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لشاساد 
( 90)ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس اٌغٍغخ سلُ  

 18/2/2014 ثزبس٠خ 

 
االعزٙالي 

 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -
 

 اٌّصبدلـبد
 

 

 . 21/1/2014بتاصٜذ  (89)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

اٌعٛاثػ 
 

ستطض ادتُاع دت١ٓ ايٓعض ف٢ تعٝني اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ َٔ خضجي٢ ادتاَعات  -  2

. ارتاص١ 

ايكضاص 

 ستُز عبز ايعاٖض األعتاس به١ًٝ اذتكٛم إىل ايًذ١ٓ ٜٚعار رصاع١ تكضٜض ايًذ١ٓ/ ر.إضاف١  ا

 

ستطض ادتُاع دت١ٓ رصاع١ ٚتكزِٜ َكرتسات ذتٌ َٛضٛع قغِ عًِ ايٓفػ به١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ  -  3

. طًعت امحز سغٔ يطالب ايزبًّٛ ايرتبٟٛ/ بٝع نتاب االعتاس املغاعز 

 

ايكضاص 

 أعتاس َغاعز ٚف٢ ساي١ عزّ ٚدٛر –إٔ ايشٟ ٜكّٛ بايتزصٜػ بايزصاعات ايعًٝا طبكا يًكإْٛ أعتاس - 

أعاتش٠ أٚ أعاتش٠ َغاعزٜٔ بايه١ًٝ ٜغُح باالْتزاب يف أضٝل ْطام يف ساي١ ايرباَر املفتٛس١ 

بايفعٌ ٜٚٛص٢ بعزّ فتح بضاَر دزٜز٠ َاراَت ايه١ًٝ يٝػ بٗا أغًب١ٝ األعطا٤ ايشٜٔ ٜٓطبل عًِٝٗ 

  . ؽضٚط ايتزصٜػ

 . تطبٝل قٛاعز زتًػ ادتاَع١ يف سكٛم ايتأيٝف-  

 . ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض- 

 

املعٝز به١ًٝ ايتُضٜض داَع١ ب٢ٓ عٜٛف - صاض٢ َباصى امحز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغٝز  - 4 

عظ٠ / بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ْكً٘ اىل ن١ًٝ ايتُضٜض داَع١ دٓٛب ايٛار٣ بكٓا ٚسيو بايبزٍ َع ايغٝز٠

. املعٝز٠ به١ًٝ ايتُضٜض داَع١ دٓٛب ايٛار٣ بكٓا - عبز املٛدٛر عبز اذتُٝز 

 

ايكضاص 

عزّ  َٛافك١ اجملًػ ٚصفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض 
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 . 18/1/2014بٝإ ْتٝذ١ اختباص ايتٜٛفٌ املٓعكز بتاصٜذ - 5

 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا 

 

ستطض ادتُاع دت١ٓ ايٓعض ف٢ بز٤ ايزصاعات ايعًٝا به١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاع٢ ختصص تهٓٛيٛدٝا - 6

رنتٛصاٙ َع تب٢ٓ ال٥ش١ ن١ًٝ ايتعًِٝ - َادغتري - االْؾا٤ات املز١ْٝ ٚاملعُاص١ٜ يًشصٍٛ ع٢ً ربًّٛ 

. ايصٓاع٢ داَع١ قٓا٠ ايغٜٛػ 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض 

 

- املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االعالّ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً فتح ايزصاعات ايعًٝا بتدصصات ايصشاف١ - 7

. ايعالقات ايعا١َ - االساع١ ٚايتًٝفظٜٕٛ 

ايكضاص 

تعار املشنض٠ إىل ايه١ًٝ ملٛافاتٓا باإلَهاْٝات ايبؾض١ٜ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايغُاح يطالب متٗٝزٟ املادغتري -  8

ايتغذٌٝ بعز َضٚص عت١ أؽٗض َٔ قٝزٙ بايزصاعات ايعًٝا ٚال ٜؾرتط ادتٝاط ايطايب دتُٝع َكضصات 

. ايتُٗٝزٟ نؾضط يتغذٌٝ َٛضٛع ايضعاي١ 

 

ايكضاص 

االيتظاّ بايال٥ش١ اذتاي١ٝ َع عضع١ اختاس اإلدضا٤ات يتعزًٜٗا يتتٛا٤ّ َع االستٝادات املتذزر٠  

 

