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قرارات 

( 89)هجلس الدراسات العليا والبحوث الجلسة رقن  

 21/1/2014 تتاريخ 

االستهالل 
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ 
 

  .22/12/2013بتاصٜذ  (88)ايتصزٜل ع٢ً قطض اؾًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

القرار 
 

. ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ قطض اؾًغ١ ايغابك١ - 

 

انضىاتط 
 

. 21/12/2013 بٝإ ْتٝذ١ اَتشإ ايتٜٛفٌ ٚاملٓعكز بتاصٜذ – 2

القرار 
 

. أسٝط اجملًػ عًُا- 

 

أَني عاّ اؾاَع١ بؾإٔ طًب املٛافك١ ع٢ً ْكٌ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغٝز األعتاس  - 3

صؽا عارٍ يطفٞ َزصؼ اإلساع١ ٚايتًٝفظٜٕٛ بكغِ اإلعالّ داَع١ نفض / ايزنتٛص٠ 

. ايؾٝذ إىل داَع١ بين عٜٛف 

القرار 
 

 .ٚافل اجملًػ ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل فًػ اؾاَع١ املٛقض - 

أَني عاّ اؾاَع١ بؾإٔ طًب املٛافك١ ع٢ً ْكٌ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغٝز األعتاس - 4

ممزٚح عبز اهلل قُز عبز ايًطٝف  املزصؼ بكغِ اإلعالّ داَع١ بين عٜٛف / ايزنتٛص 

. إىل ن١ًٝ اإلعالّ داَع١ نفض ايؾٝذ 

القرار 
 

. أٚص٢ بضفع األَض إىل فًػ اؾاَع١ املٛقض عزّ املٛافك١ ؿاد١ ايه١ًٝ ٚ- 
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 322)املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا بؾإٔ تصٜٛب ايكضاصات صقِ -  5

 اـاص١ مبٓح ايطالب 22/12/2010بتاصٜذ  (491)  ٚصقِ 6/9/2010بتاصٜذ  (323،

 . 2009/2010اؿاصًني ع٢ً ايزبًَٛات به١ًٝ ايرتب١ٝ يًعاّ اؾاَعٞ 

 

القرار 
ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ ا- 

: ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

عٗاّ سٓفٞ                   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

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

ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعات ايعًٝا ؽعبإ عبز اهلل           . ر.ا

. ٚسيو إلعزار تكضٜض  ٚتكزمي٘ يًُذًػ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ بؾإٔ بز٤ ايزصاعات ايعًٝا يف ؽصص -  6

رنتٛصاٙ َع -   َادغتري–تهٓٛيٛدٝا اإلْؾا٤ات املز١ْٝ ٚاملعُاص١ٜ يًشصٍٛ ع٢ً ربًّٛ 

 داَع١ ايغٜٛػ ٚقز ٚافل فًػ ايه١ًٝ –تب٢ٓ ال٥ش١ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ 

  . 19/11/2013بتاصٜذ (210)ظًغت٘ صقِ 

 

القرار 
 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ ا- 

: ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

َتٛيٞ عبز ايعظٜظ                    عُٝز ن١ًٝ اهلٓزع١ . ر.ا

بزص ْبٝ٘                                     ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

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

ٚسيو يفشص املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ ٚرصاع١ اإلَهاْٝات 

ْا٥ب ص٥ٝػ . ر.َٚز٣ تزاخًٗا َع ن١ًٝ اهلٓزع١ ٚتفٜٛض ا- ايبؾض١ٜ املٓاعب١  

. اؾاَع١ يعضض املٛضٛع ع٢ً فًػ اؾاَع١ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اؿكٛم بؾإٔ تطبٝل ايكضاص ايصارص َٔ فًػ اؾاَع١ -  7

. َٔ ايتشغني  % 25غصٛص أبٓا٤ ايعاًَني ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ غصِ ْغب١ 

القرار 
 

تطبٝل قضاص فًػ اؾاَع١ - 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ طب األعٓإ بؾإٔ  تعٝني أعطا٤ ١٦ٖٝ تزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ -  8

باألقغاّ املدتًف١ سٝح تكزّ يًه١ًٝ ايعزٜز َٔ خضجيٞ اؾاَعات اـاص١ املصض١ٜ 

. يٛظا٥ف َعٝزٜٔ َٚزصعني َغاعزٜٔ طبكا إلعالْات ايه١ًٝ 

القرار 
ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ ا- 

: ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

 

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

يًزصاعات ايعًٝا َصطف٢ عبز اؾٛار        ٚنٌٝ ن١ًٝ اؿكٛم . ر.ا

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

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

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

. ملٓاقؾ١ َعاٜري اختٝاص املعٝزٜٔ َٔ اؾاَعات اـاص١ 

 

املكرتسات املكز١َ َٔ ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ تطٜٛض ؾإ ايرتقٝات املكز١َ يًُذًػ -  9

. األع٢ً يًذاَعات 

القرار 
/ ر.ٚافل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ ؾٓتني يًعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ بض٥اع١ ا

: ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

 

ؾ١ٓ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ 

 

سغٔ ع٢ً                                    عُٝز ن١ًٝ اإلعالّ . ر.ا

عصُت ْصاص                               ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب . ر.ا

يًزصاعات ايعًٝا َصطف٢ عبز اؾٛار             ٚنٌٝ ن١ًٝ اؿكٛم . ر.ا

عٗاّ سٓفٞ                          ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

 

ؾ١ٓ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ 

 

قُز خطض                                عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ . ر.ا

دٛر٠ إمساعٌٝ                           عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ . ر.ا

سغٔ فتشٞ لٝب                    األعتاس به١ًٝ ايطب ايبؾض٣ . ر.ا

. يعٌُ َكرتح يًذ١ٓ ايرتقٝات 
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طًعت امحز سغٔ به١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ بٝع / املشنض٠ املكز١َ َٔ األعتاس املغاعز-  10

. نتاب عٝارت٘ يطالب ايزبًّٛ ايرتبٟٛ 

 

القرار 
 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ ا- 

: ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

َزست ابٛ عضٜع                         عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ . ر.ا

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

 يًزصاعات ايعًٝاَصطف٢ عبز اؾٛار          ٚنٌٝ ن١ًٝ اؿكٛم . ر.ا

عٗاّ سٓفٞ                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

بزص ْبٝ٘                             ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

. يزصاع١ املٛضٛع ٚتكزِٜ تكضٜض 

 

 pharm)املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ طالب ربًّٛ -  11

D)  ٞ2013/2014يًعاّ اؾاَع . 

