ ؾاع١ًٝ تتبع ايؾُػ ؾ٢ األْع١ُ 

ايؿٛتٛؾٛيت١ٝ ؾ٢ َقض 

صَنإ ستُٛر . ر.ا

ستُز عال١َ . ر

13 

3 
إقضاص 

 رنتٛصاٙامحز ستُز إبضاِٖٝ  2
 ايٓشاؼ تحتنري ٚتٛفٝـ َرتا نبا

بطضٜك١ َٝتايٛصدٝا املغاسٝل 

ستُز صتٝب ايؾٝذ . ر.ا

ستُز ستُٛر سغٓني . ر.ا

امحز عٝغ٢ داَع . ر.ا

ا١َُٝ عبز ادتٛار . ر

6 

3 

5 

2 

إقضاص 
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ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسانح انتانُح تكهُح انتجارج- 26
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 رنتٛصاٖٙٝاّ ستُز ْاد٢  1

ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ نُتػري ٚعٝط يف ايعالق١ بني 

ايشنا٤ ايٛدزاْٞ يًكا٥ز ٚايضما ايٛظٝؿٞ يًعاًَني 

 بايتطبٝل ع٢ً َغتؾؿٝات داَع١ املٓٝا –

إقضاص  8مجاٍ عبز اذتُٝز . ر.ا

 
 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسائم انتانُح تكهُح انحقىق- 27
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 رنتٛصاٙمجع١ استُز عبز اهلل  1
اذتُا١ٜ ايزٚي١ٝ ذتكٛم اإلْغإ أثٓا٤ ايٓظاعات 

املغًش١ بني ايٓعض١ٜ ٚايتطبٝل 

إقضاص  8سغاّ ٖٓزا٣ٚ . ر.ا

رنتٛصاٙ عامل ستُز فاحل  2

ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًشكٛم ايٓؿط١ٝ املؾرتن١ يف 

م٤ٛ قٛاعز ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ 
إقضاص  8سغاّ ٖٓزا٣ٚ . ر.ا

 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسائم انتانُح تكهُح انتزتُح- 28
 
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 َادغتريصم٣ٛ خايز عبز اذتًِٝ  1
ؾاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يف حتغني ايغًٛى 

االعتكاليٞ يز٣ أطؿاٍ ايضٚم١ َنطضبٞ االْتباٙ 

اَاٍ عبز ايغُٝع . ر.ّ.ا

صَنإ ع٢ً . ر

5 

6 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ٚا٥ٌ ؾضٜز عبز اذتُٝز  2

ؾاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً َٗاصات ايتٓعِٝ 

ايشاتٞ يت١ُٝٓ األرا٤ االنارمي٢ ٚبعض َٗاصات َا 

ٚصا٤ املعضؾ١ يز٣ ايطالب س٣ٚ فعٛبات ايتعًِ 

باملضس١ً ايجا١ْٜٛ 

إقضاص  5عًُٝإ ستُز . ر.ا

 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسائم انتانُح تكهُح انعهىو- 29
 
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 َادغتريخزجي١ ستُز عباؼ  1

حتنري ٚتٛفٝـ اْابٝب ايهضبٕٛ ايٓاَْٛرت١ٜ َٔ 

ايهاؾٛص املطعِ ببعض ايبٛيُٝضات املٛف١ً 

يًهٗضبا٤ 

ايغعٝز ستُٛر . ر.ا

ا١َٝٓ عبز اجملٝز . ر.ا

ازتز بٗٝر . ر

9 

1 

3 

إقضاص 

رصاع١ امطضاب اْتكاٍ ايعٓافض ؾ٢ ايطبك١ اذتز١ٜ َادغتري امئ ع٢ً خًٝؿ١  2

ٖا٢ْ فاحل . ر.ا

خايز فارم . ر.ا

عظٜظ ْعري . ر.ا

6 
 -

1 

إقضاص 

حتنري ٚتٛفٝـ َٛار سات تطبٝكات ؾٛتٛؾٛيت١ٝ َادغتري عًٝا٤ مجاٍ عٝز  3

عضؾ١ سغني . ر.ا

امحز عبز ايٓاد٢ . ر

5 

1 
إقضاص 

رنتٛصاٙ صٜٗاّ مجاٍ ط٘  4

ايها٥ٓات ايبشض١ٜ نُقزص يًُضنبات ايجا١ْٜٛ 

امل١ُٗ بٝٛيٛدٝا 

ابضاِٖٝ بضع٢ . ر.ا

ستُز ستُز عط١ٝ . ر.ا

صباب ستُز . ر.ا

2 
 -

9 

اقضاص 

رنتٛصاٙ إميإ سغني ستُز  5
اآلثاص ايٛقا١ٝ٥ َٔ ايظصتبٌٝ مز تًٝـ نب ايؿ٦ضإ 

ايٓاتر َٔ صباعٞ نًٛصٜز ايهضبٕٛ 

غار٠ ستُٛر . ر

ستُز ع٢ً . ر

ٚال٤ مجاٍ . ر

 -

 -

11 

اقضاص 
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ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسائم انتانُح تكهُح انطة انثُطزٌ- 30
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

ايبهتريٜا احملب١ يًًُٛس١ يف بعض األمساى املًُش١  َادغتريامحز عٝز عُاص  1
ؾاط١ُ سغٔ ستُز . ر.ا