بتهًف١ عتني دٓٝٗا  (اصتًٝظٟ- عضبٞ )املشنض٠ ايٛاصر٠ بؾإٔ طباع١ عزر أيف ناصت ؽدصٞ -  9

. َصضٜا ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايعاًَني بادتاَع١ ٚسيو مبطبع١ ادتاَع١ 

 

 ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض 

 

املشنض٠ املكز١َ  َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً إْؾا٤ ٚسز٠ يتكطٝع ايصدٛص ٚعٌُ -  10

. ايكطاعات ايصدض١ٜ ايضقٝك١ بايه١ًٝ  

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ٚأٚص٢ بضفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض 

 

َزصؼ  (3)َزصؼ ٚعزر  (1)املشنض٠ ايٛاصر٠ بؾإٔ إعالٕ ن١ًٝ ايتُضٜض عٔ سادتٗا يعزر -  11

. َغاعز ملعٗز ايتُضٜض 

 ايكضاص

:-   أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ َع سطٛص نال َٔ تإساي١ املٛضٛع إىل دت١ٓ تعٝٝٓا

ستُز َعبز                                       عُٝز ن١ًٝ ايتُضٜض . ر.ا

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

صاْزا صالح                                           ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتُضٜض يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا
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 االٌزّبعبد
 

املزصؼ املغاعز بكغِ ايتُضٜض بؾإ َٓشٗا رصدات - صفا٤ عًُٝإ امحز / ر .االيتُاؼ املكزّ َٔ ّ- 12

. صأف١ الَتشإ ايتٜٛفٌ ٚسيو يًشصٍٛ ع٢ً ايرتق١ٝ يزصد١ َزصؼ

ايكضاص 

إعار٠ ايعضض ع٢ً اجملًػ ملظٜز َٔ ايزصاع١ 

 

طبٝب َكِٝ بكغِ ايطب ايٟٓٛٚ مبغتؾف٢ - ستُٛر ؽعبإ عبز ايعًِٝ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطبٝب - 13

دٓٝٗا صعّٛ تغذٌٝ يزصد١ املادغتري ف٢ ختصص ايطب 1250داَع١  بين عٜٛف بؾإٔ اعرترار َبًؼ 

. اي٣ٚٛٓ داَع١ ايكاٖض٠ سٝح إ ٖشا ايكغِ ال ٜٛدز ب٘ رصاعات عًٝا يف داَع١  بين عٜٛف 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ع٢ً تغزٜز ادتاَع١ ايضعّٛ يعزّ ٚدٛر ايتدصص يف ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف  

 

ايغٝز عبز ادتٛار عبز ايفتاح املغذٌ يزصد١ ايزنتٛصاٙ بكغِ املاي١ٝ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب -  14

ايعا١َ به١ًٝ اذتكٛم  داَع١  بين عٜٛف بؾإٔ َٓش٘ رصدات ايضأف١ سٝح اْ٘ تكزّ الختباص ايتٜٛفٌ 

 رصد١ 450 رصد١  َع ايعًِ إٔ رصد١ املٓح 400أنجض َٔ َض٠ ٚناْت أع٢ً رصد١ سصٌ عًٝٗا ٖٞ 

. عٓز تأر١ٜ االَتشإ ثالخ َضات   % 10ٚإ قضاص زتًػ ادتاَع١ ميٓح ايباسح صأف١ 

 

ايكضاص 

تطبٝل قٛاعز زتًػ ادتاَع١ 

 

 اٌؼاللبد اٌضمبف١خ
 

املشنض٠ ايٛاصر٠ بؾإٔ َكرتح يًتعإٚ يتكزِٜ بضاَر تع١ًُٝٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ ٚاملادغتري - 15

ٚايزنتٛصاٙ بني داَع١ نايٝفٛصْٝا َرياَاص بٛال١ٜ نايٝفٛصْٝا االَضٜه١ٝ ٚمتجًٗا انارمي١ٝ 

. ٚداَع١ ب٢ٓ عٜٛف  (املعٗز ايعاىل يًػات باملٓصٛص٠)مجع١ٝ االراص٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا ْٚعِ املعًَٛات 

 

ايكضاص 

مت صفض املٛضٛع يألعباب ايغابك١ 

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ بؾإٔ اْعكار َؤمتض بعٓٛإ ايٛقف ايبشجٞ دتاَع١ بين عٜٛف َصارصٙ َٚٛاصرٙ -  16