القرار 
 

ٚافل اجملًػ - 

 

 املٛافك١ ع٢ً اعتطاف١ ايعًُا٤ املتُٝظٜٔ  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ-  12

َٔ أبٓا٤ ايه١ًٝ ٚايهًٝات ايع١ًُٝ األخض٣ يتؾذٝعِٗ ع٢ً إقا١َ َؾاصٜع عج١ٝ 

. َؾرتن١ َٚؾاصنتِٗ تزصٜب باقٞ ايظَال٤ ايشٜٔ مل تتاح هلِ فضص١ ايغفض يًداصز 

 

القرار 
 

ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اإلعالّ بؾإٔ إعار٠ تٛدٝ٘ بعض املعٝزٜٔ اؾزر ايشٜٔ -  13

مت ْكًِٗ َٔ ن١ًٝ اآلراب إىل ؽصصات ايعالقات ايعا١َ ٚاإلساع١ ٚايتًٝفظٜٕٛ به١ًٝ 

. اإلعالّ 

القرار 
 

إعار٠ املشنض٠ إىل فًػ ايه١ًٝ - 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اإلعالّ بؾإٔ تكضٜض ؾ١ٓ ايفشص ٚايرتؽٝح اـاص -  14

 ٚ 6/2013 /15،16 بؾإٔ طًب ٚظا٥ف ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املٓؾٛص باؾضٜز٠ ّٜٛ 2013بإعالٕ 

22/6/2013 . 

القرار 
. ٚافل اجملًػ ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل فًػ اؾاَع١ املٛقض - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اإلعالّ بؾإٔ تأدٌٝ املؤمتض ايغٟٓٛ األٍٚ يًه١ًٝ إىل -  15

 ْعضا يعزّ ٚدٛر َٝظا١ْٝ سايٝا بايه١ًٝ ٚق١ً عزر 2014 بزال َٔ ابضٌٜ 2014أنتٛبض 

. أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

القرار 
ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ اْؾا٤ ايرباَر ايتاي١ٝ يًزصاعات ايعًٝا -  16

تطبٝكات - املعًَٛات١ٝ اؿ١ٜٛٝ - ايبٝٛيٛدٝا اؾظ١ٝ٦ٜ - ايهُٝٝا٤ اؾٓا١ٝ٥  )بايه١ًٝ 

  (ايطاق١ املتذزر٠ -  ايٓاْٛفٛتْٛٝو –ايًٝظص 

 

القرار 
: ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚعط١ٜٛ نال َٔ / ر.تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ ا

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

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

َصطف٢ عبز اؾٛار                ٚنٌٝ ن١ًٝ اؿكٛم يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

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

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

عٝف ايٓصض امحز                     ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ . ر.ا

يتشزٜز ايربْاَر  ايشٟ عٝتِ املٛافك١ املبز١ٝ٥ عًٝ٘ يهٞ تكّٛ ن١ًٝ ايعًّٛ بإعزار ايًٛا٥ح 

. اـاص١ بٗا 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ ؼٌُ اؾاَع١ َصاصٜف ايتغذٌٝ -  17

يًُعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ بايه١ًٝ يز٣  (املادغتري ٚايزنتٛصاٙ)يًزصاعات ايعًٝا 

تغذًِٝٗ بهًٝات اؾاَعات املصض١ٜ اٚ عكز اتفاق١ٝ إلعفا٥ِٗ َٔ َصاصٜف ايزصاع١ 

. أع٠ٛ مبعاْٚٞ نًٝاتِٗ 

القرار 
 ع٢ً عزّ ؼٌُ اؾاَع١ صعّٛ 29/5/2012ٜطبل قضاص فًػ اؾاَع١ املٓعكز بتاصٜذ - 

. ايتغذٌٝ خاصز اؾاَع١ 
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:- قطض ادتُاع ؾ١ٓ اإلؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ املؾه١ً َٔ فًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ - 18

االعرتؽار بٓعِ ايتزصٜػ باؾاَعات األٚصب١ٝ ٚاألَضٜه١ٝ ٚايٝابا١ْٝ  - 

املؾهالت ايفع١ًٝ باؾاَع١ يف َضسًيت املادغتري ٚايزنتٛصاٙ  - 

ٚضع تصٛص يًتعاٌَ َع املؾانٌ ايٓامج١ عٔ َٛضٛع اإلؽضاف  - 

 (ارب١ٝ-  ٖٓزع١ٝ –طب١ٝ )ٚضع اعرتاتٝذٝ٘ يًتػًب عًٝٗا ٚتكغِٝ اؾاَع١ يجالث١  قطاعات - 

القرار 
إضاف١ نال َٔ إىل عط١ٜٛ ايًذ١ٓ - 

قُٛر ايبٝذا٣ٚ                  األعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ . ر.ا

قُز ايػضٜب                       األعتاس به١ًٝ ايتذاص٠ . ر.ا

 

االنتًاساخ 
 

ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا بؾإٔ ايتُاؼ بعض طالب / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 19

 متٗٝزٟ –ايزصاعات ايعًٝا َٔ قضاص فًػ قغِ إراص٠ األعُاٍ بضفض قٝزِٖ يف ايزصاعات ايعًٝا 

 . 2013/2014َادغتري يًعاّ 

القرار 
ٚافل اجملًػ ع٢ً ٚضع َعاٜري يًُفاض١ً بني املتكزَني َٔ قبٌ فًػ ايكغِ ٚفًػ ايه١ًٝ 

. يف ض٤ٛ ايعزر ايشٟ ٜكضصٙ فًػ ايكغِ َٔ سٝح ايطاق١ االعتٝعاب١ٝ 

 

 –قُز إبضاِٖٝ طْاتٞ ٚاؿاصٌ ع٢ً َادغتري نُٝٝا٤ سٟٝٛ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايغٝز - 20

طضم عالز ايفريؼ  بؾإٔ عزّ تعٝٝٓ٘ بٛظٝف١ َزصؼ َغاعز به١ًٝ ايزصاعات –بٝٛيٛدٝا دظ١ٝ٦ٜ 

. ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ 

القرار 
.  عُٝز ايه١ًٝ يإلفار٠ –قُز خطض . ر.إصعاٍ املٛضٛع إىل ا- 

 

قُز صاحل عبز اهلل ايباسح به١ًٝ ايرتب١ٝ اؿاصٌ ع٢ً متٗٝزٟ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايغٝز - 21

. َادغتري بؾإٔ إعار٠ قٝزٙ يًشصٍٛ ع٢ً رصد١ املادغتري 

 

القرار 
. إعار٠ املٛضٛع إىل ايه١ًٝ َع تطبٝل ايكٛاعز املٓصٛص عًٝٗا بايال٥ش١ - 

 

االيتُاؼ املكزّ َٔ املزصعني املغاعزٜٔ به١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ صر َصضٚفات ايتغذٌٝ - 22