ْافض عٝز . ر

10 

6 
إقضاص 

2 
أبٛ ايكاعِ َغعٛر أبٛ 

ايكاعِ 
َادغتري 

صفز ٚتكِٝٝ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ؾ٢ املٝاٙ ادتٛؾ١ٝ ؾ٢ َقض 

ٚيٝبٝا 

خايز عباؼ . ر.ا

ٚال٤ عبز ايضمحٔ . ر

7 

5 
إقضاص 

َادغتري ٜغني عٝز مجع١  3

رصاعات عٔ ايٛمع اذتايٞ ملضض ايباعرتٜال يف األصاْب 

 (طضم ايٛقا١ٜ ٚايغٝطض٠ ع٢ً املضض )

عظ٠ عبز ايتٛاب . ر.ا

اذتغني ستُز . ر

9 

5 
إقضاص 

َادغتري ٖز٣ صبٝع عٝز  4

تكزٜض األعالف املضنظ٠ بايعزٜز َٔ ايغُّٛ ايؿطض١ٜ 

يف ستاؾع١ بين عٜٛـ يف املٛاعِ املدتًؿ١ 

خايز عباؼ . ر.ا

ْٛص اهلز٣ ٜاعني . ر

6 

4 
إقضاص 

َادغتري ستُز طنضٜا اذتغٝين  5
تأثري اإلدٗار ايٓاتر عٔ ايٓكٌ ع٢ً بعض األمناط 

ايغًٛن١ٝ ٚنؿا٠٤ ادتُاٍ مبشاؾع١ اعٛإ 

سغ٢ٓ عُٝؿ . ر.ا

امحز ععز . ر.ا

ستُز نضّ . ر

4 

5 

2 

إقضاص 

َادغتري دابض ستُز عبز ادتٛار  6

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض َنارات األنغز٠ ايطبٝع١ٝ 

َٚغتدًقات بعض ايٓباتات ايطب١ٝ ع٢ً ايغ١ُٝ 

ايهبز١ٜ املغتشج١ باعتدزاّ ايغهضٜات ايعزٜز٠ 

 أَني يف ادتضسإ  طاملز١ٖٓٓ ٚداالنتٛ

ناٌَ ستُز . ر.ّ.ا

غار٠ ستُز . ر

خايز ؽعبإ . ر

4 

5 

4 

إقضاص 

ايعالق١ بني بعض ٖضَْٛات ايتهاثض ْٚؾاط املبٝض   َادغتريامحز ابٛ ارتري عباؼ  7

امحز ابٛ ايعال . ر.ا

امحز ٖاؽِ . ر.ا

عٝز عبز اذتُٝز . ر.ا

5 

6 

4 

إقضاص 

َادغتري ساطّ ستُز َقطؿ٢  8
ايهؾـ عٔ ايػؿ ٚبعض املًٛثات  ؾ٢  ايزٖٕٛ 

ٚايظٜٛت 

ععز١ٜ س٢ًُ . ر.ا

عضؾ١ َؾضف . ر

ستُز َعضٚف . ر

6 

4 

5 

إقضاص 

َادغتري َقطؿ٢ ابٛ ايٛؾا عٝز  9

َزخٌ ٚبا٥ٞ يبٝإ رٚص املٓاع١ األ١َٝ يف محا١ٜ 

ايعذٍٛ مز ع١ًُٝ تعظٜظ ايعز٣ٚ  

إقضاص  6صدب عظاّ . ر

َادغتري سغاّ عبز احملغٔ ستُز  10

رصاعات باثٛيٛد١ٝ ٚانًٝٓٝه١ٝ عٔ َضم٢ 

ايغاملْٛٝال ؾ٢ ايعذٍٛ سزٜج٢ ايٛالر٠ 

ستُز مسري . ر.ا

سغاّ امحز . ر

صدب عظاّ . ر

5 

6 

8 

إقضاص 

َادغتري ْع١ُ عٝز ؽعبإ  11

رصاع١ ؾاصَانٛرٜٓاَٝه١ٝ يبعض ارتالفات 

ايٓبات١ٝ 

عبز ايٓافض عبز ايؿتاح . ر.ا

ستُز عبز اهلل . ر.ا

عبري صام٢ . ر

6 

7 

5 

إقضاص 

َز٣ تٛادز ايربٚعٝال ؾ٢ ايًنب ٚايكؾز٠ َادغتري ؾاتٔ عٝز عبز ايػ٢ٓ  12
عارٍ َقطؿ٢ . ر.ا