ٖٚشا يًعًِ  (إٖاب إمساعٌٝ ) بكاع١ االستفاالت ايهرب٣ 4/3/2014َٚصاصف٘ ٚسيو ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

. ٚاختاس اإلدضا٤ات ايالط١َ يتشكٝكٗا 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا 

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اإلراص٠ املضنظ١ٜ يًعالقات ايجكاف١ٝ  بؾإٔ تضؽٝح زتُٛع١ َٔ ايؾدصٝات -  17

 ايجكاف١ٝ يف زتايٞ  Fundacion Principe De Austiansاملصض١ٜ يًشصٍٛ ع٢ً دٛا٥ظ َؤعغ١ 

. ايعًّٛ االدتُاع١ٝ اإلْغا١ْٝ 

 

ايكضاص 
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ْا٥ب . ر.ا تفٜٛض 

ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ يف شتاطب١ ايهًٝات يًرتؽٝح 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١  يًزصاعات / ر.ص٥ٝػ ادتاَع١ ٚ ا/ ر.املشنض٠ ايٛاصر٠ بؾإٔ افتتاح  نال َٔ ا-  18

 مبضنظ ت١ُٝٓ املٛاصر ايبؾض١ٜ  9/3/2014ايعًٝا ٚايبشٛخ يربْاَر إعزار خبري اعرتاتٝذٞ  ّٜٛ ايجالثا٤ 

.  َضؽح بعز إدضا٤ املكابالت ايؾدص١ٝ هلِ 55 َتكزّ َٔ إمجايٞ 35بعز قبٍٛ 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا 

 

 اٌّزوشاد اٌّمذِخ ِٓ اٌى١ٍبد
 
 
 

 :-ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رغغ١ً سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ اٌزب١ٌخ (أ)

 

ـ :و١ٍخ ا٢داة- 19
 

اٌّشـــــشف ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـــــُ اٌؽبٌـــــت َ 
ػـذد 
اإلششا
ف 

ِالؽظب
د 

 َادغتري ٚالء ػٍٝ ػجذ اٌزٛاة  1
اٌفشٚق فٟ األفىبس اٌالػمال١ٔخ اٌّشرجؽخ ثبٌغٍٛن 
اٌؼذٚأٟ ث١ٓ رال١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ اٌؼذٚا١١ٔٓ 

 ٚغ١ش اٌؼذٚا١١ٔٓ

فٛل١خ أؽّذ اٌغ١ذ / د.أ
 ِؾّذ أؽّذ صذ٠ك/ د

3 

1 
إقضاص 

2 
آالء ٔغبرٟ ػجذ 

 اٌٍؽ١ف

 َادغتري
ارغب٘بد اٌّؼ١ٍّٓ ٔؾٛ دِظ األؼفبي  رٜٚ اإلػبلخ 

اٌؼم١ٍخ فٟ ِذاسط اٌؼبد١٠ٓ ٚػاللزٙب ثجؼط 
 اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛعشاف١خ

فٛل١خ أؽّذ اٌغ١ذ / د.أ
 ِؾّذ أؽّذ صذ٠ك/ د

4 

2 
إقضاص 

َادغتري  أِبٟٔ ػجذ اهلل ِؾّٛد 3
دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ ) اٌّشأح اٌّؼ١ٍخ ٚأؾشاف األثٕبء

 (ِذ٠ٕخ ثٕٟ ع٠ٛف
عالي ِذثٌٛٝ / د.أ

 ؽغٓ ئثشا١ُ٘ / د
5 

10 

إقضاص 

َادغتري  عّش ِخ١ّش ِؾّذ 4

اٌّؾذداد االعزّبػ١خ ٌٍؼٕف ث١ٓ اٌشجبة اٌغبِؼٟ  
دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌؼ١ٕخ ِٓ اٌشجبة فٟ عبِؼخ ثٕٟ )

 (ع٠ٛف

 ِصؽفٝ خٍف/ د.أ

 كًال انسَاث/ د

3 

5 
إقضاص 

5 
دػبء ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ػجذ 

 اٌٛ٘بة

َادغتري 

اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ اٌّإد٠خ ئٌٟ أغؾبة اٌّغ١ٕٓ 
دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌؼ١ٕخ ِٓ اٌّغ١ٕٓ )فٟ اٌّغزّغ 

اٌّم١ّٓ فٟ األعشح ٚدٚس اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ ثّذ٠ٕخ 
 (ثٕٟ ع٠ٛف 