سٝح أِْٗ َغذًني به١ًٝ ايطب داَع١  (ايزنتٛصاٙ)املغتشك١ يف َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا 

. ايكاٖض٠ 

القرار 
. ٚافل اجملًػ يف ض٤ٛ ايًٛا٥ح اـاص١ بشيو - 
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انثحىث 
 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ أنارمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا بؾإٔ ايُٓاسز اـاص١ - 23

. بتشهِٝ دٛا٥ظ ايزٚي١ ايتؾذٝع١ٝ ٚايتفٛم ٚايتكزٜض١ٜ ٚايٌٓٝ 

القرار 
. أسٝط اجملًػ عًُا - 

 

ص٥ٝػ قغِ ايباطٓ٘ ايعا١َ به١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا - 24

. قُز امحز أبٛ عٝف / تٛضٝح ايٓؾاط ايعًُٞ ٚايبشجٞ يألعتاس ايزنتٛص 

 

القرار 
: َطايب١ ايه١ًٝ باعتٝفا٤ ايطًبات ايتاي١ٝ 

. قٝاّ َكزّ ايطًب بعضض خطت٘ ؽدصٝا ع٢ً عُٝٓاص ايكغِ - 

عضض َٛافك١ فًػ ايكغِ َٚٛافك١ ؾ١ٓ ايزصاعات ايعًٝا ٚفًػ ايه١ًٝ ع٢ً - 

. اـط١ ايبشج١ٝ 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ عٌُ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 25

 – عًّٛ طب١ٝ –عًّٛ ٖٓزع١ٝ )دٛا٥ظ َاي١ٝ ألفطٌ قغِ عًُٞ يف نٌ قطاع عجٞ 

. َٔ سٝح ْؾض أعاخ رٚي١ٝ يف فالت سات َعاٌَ تأثري عايٞ  (عًّٛ إْغا١ْٝ 

 

القرار 
: ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚعط١ٜٛ نال َٔ / ر.تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ ا- 

سغٔ ع٢ً                                    عُٝز ن١ًٝ اإلعالّ  . ر.ا

َزست ابٛ عضٜع                            عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ . ر.ا

دٛر٠ إمساعٌٝ                            عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ . ر.ا

إبضاِٖٝ بضع٢                              أعتاس ايٓبات به١ًٝ ايعًّٛ . ر.ا

ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا ٖب١ فاصٚم عامل                           . ر.ا

. يزصاع١ املٛضٛع ٚإعزار تكضٜض

 

ايتكضٜض املكزّ َٔ َهتب ايعالقات ايزٚي١ٝ ظاَع١ بين عٜٛف بؾإٔ عٌُ عح عٔ - 26

.  (UMT)ايرتتٝب اـاص ظاَع١ اإلراص٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 

القرار 
عزّ َٛافك١ اجملًػ ع٢ً االتفاق١ٝ يًُربصات املٛدٛر٠ باملشنض٠ املضفك١ ٚأٚص٢ بضفع - 

. األَض إىل فًػ اؾاَع١ املٛقض
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ َؾاصن١ اؾاَع١ يف بضْاَر -  27

Scifinder ٚسيو ملا ٜٛفضٙ َٔ دٗز َٚاٍ يًغار٠ ايباسجني  .

 

القرار 
 

. املٛافك١ ع٢ً ايربْاَر َٔ سٝح املبزأ ع٢ً إٔ ؼزر ايه١ًٝ  ايتهًف١ - 

 

َزٜض َضنظ اؾٛر٠ بؾإٔ بضْاَر إعزار / املشنض٠ املكز١َ َٔ األعتاس ايزنتٛص -  28

خبري يف إراص٠ اؾٛر٠ ايؾا١ًَ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ بايتعإٚ َع اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ 

. عاع١ تزصٜب١ٝ ع٢ً َضسًتني  (100)اؾٛر٠ ٚاالعتُار ٜغتػضم ايربْاَر 

 

القرار 
 

 .ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل فًػ اؾاَع١ املٛقضٚافل اجملًػ ع٢ً ايربْاَر - 

 

 

انعالقاخ انثقافيح 
 

 يٛضع 16/1/2014بتاصٜذ  (604)املشنض٠ املكز١َ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات صقِ - 29

قٛاعز ألداطات ايتفضغ ايعًُٞ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بؾإٔ عح ايٓكاط اييت تغتزع٢ 

. تعزٌٜ يف ايكإْٛ 

 

القرار 
 

عضض املشنض٠ ع٢ً ايًذ١ٓ َض٠ أخض٣ يبشح ايٓكاط اييت تغتزع٢ تعزٜال يف 

. ايكإْٛ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً صضف - 30

املهافأ٠ ألعاخ َٓؾٛص٠ رٚيٝا يف أعٛاّ َاي١ٝ عابك١ عز أقص٢ عح ٚاسز عٔ نٌ 

. عاّ عابل 

القرار 
 

. ٜتِ إعار٠ عضض املشنض٠ ع٢ً فًػ إراص٠ صٓزٚم ايبشٛخ َض٠ أخض٣ 
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انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ 

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تسجيم انزسانح انتانيح تكهيح انعهىو- 31
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 َادغتريٖب٘ اهلل صبٝع قُٛر  1

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض املهْٛات 

ايٓبات١ٝ ع٢ً ايغ١ُٝ املغتشج١ 

 بايزٚنغٛصبٝغني ف٢ اؾضسإ

قُز بزص ايزٜٔ . ر.ا

ٖٓا٤ ابضاِٖٝ . ر.ا

اعا١َ قُز . ر.ا

8 

9 

8 

إقضاص 

 

ـ :وافق انًجهس عهً تسجيم انزسائم انتانيح تكهيح انحقىق- 32
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

إقضاص  6صضا عبٝز . ر.افرت٠ ايضٜب١ يف اإلفالؼ  رنتٛصاٙقُز بٔ عبز اهلل بٔ قُز  1

 رنتٛصاٙقُز عا٢َ عبز ايباق٢  2

 رصاع١ َكاص١ْ ٚتطبٝك١ٝ –األسظاب ايغٝاع١ٝ 

( 12)ع٢ً قإْٛ األسظاب اؾزٜز يف َصض صقِ 

 2011يغ١ٓ 

إقضاص  14قُز اْػ دعفض . ر.ا

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تسجيم انزسائم انتانيح تكهيح انصيدنح- 33
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 َادغتري اؾٛار سذاز ْٜٛػ عبز 1
ايتٛصٝف اؾظ٧ٜ يعظالت بٛي١ٝ َٔ االٜؾريٜؾا 