عضؾ١ َؾضف . ر

6 

4 
إقضاص 

 َادغتريؽُٝا٤ امحز عبز ايعظٜظ  13
ايطضم ايغضٜع١ يًهؾـ عٔ بعض َغببات األَضاض 

يف ايًنب 

ععز١ٜ سًُٞ . ر.ا

مجاٍ ستُز . ر

6 

4 
إقضاص 

َادغتري صغز٠ ستُز عقاّ  14
َز٣ تٛادز أْٛاع ايهاَبًٝٛبانرت ؾ٢ ايًنب ٚبعض 

املٓتذات ايًب١ٝٓ 

عارٍ َقطؿ٢ . ر.ا

عضؾ١ َؾضف . ر

6 

4 
إقضاص 

َادغتري رٜٓا ستُز إمساعٌٝ  15

تكِٝٝ شتاطض َتبكٝات َنارات املٝهضٚبات ؾ٢ ايًنب 

ٚبعض املٓتذات ايًب١ٝٓ 

ععز١ٜ س٢ًُ . ر.ا

عضؾ١ َؾضف . ر

مجاٍ ستُز . ر

6 

4 

5 

إقضاص 

َادغتري دٗار عبز صب٘ َربٚى  16

حتزٜز ْغب١ إفاب١ ٚتٛطٜع ايطؿًٝٝات ايزاخ١ًٝ يف 

اذتُاّ ٚ ايضَٚٞ مبشاؾع١ بين عٜٛـ 

خايز ستُز . ر

يًٝٝإ ْاد٢ . ر

2 

3 
إقضاص 

حتقني األغٓاّ مز رٜزإ اهلُْٝٛهػ نْٛتٛصتػ َادغتري رٜٓا بغ٢ْٛٝ ستُز  17

ؽٛقٞ ستُز . ر

ٚسٝز ستُز . ر.ا

طاصم ستُز . ر.ا

4 

4 

3 

إقضاص 

َادغتري غار٠ دابض عبز ايعظٜظ  18

ايٓؾاط املنار يًُٝهضٚبات يبعض ارتالفات 

ايعؾب١ٝ ملٛاد١ٗ ايبهرتٜا املُضم١ املكا١َٚ يًعزٜز 

َٔ ايعكاقري ٚاملعظٚي١ َٔ ايقٝقإ 

ؾٛطٟ صٜاض . ر.ا

ععار عبز ايعظٜظ . ر.ا

9 

5 
إقضاص 
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َادغتري سٓا ْعِٝ سٓا  19
رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ ع٢ً اصتؿاع َغت٣ٛ 

ايهٛيٝغرتٍٚ املغتشزخ ؾ٢ ادتضسإ 

ناٌَ ستُز . ر.ا

غار٠ ستُز . ر.ا

خايز ؽعبإ . ر.ا

5 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري مسض عٝز عٜٛػ  20
ستؿظ بظٜت سب١ ايربن١  (أ.ٕ.ر) 1-حتنري يكاح اؼ

يًٛقا١ٜ َٔ ؾريٚؼ االيتٗاب ايؾعيب ؾ٢ ايزداز 

سٓؿ٢ ستُٛر . ر.ا

فرب٣ ستُز . ر.ا

5 

7 
إقضاص 

َادغتري اَا٢ْ طًعت عبز ايعظٜظ  21

ايتشًٌٝ ايبٝٛيٛدٞ ٚادتظ٦ٜٞ يًُعظٚالت اذتزٜج١ 

يؿريٚؼ اذت٢ُ ايكالع١ٝ 

سٓؿ٢ ستُٛر . ر.ا

فرب٣ ستُز . ر.ا

6 

8 
إقضاص 

َادغتري ا١ٜ عط١ٝ قض٢ْ  22

رصاع١ دظ١ٝ٦ٜ عٔ املكا١َٚ املتعزر٠ يًُنارات 

اذت١ٜٛٝ يف ايبهرتٜا املعظٚي١ َٔ األغش١ٜ سات األفٌ 

اذتٝٛاْٞ يف األعٛام املقض١ٜ 

ؾٛط٣ صٜاض . ر.ا

ٖاي١ عٝز . ر

امئ اَني . ر.ا

10 

5 

3 

إقضاص 

َادغتري اعضا٤ ؾتش٢ سذاط٣  23

رصاعات عٔ االعتاؾًٝٛنٛنػ اٚصٜػ املكا١َٚ 

يًُنارات املٝهضٚب١ٝ ٚاملعظٚي١ َٔ َقارص شتتًؿ١ 

ؾٛط٣ صٜاض . ر.ا

ٖاي١ عٝز . ر

10 

5 
إقضاص 

 َادغتريٚال٤ امحز عاؽٛص  24
َز٣ تٛادز َٝهضٚب ايزص ْؿ٢ ايًنب ٚبعض املٓتذات 

ايًب١ٝٓ ؾ٢ َز١ٜٓ ب٢ٓ عٜٛـ 

ععز١ٜ س٢ًُ . ر.ا

ستُز َعضٚف . ر

6 

5 
إقضاص 

َادغتري ستُز عارٍ امحز  25

االختباصات ايهاؽؿ١ ٚايتأنٝز١ٜ يًهؾـ عٔ 

 ٣ايتٗاب اينضع حتت ايغض ٜض

عارٍ َقطؿ٢ . ر.ا

مجاٍ ستُز . ر

ستُز َعضٚف . ر

7 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري امحز ستُز مجاٍ  26

االجتاٖات اذتاي١ٝ ٚاألؾام املغتكب١ًٝ املغتدز١َ ؾ٢ 

ايهؾـ عٔ َٝهضٚبات اينضع ايغاص١ٜ 

سغني ابضاِٖٝ . ر.ا

امحز ممزٚح . ر.ا

امحز مسري . ر

5 

3 

2 

إقضاص 

َادغتري صما ستُز فالح  27
َز٣ تٛادز األمحاض ايز١ٖٝٓ املتعزر٠ ايػري َؾبع١ 

ؾ٢ األمساى 

ؾاط١ُ سغني . ر.ا

َضِٜ امحز . ر

9 

4 
إقضاص 

َادغتري سٓإ عٜٛػ ععٝز  28

تكِٝٝ املعزالت ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚاهلض١َْٝٛ ؾ٢ رّ 