نٛال٣ َكا١َٚ يًهٝٓٛيٕٛ 

  عٝغٞ   أٌَ/ر.ّ.أ

عاَح قُزٟ / ر

  ممزٚح إٜٓاؼ/.ر

5 

6 

3 

إقضاص 

 َادغتريعاَح عبز املٓعِ قُز  2
رصاع١ رٚا١ٝ٥ عٔ االثاص احملت١ًُ يعكاص 

ايتُٝٛطٚيَٛٝز ف٢ عالز عضطإ ايض١٥ 

ٖب١ فاصٚم / ر.ّ.ا

اَري٠ َضار سغني / ر

      قُز محظا٣ٚ/ ر

5 

8 

4 

إقضاص 

 َادغتري عأبٛ عضٟٚا٥ٌ ْصض  3

عصض دزٜز َٔ  َكا١َٚ ايهًٝبغٝٝال َْْٛٛٝا 

يًبٝتاالنتاّ ٚؼزٜات ايهاصبابِٝٓٝ جملاب١ٗ 

ٖشٙ املؾه١ً 

  عٝغٞ أٌَ/ر.ّ.أ

عاَح قُزٟ / ر

4 

7 
إقضاص 

َادغتري  َٗا قُز عبز ايفتاح 4

رصاع١ ايتأثري ايٛقا٢٥ احملتٌُ يبعض املٛار املدتاص٠ 

ع٢ً ايضبٛ ايؾعب٢ املغتشزخ ػضٜبٝا ف٢ اؾضسإ 

إمساعٌٝ ايكصيب /ر.ا

 باعِ أْٛص/   ر

5 

7 
إقضاص 

َادغتري فاصؼ ايغٝز قُز  5

تكِٝٝ ايتاثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ يًهٛاصعتني 

ٚمحض االٚصعٛ ر٣ اٚنغ٢ نٛيٝو ضز 

االصاب١ بٓكص ايرت١ٜٚ ايهبز٣ ٚإعار٠ ايطذ ف٢ 

دضطإ ايتذاصب 

صَطإ عبز اهلل /ر.ا

أَري٠ َضار / ر

باعِ أْٛص / ر

5 

7 

6 

إقضاص 

َادغتري    إٜٗاب امحز قُز ايؾٛص٣ 6

رصاع١ رٚا١ٝ٥ يًتػٝري ف٢ تأثري ايًٛفاعتاتني ع٢ً 

بعض ايعكاقري املطار٠ ملضض ايغهض٣ ف٢ 

ايتذاصب احملزث١ ملضض ايغهض٣ ف٢ اؾضسإ 

صَطإ عبز اهلل /ر.ا

أَري٠ َضار / ر

باعِ أْٛص / ر

6 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري عُار سغٓني قُز  7

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ 

ناصْٝتني ضز ضضص -ملْٛتًٝٝٛناعت ٚإٍ

االنغز٠ املغتشزخ بايغٝهًٛفٛعفاَٝز  

ف٢ دضسإ ايتذاصب 

صَطإ عبز اهلل /ر.ا

أَري٠ َضار / ر

باعِ أْٛص / ر

7 

5 

4 

إقضاص 
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َادغتري فاط١ُ فزٟ َاٖض  8

تؾٝٝز بعض َؾتكات ايجٝاطٍٚ اؾزٜز٠ 

نُطارات ق١ٜٛ يًغضطإ 

ل٣ٛ قُز /ر.ا

قُز ط٘ /   ر

٢ْٗ ٖاْٞ /   ر

4 

5 

5 

إقضاص 

َادغتري قُز قُٛر ط٘  9

تطبٝكات اهل٦ٝات ايٓاَْٛرت١ٜ يبعض االر١ٜٚ 

املغتدز١َ ف٢ عالز ٖؾاؽ١ ايععاّ 

ايظ٢ٜٓ َٛع٢ /ر.أ

ٖب١ فاصٚم / ر. ّ.أ

صؽا خضؽّٛ / ر

5 

6 

4 

إقضاص 

َادغتري إميإ ؽضٜف سغٔ  10

ؼًٌٝ يبعض األر١ٜٚ احملت١ٜٛ ع٢ً فُٛع٘ 

اٚ  فُٛع٘ ايهضبٌْٛٝ /َٝٓٛ ٚ اال

  ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ /ر .ّ. أ

إبضاِٖٝ امحز لٝب   /ر

إدالٍ عبز اؿُٝز   /ر

4 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري أٌَ دابض قضْٞ  11

ؽًٝل بعض َؾتكات ايبريٚيٝظٜٔ اؾزٜز٠ 

 ٚاملتٛقع ْؾاطٗا اؿٟٝٛ

خايز صؽار /ر.ّ.ا

 قُز ط٘ ايغعزٟ/ ر

6 

5 
إقضاص 

رنتٛصاٙ إميإ دابض عٝز  12

تصُِٝ ٚؽًٝل بعض َؾتكات را٣ فٌٝٓٝ ثٝاطٍٚ 

املجبط١ يًغٝهًٛأٚنغٝذٝٓٝظ ٚتكُٝٝٗا 

نُطارات يًغضطإ َٚطارات ياليتٗابات 

مسري قُز املػاط٣ /ر.ا

قُز ط٘ ايغعزٟ / ر

5 

6 
إقضاص 

رنتٛصاٙ قُز مجٌٝ قُز  13

ؼًٌٝ فٝتٛ نُٝٝا٢٥ ٚتكِٝٝ سٟٝٛ يبارصات 

ايبكٛيٝات    

قُز أبٛ ايفتٛح / ر.ا

عاَح فهض٣ / ر .ّ.ا

قُز ع٢ً فضز /ر .ّ.ا

أمسا٤ إبضاِٖٝ  / ر

5 

4 

6 

5 

إقضاص 

 

 ـ:وافق انًجهس عهً تسجيم انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثشزي- 34
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
 يالحظاخ

 َادغتريإخالص سغ٢ٓ عبز ايعظٜظ  1
 ٠رصاع١ تأثري ْكص فٝتاَني ر ٚايػز٠ اؾاص رصقٞ

ٚايهايغّٝٛ ع٢ً َضض٢ اؿاالت اؿضد١ 

عاَح املضاغ٢ /ر.ّ.أ

أمحز حي٢ٝ طنضٜا       / ر

عُضٚ قُز عصُت                                                                        / ر

5 

6 

3 

إقضاص 

 َادغتريرعا٤ قُٛر خًٌٝ  2
ايعٓف ضز ايعاًَني ببعض املغتؾفٝات مبز١ٜٓ 

       ب٢ٓ عٜٛف

انضاّ ايؾربا٣ٚ     / ر.أ

أؽضف عبز ايععِٝ / ر.ّ.أ

َٓاٍ قُز عٜٛػ                                                                                                            / ر