ايؿ٦ضإ املقاب١ مبضض ؾ٢ ايهبز ْتٝذ١ َغببات 

شتتًؿ١ 

محز٣ س٢ًُ . ر

اَري٠ سغٔ . ر.ا

ٚال٤ ستُز . ر

5 

4 

3 

إقضاص 

َادغتري ععز عًُٝإ ستُز  29
رصاع١ اعتكقا١ٝ٥ عٔ طؿًٝٝات ايزّ ؾ٢ اجملرتات 

مبشاؾع١ ايٛارٟ ادتزٜز 

خايز ستُز . ر.ا

ٚيٝز ستُٛر . ر

7 

5 
إقضاص 

َادغتري ٖٝجِ عا٢َ ستُز  30

رصاعات عٔ املغببات ايؿريٚع١ٝ يًُٛت ادتٓٝين املبهض 

يف بٝض ايزداز 

عظ٠ عبز ايتٛاب . ر.ا

اذتغني ستُز . ر

5 

6 
إقضاص 

َادغتري ٖٝاّ صتز٣ امحز  31
ايتبأٜ ايٛصاثٞ يبعض ادتٝٓات املضتبط١ بايٛظٝؿ١ٝ 

ايؿغٝٛيٛد١ٝ يًُبٝض ؾ٢ األغٓاّ 

ؽٛق٢ عًُٝإ . ر.ا

ستُٛر ؾتش٢ . ر.ا

ْريَني عاطـ . ر

5 

4 

8 

إقضاص 

رنتٛصاٙ رعا٤ عبزاهلل ستُز  32

قاب١ًٝ تأثض ايبهرتٜا املع١ٜٛ املكا١َٚ يًعزٜز َٔ 

ايعكاقري ٚاملعظٚي١ َٔ بزاص٣ ايزداز املضٜن١ ببعض 

ايظٜٛت ايعن١ٜٛ 

ؾٛط٣ صٜاض . ر.ا

امحز سغني . ر

15 

6 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ٖب٘ اهلل محز٣ ستُٛر  33

إعزار ٚسزات ايتعًِ ايتؾضحي١ٝ باعتدزاّ ايطٝٛص 

ايزاد١ٓ ٚايرب١ٜ 

طٜٔ ايعابزٜٔ عبز . ر.ا

ايغتاص 

ستُز مجع١ . ر.ا

4 

2 
480 

رنتٛصاٙ ستُٛر صَنإ عبز ايضسِٝ  34

اآلي١ٝ ادتظ١ٝ٦ٜ يًتأثري املنار يًغضطإ يبعض 

َؾتكات ايجٝٓٛبري ميٝزْات ادتزٜز٠ 

ناٌَ ستُز . ر

غار٠ ستُز . ر

خايز ؽعبإ . ر

عقاّ خًـ . ر.ا

6 

5 

5 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ٖب٘ صدب ستُز  35

ايتٛفٝـ ايؾه٢ً ٚادت٢ٓٝ يالؽضؽٝا نٛال٣ 

املكا١َٚ يًُنارات ايبهتري١ٜ ٚاملعظٚي١ َٔ ايزداز 

املضٜض 

ٚيٝز محز٣ . ر.ا

ععار عبز ايعظٜظ . ر.ا

ٖاي١ عٝز . ر

10 

4 

6 

إقضاص 

36 

خايز نُاٍ ايزٜٔ عبز 

ايععِٝ 
رنتٛصاٙ 

رصاع١ ع٢ً ؾاع١ًٝ بعض َنارات ايبهرتٜا ؾ٢ 

ايزٚادٔ 

عبز ايٓافض َطٝع . ر.ا

. ر.ستُز عبز ايًٗا. ر.ا

َقطؿ٢ ابٛ ايٓٛصز 

عبري صام٢ . ر

5 

6 

2 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز ستُٛر قض٢ْ  37

صفز َٚضاقب١ االغؾ١ٝ اذت١ٜٛٝ املٝهضٚب١ٝ ؾ٢ 

فٓاع١ االيبإ 

ععز١ٜ س٢ًُ . ر.ا

عارٍ َقطؿ٢ . ر.ا

مجاٍ ستُز . ر

10 

7 

6 

إقضاص 
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رنتٛصاٙ اَا٢ْ مسري ستُز  38

رصاعات ع٢ً ايطؿًٝٝات ايزاخ١ًٝ يًكطط ؾ٢ ستاؾع١ 

ب٢ٓ عٜٛـ َع إدضا٤ ايعز٣ٚ ايتذضٜب١ٝ يزٜزإ 

اعهاصؼ ايكطط ؾ٢ ايؿ٦ضإ ايقػري٠ 

خايز ستُز . ر.ا

يًٝٝإ ْاد٢ . ر

ايؾُٝا٤ ْبٌٝ . ر

4 

3 

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ْٛصا سغٔ ستُٛر  39

تأثري ايتػريات املٛمس١ٝ ع٢ً َتبكٝات بعض املًٛثات 

يف األيبإ ٚايعال٥ل ذتٝٛاْات املظاصع ؾ٢ ستاؾع١ ب٢ٓ 

عٜٛـ 

خايز عباؼ . ر.ا

ٚال٤ عبز ايضمحٔ . ر

عشض ستُز . ر.ا

8 

6 

4 

483 

 
 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسائم انتانُح تكهُح اِداب- 31
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

1 
ستُز عبز ايضمحٔ 

عٝز 
 َادغتري

األؾهاص ايالعكال١ْٝ ٚعالقتٗا بايضما عٔ اذتٝا٠ 

يز٣ ع١ٓٝ َٔ املضاٖكني َٔ أبٓا٤ األطٚاز املطًكني 

ٚغري املطًكني 

إقضاص  3ٖب٘ اهلل ستُٛر . ر

2 
َقطؿ٢ سغإ عبز 

ايكارص 

َادغتري 

-1084 /570 -477)عٝٛاؼ ؾ٢ عٗز ايزاْؾُٓز٣ 

1174ّ) 

ؾٝقٌ عٝز ط٘ . ر

ستُز عٝز ناٌَ . ر

8 

1 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ابٛ ايٓٛص محز٣ ابٛ ايٓٛص  3

َؿّٗٛ عٝار٠ ايكإْٛ ٚعًط١ اجملتُع املز٢ْ ؾ٢ 

ؾًغؿ١ دٕٛ يٛى ايغٝاع١ٝ 

ستُز عجُإ . ر.ا

عقُت ْقاص . ر.ا

5 

7 
إقضاص 

 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجُم انزسائم انتانُح تكهُح انطة انثشزي- 32
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

َادغتري عبز املٓعِ ع٢ً ستُز  1

إطاي١ ايٛتض انًٝػ ؾ٢ ساالت ايؾًٌ املدٞ يف 

األطؿاٍ 

عاطـ َضع٢ . ر.ا

امحز دابض . ر

5 

6 
إقضاص 

َادغتري اَري عظت ععز  2

ايتشكل َٔ ايك١ُٝ ايتٓبؤ١ٜ يًهٛببتٝٓؿٝهٌ َٔ 

ايغهت١ ايزَاغ١ٝ ٚايٓظٜؿ١ٝ 

عاَح نُاٍ . ر.ا

امحز حي٢ٝ . ر

ستُز بهض٣ . ر

5 

7 

6 

إقضاص 

َادغتري ٢ْٗ ستُٛر ؾ٢ُٗ  3
رصاع١ َضم٢ االْغزار ايض٣ٛ٥ املظَٔ َٔ سٝح 

خقا٥قِٗ االنًٝٓٝه١ٝ 

ْب١ًٝ ابضاِٖٝ . ر.ا

ٚيٝز ايغضٚد٢ . ر

ْٝؿني ستُٛر . ر

4 

7 

6 

إقضاص 

4 
رٜٓا َقطؿ٢ عبز 

ايقبٛص 

َادغتري 

رصاع١ يًُكاص١ْ بني االٚماع ايتعز١ًٜٝ املدتًؿ١ ؾ٢ 

عالز رٚاص ايٛمع٘ االْتٝاب٢ اذتُٝز 

َقطؿ٢ ارتؾت . ر.ا

ستُز املٓا٣ٚ . ر.ا

طاصم ايزعٛق٢ . ر

4 

5 

8 

إقضاص 

 رنتٛصاٙؽرئٜ ستُز ابضاِٖٝ  5

ايزٚص ادت٢ٓٝ يعاٌَ ٚاسز احملؿظ يالصتباط ايًُٝؿا٣ٚ 

ؾ٢ ساالت عضطإ ايزّ ايٓداع٢ اذتار ارتاىل َٔ 

ايعٝٛب ايٛصاث١ٝ 

عٗاّ عُض . ر.ا

ؽرئٜ ستُز . ر

صاؾت ستُز . ر

7 

5 

8 

إقضاص 

 رنتٛصاٙطاصم ابضاِٖٝ ايزعٛق٢  6

َتابع١ راخٌ املغتؾؿ٢ ٚع٢ً املز٣ ايكضٜب يًُضم٢ 

س٣ٚ اينٝل ايكاف٢ بايؾضٜإ ايض٥ٝغٞ األٜغض عٛدتٛا 

بايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ  حتت ادتًز 

ٖؾاّ بؾض٣ . ر.ا

ٜاعض عبز اهلار٣ . ر.ا

اعا١َ امحز . ر

9 

6 

3 

إقضاص 

 رنتٛصاٙاَري٠ ؾؤار ستُز   7

ٕ اعٝتٌٝ عغتأٜ نُهٌُ عالدٞ يعكاص 

ن٢ًَٛ ؾني عرتات يًتشضٜض البام١ ْادش١ يف 

املضم٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايعكِ َع َتالط١َ املبٝض 

املتعزر ايتهٝغات 

ستُز سغٔ . ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ . ر

ستُز عبز ايػؿاص . ر

9 

7 

5 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ْاْغ٢ زتز٣ نُاٍ   8

املقارق١ ع٢ً اال١ُٖٝ االنًٝٓٝه١ٝ يًبٝبٝتٝزاط 

سات ف١ً بايهايٝهضٜٔ العتدزا١َ نُؤؽض 

س٣ٛٝ ؾ٢ عضطإ املبٝض املتكزّ ٚاملتأخض 

ستُز سغٔ . ر.ا

َٓؿضٜز ؽُٝت . ر.ا

5 
 -
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رنتٛصاٙ ملٝا٤ ستُز ستُٛر  9

اال١ُٖٝ االنًٝٓٝه١ٝ يالّ ع٢ ب٢ صقِ ٚاسز ايبٛىل 

ؾ٢ َضم٢ ايتٗاب ايه٢ً ايٓؾط ايٓاتر عٔ َضض 

ايش٥ب١ اذتُضا٤ ٚاصتباط٘ مبعزالت ْؾاط املضض 

سٓإ ط٘ . ر.ا

ستُز ْبٌٝ . ر

٢ًًْٝ س٢ًُ . ر

صباب عؿٝؿ٢ . ر

2 

1 

4 

2 

إقضاص 
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 ـ:وافق انًجهس عهً تعدَم اشزاف انزسانح انتانُح تكهُح انعهىو- 33
 