5 

8 

4 

إقضاص 

 َادغتريامحز قُز ابضاِٖٝ  3

رصاع١ تأثري اعتدزاّ دضعتني كتًفتني َٔ 

عكاص ايضميٝفٝٓتاٌْٝ ع٢ً االعتذاب١ يًتٓبٝب 

ٚاالسغاؼ بايٛع٢ أثٓا٤ اؿح املتغًغٌ ايغضٜع 

   املعزٍ

قُٛر عاَض  /ر.أ

قُز ع٢ً َٗضإ    / ر

ساطّ عبز ايٖٛاب                                                                                                                            / ر

3 

6 

7 

إقضاص 

 َادغتريفاط١ُ ابضاِٖٝ قُز  4
ايتػريات اؾٓغ١ٝ يز٣ ايٓغا٤ بعز إطاي١ ايؾعض 

بايًٝظص 

 ٜاعض اـٝاط      /ر.أ

ْؾأت ْبٌٝ إمساعٌٝ                                                                 / ر

5 

4 
إقضاص 

 َادغتريعبز اهلل ع٢ً عبز اهلل  5
ايتٓبؤ بٓذاح املٛدات ايفٛم تصار١َٝ يف عالز 

   سصٛات ايه٢ً ٚأع٢ً اؿايب

عُضٚ َزست  /ر.أ

                                                 امحز َزست صاغب/ ر

3 

5 
إقضاص 

 َادغتريَٗا َؤَٔ عبز ايفتاح  6
تكِٝٝ ساالت ايكض١ْٝ املدضٚط١ٝ ف٢ ساالت 

      تصشٝح االبصاص

َٓصٛص سغٔ  /ر.أ

قُز ٜاعض عٝف  / ر.ّ.أ

قُز عجُإ  / ر

8 

7 

5 

إقضاص 

ايصضع يف َضض٢ ايؾًٌ ايزَاغٞ  َادغتريقُز عارٍ عبز ايتٛاب  7

رٜٓا امحز عظت                                   / ر.ّ.أ

عاَح مسري فُٗٞ       / ر.ّ.أ

                                                           صؽا سغٔ عًُٝإ/ ر.أ

8 

8 

6 

إقضاص 

 َادغتريْضَني قُز قُز  8
رٚص ايضْني املػٓاطٝغ٢ بطضٜك١ االْتؾاص ف٢ 

     ؼزٜز صفات ايبؤص ايهبز١ٜ

خايز ايؾٓت٢ً /ر.أ

عشض عبز ايغالّ                                                                 / ر

5 

7 
إقضاص 

 َادغتريصفٛت عًِٝ قُٛر  9

قٝاؼ ْغب١ ايهضٜاتٓني اىل االيبَٝٛني يًتٓبؤ 

رصاع١ : عز٠ ايكصٛص ف٢ ايؾضاٜني ايتاد١ٝ 

تضادع١ٝ يًُضض٢ ايشٜٔ خيطعٕٛ يًتصٜٛض 

االختٝاص٣ يًؾضاٜني ايتادٝ٘ بايصبػ١ 

ٖؾاّ بؾض٣ قُٛر      /ر.أ

                                                        اعاَ٘ امحز اَني/ر

5 

4 
إقضاص 

 َادغتريامحز ق٢ ايزٜٔ ساَز  10
ايفضٜتني َٚكا١َٚ األْغٛيني يف َضض٢ ايغهضٟ 

ايٓٛع ايجاْٞ 

خايز اؿزٜزٟ /ر.أ

قُز ْبٌٝ عامل                                                                         / ر

4 

5 
إقضاص 
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 َادغترينرييػ َٓري ْغِٝ  11

رصاع١ َكاص١ْ بني ايكٓاع اؿٓذض٣ اٜضنٝٛ 

ٚاالْبٛب١ اؿٓذض١ٜ أثٓا٤ تك١ٝٓ ايطػط املٓدفض 

    ف٢ عًُٝات االسٕ ايٛعط٢

قُٛر َصطف٢  /ر.أ

قُز ع٢ً َٗضإ      / ر

أمحز عبز ايعاٍ  / ر

3 

4 

5 

إقضاص 

 َادغتريقُز محز٣ فتش٢  12
يف  (ؼ)ايك١ُٝ ايتؾدٝص١ٝ يًربٚتني املتفاعٌ 

ساالت دًط١ ايؾضٜإ ايتادٞ اؿار٠ 

ٖؾاّ بؾض٣ قُٛر    /ر.أ

خايز صفعت  / ر

4 

5 
إقضاص 

 َادغتريٖب٘ قُز سغني  13
تكِٝٝ تزفل ايزّ يًُبٝطني يف َضض٢ تهٝػ 

    املبٝطني باعتدزاّ ايزٚبًض املًٕٛ

قُز سغٔ  /ر.أ

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ     / ر.ّ.أ

َٗا ع٢ً سغٔ قت٘                                                                                     / ر

5 

6 

4 

إقضاص 

 َادغتريأ١َٝٓ ايغٝز عبز ايعاٖض  14
رٚص َار٠ بٝفاعٝظَاب ف٢ عالز اْغزار ايٛصٜز 

ايض٥ٝغ٢ يؾبه١ٝ ايعني       

قُز ٜاعض عٝف  / ر.ّ.أ

قُز عجُإ  / ر

2 

3 
إقضاص 

 َادغتريفٝب٢ فاصٚم عًِٝ  15

تكِٝٝ اعتدزاّ ايًٝظى ف٢ عالز ساالت قصض 

      رٜٛبرت10ايٓعض االع٢ً َٔ 

ساطّ ٖاصٕٚ                              /ر.ّ.أ

قُز ٜاعض عٝف / ر.ّ.أ

                                          قُز عجُإ/ ر

4 

5 

3 

إقضاص 

 َادغتريامحز قُز سغني  16

قٝاؼ َغت٣ٛ ٖضَٕٛ ايربٚالنتني ٚايهٛصتٝظٍٚ 

ف٢ َتالط١َ ايطٝل ايتٓفغ٢ ف٢ االطفاٍ 

املبتغضٜٔ 

سغٔ فتش٢ لٝب     /ر.أ

٢َٓ خًٛص٢                               / ر.أ

                                          اعاَ٘ عظت بطضؼ/ ر.ّ.أ

5 

6 

4 

إقضاص 

 َادغتريامحز سغني قُٛر  17
نٝف١ٝ عالز ايتبٍٛ ايال اصار٣ يز٣ األطفاٍ 

ٚايؾباب 

عُضٚ َزست  /ر.أ

أمئ صالح ايغٝز  / ر

4 

7 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ ابضاِٖٝ ع٢ً  18

ٚ عكاص /َز٣ ا١ُٖٝ اعتدزاّ عكاص ايضٜباَٝبٝز اٚ

ايربٚباٍْٛ ف٢ عالز ايتٗاب املعز٠ املصاسب الصتفاع 

ضػط ايٛصٜز ايباب٢ ايهبز٣ ف٢ املضض٢ املصابني 

بتًٝف ايهبز 

قُز تٛفٝل . ر.ا

ٚا٥ٌ فتش٢ . ر

4 

7 
إقضاص 

رنتٛصاٙ صغز٠ عبٝز ابضاِٖٝ  19

تكِٝٝ تعزر االؽهاٍ ؾني ْاطع اَني االرٜٓٛطٜٔ 

(ADA G22A)  َع االدٗاض ايتًكا٢٥ ف٢

ايغٝزات املصضٜات 

خزجي١ قُز . ر.ا

سٓإ قُز . ر

َٗا ع٢ً . ر

4 

5 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ َٓاص قُٛر عبز ايعظٜظ  20
( MTR A2756G)اصتباط تعزر االؽهاٍ ؾني 

يز٣ ايغٝزات املصابات بغضطإ ايجز٣ 

خزجي١ قُز . ر.ا

٢َٓ سن٢ .ر

قُز ع٢ً . ر

4 

6 

3 

إقضاص 

 

ـ:وافق انًجهس عهً تعديم إشزاف انزسائم انتانيح تكهيح انعهىو- 35  

  
 
 

تعد انتعديم قثم انتعديم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة انكهيح م 

1 

 ايعًّٛ

رنتٛصاٙ امئ مسٝح عضٜب٢ 
رصاع١ ثبات بعض املبٝزات ٚايؾٛا٥ب املصاسب١ هلا ؼت ايعضٚف 

ايب١ٝ٦ٝ املدتًف١ 

امحز سافغ . ر.ا

عٝز عبز ايكارص . ر

باعِ ايغٝز . ر

امحز سافغ . ر.ا

إبضاِٖٝ ايزعٛقٞ . ر.ا

عٝز عبز ايكارص . ر

رنتٛصاٙ صاْٝا عصاّ تٛسٝز  2

تطعِٝ بعض َؾتكات دٌٝ ايهٝتٛطإ بٛاعط١ ايبًُض٠ 

ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايهٗضٚنُٝٝا١ٝ٥ ببعض االَٝٓات ايعطض١ٜ 

ٚايبريٍٚ ٚتٛصٝف ايهٛبٛيُٝضات ايٓاػ١ ٚتكُٝٝٗا يًتشهِ ف٢ 

ؼضص ايزٚا٤ 

ايغعٝز قُٛر . ر.ا

صساب عبٝز . ر

ايغعٝز قُٛر . ر.ا

صساب عبٝز . ر

سٓف٢ قُٛر . ر

 

:-وافق انًجهس عهً تعديم إشزاف انزسائم انتانيح تكهيح انصيدنح- 36  

  
 
 

تعد انتعديم قثم انتعديم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة انكهيح م 

1 

 ايصٝزي١

 ؼًٌٝ يبعض االرٜٚ٘ احملتٜٛ٘ عًٞ فُٛع١ ايهضبٌَْٛٝادغتري صض٣ٛ  ععٝز َعتُز 

 قُز صفعت /ر.ّ.أ

 إبضاِٖٝ أمحز لٝب /ر

َٗا قُز / ر

 قُز صفعت /ر.ّ.أ

 إبضاِٖٝ أمحز لٝب /ر

ْٗاٍ فا٥ل / ر

َادغتري ط٘ ساَز أمحز  2

اؾزٜز٠ ايػري َتذاْغ١  تؾٝٝز بعض املضنبات

مخاع١ٝ اؿًك١ ٚاحملتٌُ إٔ ٜهٕٛ هلا تأثري َطار 

ياليتٗاب 

خايز صؽار / ر.ّ.ا

قُز عبز ايٖٛاب / ر.ّ.أ

خايز صؽار / ر.ّ.ا

قُز عبز ايٖٛاب / ر.ّ.أ

َاريني بضت٢ / ر
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: - وافق انًجهس عهً تعديم إشزاف انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثيطزٌ- 37  

 

 

    
 
 

تعد انتعديم قثم انتعديم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة انكهيح م 

1 

ٟ
ض

ط
ٝ

ب
اي

ب 
ط

اي
 

َادغتري َٓاٍ ع٢ً صٚب٢ 

تكِٝٝ االعتذاب١ املٓاع١ٝ ضز بعض ايبهرتٜا املُضض١ سات االصٌ 

ايزاد٢ٓ ٚعالقتٗا ببعض املٓؾطات املٓاع١ٝ  

امساعٌٝ عبز . ر.ا

 اؿفٝغ

مس١ٝ ايغٝز. ر.ا  

امساعٌٝ عبز . ر.ا

 اؿفٝغ

مس١ٝ ايغٝز. ر.ا  

ٖاي١ ايغٝز. ر  

تٛصٝف بعض اؾٝٓات املضتبط١ مبكا١َٚ االَضاض ف٢ اؾاَٛؼرنتٛصاٙ ٢ْٗ قُز لٝب  2  

فٛط٣ ايصعٝز٣. ر.ا  

اسالّ امحز. ر.ا  

فٛط٣ ايصعٝز٣. ر.ا  

اسالّ امحز. ر.ا  

دٝاْر طٜٗٛا. ر  

 

:- وافق انًجهس عهً تعديم عُىاٌ انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثيطزٌ- 38
 

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

1 

ايطب 

 ايبٝطضٟ

َادغتري  قُز ع٢ً امحز 

ايتٛصٝف ايؾه٢ً ٚاؾ٢ٓٝ 

يًبهرتٜا املُضض١ املضتبط١ بااليتٗاب 

اؾًز٣ ايػضغض٢ٜٓ ف٢ ايزداز 

ايتٛصٝف ايؾه٢ً ٚاؾ٢ٓٝ يًبهرتٜا 

املُضض١ املضتبط١ بااليتٗاب اـ٣ًٛ ف٢ 

ايزداز 

غري دٖٛضٟ  

2 
اٌَ عبز ايٛاسز عبز 

ايفتاح 
َادغتري 

رصاعات ع٢ً املغببات ايبهتري١ٜ 

يًٓفٛم املبهض ف٢ ايهتانٝت 

رصاعات بهرتٜٛيٛد١ٝ ع٢ً املٝهضٚبات 

املصاسب١ ألد١ٓ ايبٝض ايٓافك١ ٚايٓفٛم 

املبهض ف٢ ايهتانٝت 

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :وافق انًجهس عهً تعديم عُىاٌ انزسائم انتانيح تكهيح انعهىو- 39
 