  

تعد انتعدَم قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

رنتٛصاٙ اٌَ خنض خًٝؿ١  ايعًّٛ 1

سٓإ عبز اذتُٝز . ر

صؽا صؽار . ر

ٚال٤ مجاٍ . ر

سٓإ عبز اذتُٝز . ر

صؽا صؽار . ر

ٚال٤ مجاٍ . ر

ستُز ع٢ً . ر

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعدَم اشزاف انزسائم انتانُح تكهُح اِداب- 34
 

    

تعد انتعدَم قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

1 

 اآلراب

َادغتري مسٝش١ ع٢ً عُض 
مجاٍ عبز ايٓافض . ر.ا

امحز ايؾ٢ُٝ . ر

مجاٍ عبز ايٓافض . ر.ا

رنتٛصاٙ امسا٤ ؽضف ايزٜٔ ستُز  2
مجاٍ عبز ايٓافض . ر.ا

امحز ايؾ٢ُٝ . ر

مجاٍ عبز ايٓافض . ر.ا

رنتٛصاٙ مساح ستُٛر خًٌٝ  3

مجاٍ عبز ايٓافض . ر.ا

امحز ايؾ٢ُٝ . ر
مجاٍ عبز ايٓافض . ر.ا

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعدَم اشزاف انزسائم انتانُح تكهُح انتزتُح- 35
 
 

    

تعد انتعدَم قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

1 

 ايرتب١ٝ

َادغتري ؾاصٚم ستُز عٝز 

ستُٛر عٛض اهلل . ر.ا

َادز٠ ببا٣ٚ . ر

ستُز امحز فاحل . ر.ا

َادز٠ ببا٣ٚ . ر

َادغتري ا١َٓٝ ط٘ امساعٌٝ  2

ستُز سغني ععٝز . ر.ّ.ا

دٝٗإ امحز س٢ًُ . ر

ؾٝٛيٝت ؾؤار ابضاِٖٝ . ر.ا

دٝٗإ امحز س٢ًُ . ر

َادغتري امحز ْقضت ستُز  3
اميإ طن٢ ستُز . ر.ا

شتتاص عبز ايؿتاح . ر

زتز٣ َٗز٣ . ر.ا

شتتاص عبز ايؿتاح . ر

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعدَم اشزاف انزسانح انتانُح تكهُح انتجارج- 36
 

    

 

تعد انتعدَم قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

إميإ ستُز. رَادغتري ٢َٓ ؽشات١ عٝـ  ايتذاص٠ 1  
إميإ ستُز. ر  

ْافض ؾضاز. ر  

 
 

 ـ: وافق انًجهس عهً تعدَم اشزاف انزسانح انتانُح تكهُح انطة انثُطزٌ-37
 

    
 
 

تعد انتعدَم قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

1 
ايطب 

 ايبٝطضٟ

سغاّ امحز.رَادغتري َا٢ٖ عٝز عبز ايتٛاب   
سغاّ امحز.ر  

ستُز َعٛض. ر  
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 ـ:وافق انًجهس عهً تعدَم اشزاف انزسائم انتانُح تكهُح انصُدنح- 38
 

    

تعد انتعدَم قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

1 

 ايقٝزي١

َادغتري فؿا٤ بهض٣ مجع١ 
ّ صِٜ ستُز عا٢َ .ر.ا

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

ّ صِٜ ستُز عا٢َ .ر.ا

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

غار٠ ستُز فؿٛت . ر

َادغتري امسا٤ عُض امحز  2

ّ صِٜ ستُز عا٢َ .ر.ا

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

ّ صِٜ ستُز عا٢َ .ر.ا

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

ناٌَ ستُز عبز اهلل . ر

َادغتري ستُز امحز تٗا٢َ  3
ّ صِٜ ستُز عا٢َ .ر.ا

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

ّ صِٜ ستُز عا٢َ .ر.ا

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

ناٌَ ستُز عبز اهلل . ر

َادغتري ؽآٖزا عٝز صبٝع  4

خايز صؽار . ر.ّ.ا

ستُز عبز ايٖٛاب . ر

خايز صؽار . ر.ّ.ا

ستُز عبز ايٖٛاب . ر

ٖب٘ عاطـ . ر

رنتٛصاٙ اسالّ ٖاؽِ عٜٛػ  5

عٗاّ فالح ايزٜٔ . ر.ا

عاَح ؾهض٣ . ر.ّ.ا

صباب عبز ايغالّ . ر.ّ.ا

عٗاّ فالح ايزٜٔ . ر.ا

عاَح ؾهض٣ . ر.ّ.ا

صباب عبز ايغالّ . ر.ّ.ا

طٜٓب ٜٛعـ . ر.ّ.ا

رنتٛصاٙ ابضاِٖٝ ط٘ ابضاِٖٝ  6

ّ صِٜ ستُز عا٢َ .ر.ا

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

ّ صِٜ ستُز عا٢َ .ر.ا

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

غار٠ ستُز فؿٛت . ر

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعدَم عنىاٌ انزسائم انتانُح تكهُح انطة انثُطزٌ- 39
 

انتعدَم انعنىاٌ تعد انتعدَم انعنىاٌ قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