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

1 

ّ
ٛ

ً
ع

اي
 

َادغتري قُز ف٢ُٗ صاِٜ 
رصاعات ع٢ً االٚيٝات ايطف١ًٝٝ ايت٢ تصٝب 

بعض اؿٝٛاْات ف٢ قافع١ ب٢ٓ عٜٛف 

رصاعات ع٢ً ايطفًٝٝات اـاصد١ٝ اييت 

تصٝب بعض األمساى  يف َصض 

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ صاْٝا عصاّ تٛسٝز  2

تطعِٝ بعض َؾتكات دٌٝ ايهٝتٛطإ بٛاعط١ 

ايبًُض٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايهٗضٚنُٝٝا١ٝ٥ 

ببعض االَٝٓات ايعطض١ٜ ٚايبريٍٚ ٚتٛصٝف 

ايهٛبٛيُٝضات ايٓاػ١ ٚتكُٝٝٗا يًتشهِ ف٢ 

 ؼضص ايزٚا٤

تطعِٝ بعض َؾتكات دٌٝ ايهٝتٛطإ بٛاعط١ 

ايبًُض٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ ببعض االَٝٓات ايعطض١ٜ 

ٚايبريٍٚ ٚتٛصٝف ايهٛبٛيُٝضات ايٓاػ١ 

 ٚتكُٝٝٗا يًتشهِ ف٢ ؼضص ايزٚا٤

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :وافق انًجهس عهً يد قيد انزسانح انتانيح تكهيح انعهىو- 40
 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

َادغتري غار٠ ع٢ً قُز ايعًّٛ  1
رصاعات ٖغتٛيٛد١ٝ يبعض َبٝزات 

ايف٦ضإ ع٢ً بعض االعطا٤ 
18/10/2012  - 18/10/2013 18/10/2013  - 18/10/2014 
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ـ :وافق انًجهس عهً يد قيد انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثيطزٌ- 41
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 ٟ
ض

ط
ٝ

ب
اي

ب 
ط

اي

َادغتري ٖٓا٤ محزإ عبز اؿهِٝ 
تأثري ايتػش١ٜ ع٢ً خصٛب١ بعض 

سٝٛاْات املظصع١ 

 22/12/2014 اىل 23/12/2013َٔ ال ٜٛدز 

َادغتري رٜٓا فز٣ سغٔ  2

رصاعات دظ١ٝ٦ٜ ع٢ً اْٛاع 

املٝهٛبالطَا باعتدزاّ اختباص٣ 

تفاعٌ ايبًُض٠ املتغًغٌ ايتكًٝز٣ 

ٚايه٢ُ 

 19/12/2014 اىل  20/12/2013َٔ ال ٜٛدز 

َادغتري قُز عبز اهلل قُز  3

تكِٝٝ تأثري بعض يكاسات َضض 

االدٗاض املعز٣ ع٢ً االرا٤ ايتٓاع٢ً 

ٚاالْتاد٢ يالغٓاّ 

 19/12/2014 اىل  20/12/2013َٔ ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ ا١َٝٓ قُز ايغٝز  4

تؾدٝص بعض االَضاض ايبهتري١ٜ 

باعتدزاّ تفاعٌ ايبًُض٠ املتغًغٌ 

ايتكًٝز٣ ٚايه٢ُ 

 22/12/2014 اىل 23/12/2013َٔ ال ٜٛدز 

 

ـ :وافق انًجهس عهً يد قيد انزسائم انتانيح تكهيح انصيدنح- 42
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 ١
زي

ٝ
ص

اي

َادغتري                                      قُز عُض عبز ايعظٜظ
فاع١ًٝ خفض ايهٛيغرتٍٚ يبعض 

ايغالالت املٝهضٚب١ٝ  
 16/2/2015   إىل  2014 / 2/ 17َٔ  ال يٌجد

َادغتري ملٝا٤ ْادٞ َربٚى  2

 َر 140رصاع١ تأثري عكاص ايغًُٝٝاصٜٔ

ٚعكاص األصعٛر٣ اٚنغٞ نٛيٝو 

َر ع٢ً محا١ٜ ايهبز يف 250اعٝز 

 عٞ  ؼاملضضٞ املصابني بفريٚ

 16/2/2015   إىل  2014 / 2/ 17َٔ  ال يٌجد

َادغتري صٛفٝا صفٛت عٝار  3
اعتدزاّ عكاص ايضاعٝهارٚتضٌٜ يف 

عالز اإلعٗاٍ اؿار عٓز األطفاٍ 
 16/2/2015   إىل  2014 / 2/ 17َٔ  ال يٌجد

 
 

ـ :وافق انًجهس عهً يد قيد انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثشزي- 43
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 ٣
ض

ؾ
ب

اي
ب 

ط
اي

                         1/10/2014:       إيـــــٞ 1/10/2013:   َٔ  ال يٌجدَادغتري ؽضٜف ط٘ امحز 

                         1/10/2013:        إيـــــٞ 1/10/2012:   َٔ  ال يٌجدَادغتري      اميإ عٝز قُز 2

                         1/10/2013:        إيـــــٞ 1/10/2012:   َٔ  ال يٌجدَادغتري صؽا فتش٢ صاحل  3

                         1/10/2013:        إيـــــٞ 1/10/2012:   َٔ  ال يٌجدَادغتري عٓا٤ ع٢ً سغٔ  4

                         1/10/2014:        إيـــــٞ 1/10/2013:   َٔ  ال يٌجدَادغتري ٢َٓ مسري سغني  5

                         1/10/2014:       إيـــــٞ 1/10/2013:   َٔ  ال يٌجدَادغتري طاصم عظ ايزٜٔ قُز  6
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 ـ:وافق انًجهس عهً تحىيم دراسح انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثشزٌ- 44

 

انً يٍ اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 ٌ
شز

نث
 ا
ة

ط
ان

دتهىو ياجستيز  عالء هثرًك فرج اهلل   

دتهىو ياجستيز  ايياب ضعيد تٌفيك   2

دتهىو ياجستيز  اندٍ نادٍ جاتر 3

دتهىو ياجستيز اهيل هنير فيلثص    4

دتهىو ياجستيز هطعٌد اتراىين عثاش  5

دتهىو ياجستيز عال تركاخ حطنَ  6

دتهىو ياجستيز يطرٍ نثيل تشرٍ      7

دتهىو ياجستيز نٌره الطيد هحوٌد     8

دتهىو ياجستيز احود ناجَ صثرج  9

دتهىو ياجستيز هحوٌد جوعح احود  10

 

 ـ:وافق انًجهس عهً َقم قيد انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثشزٌ- 45

 

انً يٍ اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 ٌ
شز

نث
 ا
ة

ط
ان

 كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف كليح الطة جاهعح عين شوص   ايون علَ شوص الدين

 كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف كليح الطة جاهعح عين شوص   احود ضالهو علَ  2

 كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف كليح الطة جاهعح عين شوص   هيرا فؤاد عياد 3

كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف كليح الطة جاهعح الونيا احود ضثاق اضواعيل  4

كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف كليح الطة جاهعح االزىر    داليا هحود عواد الدين  5

كليح الطة جاهعح الفيٌم كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف هرًج احود هحود ضالن  6

كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف كليح الطة جاهعح عين شوص     اشرف حطن اضواعيل    7

كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف كليح الطة جاهعح القاىرج احود هحوٌد عثد التٌاب  8

كليح الطة جاهعح الفيٌم كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف يونَ يٌضف عثداهلل    9

كليح الطة جاهعح تنَ ضٌيف كليح الطة جاهعح عين شوص     هحود عادل حطين   10

 

ـ :وافق انًجهس عهً إيقاف قيد انزسائم انتانيح تكهيح انطة انثشزي- 46
انسثـة  اندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

انطة انثشزي  
 لوياء عسخ هحود  

صعا١ٜ طفٌ َادغتري 

 ضيد هحود هصطفَ   2
ايعٌُ باـاصز ربًّٛ 
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 ـ:وافق انًجهس عهً إيقاف قيد انزسانح انتانيح تكهيح انعهىو- 47

 
 

انسثـة   عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

َادغتري امحز إمساعٌٝ فاٖز انعهىو  1

ؼطري ٚتٛصٝف اناعٝز فًظ١ٜ َتٓا١ٖٝ 

ايصػض نشفاطات ض١ٝ٥ٛ ٚفغات غاطات 

ْعضا يهْٛ٘ ضابط بايكٛات 

املغًش١ 

 

 ـ:وافق انًجهس عهً إيقاف قيد انزسانح انتانيح تكهيح انطة انثيطزٌ- 48
 
 

انسثـة   عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

َادغتري ؽُٝا٤ قُز عصاّ  انطة انثيطزٌ  1

َضاسٌ ايتطٛص اؾ٢ٓٝٓ يًػزر 

ايًٛعاب١ٝ ف٢ االصاْب 
صعا١ٜ طفٌ 

 

 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قيد انزسانح انتانيح تكهيح انطة انثيطزٌ- 49
 
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

َادغتري رعا٤ صَطإ فاٖز انطة انثيطزٌ  1
رصاعات عٔ ايتغُِ ايفطض٣ ف٢ 

ايزداز 

اعتٓفاس عٓٛات ايتُٗٝزٟ نُا دا٤ بهتاب 

ايكغِ 

 

 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قيد انزسانح انتانيح تكهيح انطة انثشزي- 50
 
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

ال ٜٛدز عٓٛإ باؾظ٤ األٍٚ رنتٛصاٙ اٜٗاب ابٛ ايٝظٜز ايبغطا٢ْ انطة انثشزي  1

اعتٓفاس عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اؾظ٤ األٍٚ 

األصبع١ ملز٠ عٓتني  

 

 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قيد انزسائم انتانيح تكهيح انعهىو- 51
 
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

 انعهىو

تأثري بعض َطارات األنغز٠ ع٢ً ايؾٝدٛخ١ يف ايف٦ضإ ايبٝطا٤ َادغتري ط٘ صَطإ قُز 

عزّ دز١ٜ ايطايب ٚتكضٜض 

املؾضف 

َادغتري عُار عٝز عبز ايعظٜظ  2

اعتدالص اَالح ايصٛرّٜٛ يفٛصٌَٝ ايهٝتْٛات ف٢ ؽًٝل بعض 

َؾتكات َؾابٗات ايبٛصٜٔ ٚايجٝٝٓٛبريٜزٜٓات َع رصاع١ اْؾطتٗا 

نُطارات يًُٝهضٚبات 

عزّ دز١ٜ ايطايب ٚتكضٜض 

املؾضف 
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 ـ:وافق انًجهس عهً شطة قيد انزسائم انتانيح تكهيح انصيدنح- 52

 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة انكهيح و 

1 

نح
يد

ص
ان

 

سًُٞ دالٍ ايزٜٔ 

سًُٞ 
َادغتري 

 ف٢ ساالت ايتٗابات اؾٗاط ايتٓفغ٢  َغاعزرٚص فٝتاَني أ نعالز

  األطفاٍ ف٢ ايُٝٔ يفايغف٢ً

تكاصٜض ايغار٠ املؾضفني ٚاييت - 1

.  تفٝز بتٛقف ايطايب عٔ ايزصاع١

صأٟ ص٥ٝػ ايكغِ ٚايشٟ ٜض٣ - 2

. ؽطب قٝز ايطايب

.   عزّ عزار املصضٚفات ايزصاع١ٝ- 3

َادغتري َض٣ٚ دالٍ قُز  2
رصاع١ ايفاع١ًٝ يعكاص االنٓٝؾٝا ف٢ عالز ساالت ايتٗاب اؾٗاط 

ايتٓفغ٢ ايع٣ًٛ نعالز َغاعز ف٢  األطفاٍ ف٢ ايُٝٔ   

تكاصٜض ايغار٠ املؾضفني ٚاييت - 1

.  تفٝز بتٛقف ايطايب عٔ ايزصاع١

صأٟ ص٥ٝػ ايكغِ ٚايشٟ ٜض٣ - 2

. ؽطب قٝز ايطايب

.   عزّ عزار املصضٚفات ايزصاع١ٝ- 3

3 
َصطف٢ قغٔ 

عط١ٝ 

َادغتري 

تأثري ايهٛصنَٛني ع٢ً َعزٍ تهاثض اـالٜا اؾشع١ٝ 

املغتدًص١ َٔ خناع ايععاّ 

 بٓا٤ ع٢ً طًب ايصٝزيٞ ْفغ٘ 

.  ٚبصفت٘

4 
َصطف٢ َٝظاص عبز 

ايْٛٝػ 

صٝاغ١ ٚتكِٝٝ أْع١ُ طفٛ ممتز٠ املفعٍٛ يعكاص املٝرتْٚٝزاطٍٚ   َادغتري 

تكاصٜض ايغار٠ املؾضفني ٚاييت - 

.  تفٝز بتٛقف ايطايب عٔ ايزصاع١

صأٟ ص٥ٝػ ايكغِ ٚايشٟ ٜض٣ - 2

. ؽطب قٝز ايطايب

. عزّ عزار املصضٚفات ايزصاع١ٝ- 3

 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طضٜف ؽٛق٢ فضز/ ر .أ

 

        

 

 

           

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ اؾاَع١ 

 

 أَني ايغٝز امحز يطفٞ/ ر .أ

 
 
 
 