1 
ايطب 

 ايبٝطضٟ

َادغتري  ستُز عبز اهلل ستُز 

تكِٝٝ تأثري بعض يكاسات َضض 

اإلدٗاض املعزٟ ع٢ً األرا٤ ايتٓاعًٞ 

ٚاإلْتادٞ يألغٓاّ 

تأثري بعض امطضابات َا بعز ايٛالر٠ ع٢ً 

إْتاز ٚتهاثض املاؽ١ٝ 

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ ستُز سن٢ ؾتشٞ  2

املعا١ًَ ادتضاس١ٝ يهغٛص اذتٛض 

يف ايهالب 

املعا١ًَ ادتضاس١ٝ يهغٛص اذتٛض يف 

رصاع١ جتضٜب١ٝ : ايهالب 
غري دٖٛضٟ  

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تعدَم عنىاٌ انزسائم انتانُح تكهُح انعهىو- 40
 

انتعدَم انعنىاٌ تعد انتعدَم انعنىاٌ قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

1 

ّ
ٛ

ً
ع

اي
 

َادغتري  سغٓا٤ عظ٢َ عبز ايتٛاب 

حتنري ٚتٛفٝـ املٛار ايهضب١ْٝٛ 

َتٓا١ٖٝ ايقػض يبعض ايتطبٝكات 

ايب١ٝ٦ٝ 

حتنري ٚتٛفٝـ أْابٝب ايهضبٕٛ َتٓا١ٖٝ 

ايقػض يبعض ايتطبٝكات ايب١ٝ٦ٝ 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري امسا٤ ستُز ستُٛر  2

تأثري بعض املؾتكات ايٓبات١ٝ ع٢ً 

ايتغضطٔ املغتشح نُٝٝا٥ٝا ؾ٢ 

سٝٛاْات ايتذاصب 

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يًهضنِ ٚايٓاصصتني ع٢ً 

ايتغُِ ايهبز٣ املغتشح مبار٠ ثٓا٢٥ َٝجٌٝ 

اْجضاعني ع٢ً ادتضسإ ايبٝنا٤  (ا)بٓظ 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري ملٝا٤ ععٝز ستُٛر  3

حتنري ٚتٛفٝـ اغؾ١ٝ ممظٚد٘ 

مبٛار ْاَْٛرت١ٜ عاي١ٝ ايهؿا٠٤ 

ٚرصاع١ سضن١ٝ اعتدزاَٗا ؾ٢ 

َعادت١ املٝاٙ 

حتنري ٚتٛفٝـ اغؾ١ٝ ايبٛىل اٜجض املُظٚد١ 

باْابٝب ثا٢ْ انغٝز ايتٝتاّْٝٛ ايٓاَْٛرت١ٜ  

ٚرصاع١ تطبٝكاتٗا ؾ٢ َعادت١ املٝاٙ 

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ اٌَ خنض خًٝؿ١  4

تأثري املغتدًقات ايطبٝع١ٝ ع٢ً 

ايٓٛبات املغتشج١ بٛاعط١ َار٠ 

ايبًٝٛناصبني ؾ٢ سٝٛاْات ايتذاصب 

االثاص ايٛقا١ٝ٥ ملغتدًقات بعض ايٓباتات مز 

ٖؾاؽ١ ايععاّ املغبب 

بادتًٛنٛنٛصتٝهٜٛز ؾ٢ ايؿ٦ضإ 

غري دٖٛضٟ  
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 ـ:وافق انًجهس عهً تعدَم عنىاٌ انزسانح انتانُح تكهُح انصُدنح- 41

 

 

انتعدَم انعنىاٌ تعد انتعدَم انعنىاٌ قثم انتعدَم اندرجـح اسـى انطانــة انكهُح م 

 ايقٝزي١ 1
اصت٢ امحز عبز 

اذتُٝز 
َادغتري  

رصاع١ َكاص١ْ يالَٛنغٝغًًٝني 

املعط٢ عٔ طضٜل ايؿِ ٚاذتكٔ ايعن٢ً 

يًبٓغًني طٌٜٛ املز٣ يًٛقا١ٜ َٔ 

ايبهرتٜا ايغبشٝ٘ املغبب٘ اليتٗاب 

اذتًل املتهضص 

رصاع١ َكاص١ْ يالَٛنغٝغًًٝني 

املعط٢ عٔ طضٜل ايؿِ ٚاذتكٔ ايعن٢ً 

يًبٓغًني طٌٜٛ املز٣ يًٛقا١ٜ َٔ 

االفاب١ املتهضص٠ اليتٗاب اذتًل  

غري دٖٛضٟ  

 
 

 ـ:وافق انًجهس عهً يد قُد انزسائم انتانُح تكهُح اِداب- 42
 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

1 

اآلراب 

 3/12/2014 إىل 4/12/2013َٔ  3/12/2013 إىل 4/12/2012َٔ َادغتري ٖاي١ ع٢ً طقظٚم 

 3/12/2014 إىل 4/12/2013َٔ  3/12/2013 إىل 4/12/2012َٔ َادغتري أ١َٝٓ ستُز ستُٛر  2

َادغتري ٖاٜز٣ عظٜظ ٚيغٔ  3
 إىل 24/12/2012َٔ 

23/12/2013 

 23/12/2014 إىل 24/12/2013َٔ 

 
 

 ـ:وافق انًجهس عهً يد قُد انزسائم انتانُح تكهُح انطة انثُطزٌ- 43
 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

1 

 ٟ
ض

ط
ٝ

ب
اي

ب 
ط

اي

 19/12/2014 إىل 20/12/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري صَنإ عبز اذتًِٝ ؽعبإ 

 22/12/2014 إىل 23/12/2013َٔ ال ٜٛدز رنتٛصاٙ ايؾُٝا٤  امحز ستُز  2

 11/10/2014 إىل 12/10/2013 11/10/2013 إىل 12/10/2012رنتٛصاٙ ستُز سغني صَنإ  3

 22/12/2014 إىل 23/12/2013َٔ ال ٜٛدز رنتٛصاٙ ستُز طًعت صدب  4

 22/12/2014 إىل 23/12/2013َٔ ال ٜٛدز رنتٛصاٙ ٖاي٘ ع٢ً عًُٝإ  5

 

 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث            15                 22/12/2013تتارَـخ  (88)انجهسـح رقـى 

 
 ـ:وافق انًجهس عهً يد قُد انزسائم انتانُح تكهُح انطة انثشزٌ- 44

 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

1 

 ٣
ض

ؾ
ب

اي
ب 

ط
اي

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري عظ٠ عبز ايٖٛاب ستُز 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ستُٛر سغٔ ستُٛر  2

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري  ستُٛر رٚيٝز ستِ 3

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ؾار٣ طن٢ عط١ٝ  4

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري صاْٝا ستُٛر شتتاص  5

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ١ًْٗ ممزٚح ْعِٝ  6

7 
امحز سغني عبز 

اجملٝز 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري 

8 
َقطؿ٢ ستُٛر 

ستُز 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري امحز ارصٜػ ستُز  9

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ٚعاّ عٝز ابضاِٖٝ  10

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري امحز ستُٛر ععز  11

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ستُز َؤَٔ ط٘  12

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري سغاّ ايزٜٔ مجاٍ  13

14 

عبري عبز ايتٛاب عبز 

ايعًِٝ 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ؽار٣ ابٛ مٝـ ستُز  15

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري اميإ ستُٛر ستُز  16

17 

ستُز عبز ايغالّ عبز 

ايضاطم 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري َض٠ٚ امحز بز٣ٚ  18

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري عبزايالٙ ستُز ستُز  19
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 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ابضاِٖٝ ابٛ اجملز امحز  20

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري امحز ٜغض٣ ستُز  21

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري َٝٓا عا٢َ سبٝب  22

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ٢َ عقاّ امحز  23

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري سٓإ سغ٢ٓ َعٛض  24

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري اميإ محز٣ ستُز  25

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري فؿا٤ ٖاؽِ ابضاِٖٝ  26

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ٖب٘ ستُز ابضاِٖٝ  27

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري َاصٜإ عٛض اهلل عظٜظ  28

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري رٜٓا َاٖض َهْٓٛ٘  29

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تحىَم دراسح انزسائم انتانُح تكهُح انطة انثشزٌ- 45

 

انً يٍ اسـى انطانــة انكهُح و 

1 

ة 
ط
ان

 ٌ
شز

نث
دتهىو ياجستُز اشزف صالح حثُة ا

دتهىو ياجستُز انهاو قدرٌ يحًد  2

دتهىو ياجستُز يحًد حًُدج يحًد  3

 
 

 ـ:وافق انًجهس عهً إَقاف قُد انزسائم انتانُح تكهُح انطة انثشزي- 46
 

انسثـة  اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

1 

انطة انثشزي  

صعا١ٜ طؿٌ َادغتري ٖٚٝب٘ ستُز مشضرٍ 

تظأَ َٛعز االَتشإ َع ايٛالر٠ رنتٛصاٙ رعا٤ عبز ايضمحٔ عبز ايغالّ  2

 

 ـ:وافق انًجهس عهً إَقاف قُد انزسانح انتانُح تكهُح اِداب- 47
 

انسثـة  اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

صعا١ٜ طؿٌ َادغتري ٖاٜز٣ دار ْقٝـ اِداب  1
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 ـ:وافق انًجهس عهً إَقاف قُد انزسانح انتانُح تكهُح انطة انثُطزٌ- 48
 

انسثـة  اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

ْعضا يعضٚف عًُ٘ بزٚي١ بانغتإ رنتٛصاٙ إبضاِٖٝ  سذاز إبضاِٖٝ انطة انثُطزٌ  1

 

 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قُد انزسانح انتانُح تكهُح انطة انثُطزٌ- 49
 

انسثـة اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

اعتٓؿاس عٓٛات ايتُٗٝزٟ نُا دا٤ بهتاب ايكغِ َادغتري امحز قضْٞ ستُز  انطة انثُطزٌ 1

 

 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قُد انزسانح انتانُح تكهُح اِداب- 50
 

انسثـة اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

عزّ دز١ٜ ايطايب ٚعزّ اتقاي٘ املؾضف َادغتري صما عبز ايٓيب سغٔ  اِداب 1

 

 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قُد انزسائم انتانُح تكهُح انطة انثشزٌ- 51
 

انسثـة اندرجــح اسـى انطانــة انكهُح و 

1 

 انطة انثشزي

ؽضٜـ عبز ايعظٜظ 

عٜٛػ 

بٓا٤ ع٢ً خطاب َٔ ٚطاص٠ ايقش١ ٚايغهإ َادغتري 

ظضٚف خاف١ َادغتري دانًني نُاٍ دٛصز  2

 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طضٜـ ؽٛق٢ ؾضز/ ر .أ

 

        

 

 

           

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

 أَني ايغٝز امحز يطؿٞ/ ر .أ

 