إقضاص  10 ؼٍؼذ ئثشا١ُ٘/ د.أ

َادغتري  شؼجبْ ِؾّذ ِؾّٛد 6
ِشىٍخ اٌغٛع فٟ ِؾبفظخ ثٕٟ ع٠ٛف 

" دساعخ فٟ عغشاف١خ اٌج١ئخ" 
 ٕ٘بء ٔظ١ش/ د.أ

 ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض/ د.أ
3 

8 
إقضاص 

َادغتري    بسًه عىَس بكري  7
اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ ثؾش فٟ  
األٔضشٚثٌٛٛع١ب اٌّشئ١خ فٟ اٌٛاؽبد اٌّصش٠خ 

إقضاص  9 ػ١ٍخ ؽغٓ / د.أ

َادغتري  ؽغٕبء ػٍٟ فش٠ذ 8
ػ١ٓ اٌفؼً اٌضالصٟ اٌّؼزً ٚالِٗ فٟ اٌمشاءاد 

 (اٌمشآ١ٔخ دساعخ فٟ اٌصٛد ٚاٌج١ٕخ ٚاٌذالٌخ
إقضاص  9 سعت ػضّبْ/ د .أ

َادغتري                        عؼذ ِؾّذ صجشٞ 9
"  اإلشىب١ٌبد اٌزؽج١م١خ ٌٕظش٠خ ػٍُ ٌغخ إٌص" 

" اٌمشآْ اٌىش٠ُ ّٔٛرعًب" 
 عٛدح ِجشٚن/ د.أ
 سِعبْ أؽّذ/ د.ا

10 

3 
إقضاص 

َادغتري                                  ٘بٌخ ِؾغٓ ِؾّذ  10
اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ ٌظب٘شح اٌزؾشػ اٌغٕغٟ 

 (دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ ِذ٠ٕخ ثٕٟ ع٠ٛف)
عالي ِذثٌٛٝ  / د.أ
 عّبي ػجذ اٌّؽٍت                                        / د

7 

2 
إقضاص 

َادغتري  ِؾّذ فزؾٟ ِؾّذ 11
اٌّزبؽف اإلصٕٛعشاف١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 

ثؾش فٟ أٔضشٚثٌٛٛع١ب اٌّزبؽف ٌٍٛاؽبد اٌّصش٠خ 
إقضاص  8ػ١ٍخ ؽغٓ  / د.أ

َادغتري                                    ٘بعش ؽغ١ٓ ِؾّذ 12

انضغىط االجتًاعُت وتأثُرها عهً يًارست يهُت 

دراست يُداَُت عهً عُُت يٍ انًًرضاث )انتًرَض 

 (فٍ يستشفً ببا انًركسٌ
عالي ِذثٌٛٝ  / د.أ
                                         ؽغٕٝ ئثشا١ُ٘/ د

6 

4 
إقضاص 



 لشاساد ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس
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َادغتري ِؾّذ شؼجبْ ؼٗ  13
ثؾش ١ِذأٝ )اٌؾشان االعزّبػٝ ٚاٌغٍٛن االٔغبثٝ 

 (ِمبسْ
ِصؽفٝ خٍف / د.أ

ؽغٓ ئثشا١ُ٘ / د
2 

9 
إقضاص 

َادغتري اؽّذ عبثش صبٌؾ١ٓ  14
دساعخ )اٌخذِبد فٝ ِؾبفظخ اٌٛادٜ اٌغذ٠ذ 

 (عغشاف١خ
ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض / د
اال١ِٓ ػجذ اٌصّذ / د

7 

8 
إقضاص 

15 
ع١ذ ِٕصٛس ػجذ 

 اٌٛ٘بة   
رنتٛصاٙ 

اٌزّض١ً االٔضٜٛ اٌؼشلٟ ٌّغشؽ١بد ِخزبسح ٌٍىبثزز١ٓ 
اٌّغشؽ١ز١ٓ عٛصاْ ٌٛسٞ ثبسوظ ٚث١زٟ شب١ِخ    

عّبي ػجذ إٌبصش / د .أ
ِبعذ سشذٞ                           /  د

6 

1 
إقضاص 

رنتٛصاٙ  زَُب شىقٍ يىافٍ 16
أٌفبؾ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ فٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  

دساعخ فٟ ظٛء ٔظش٠خ اٌغ١بق 
 سعت ػضّبْ/ د .أ
 ِؾشٚط ِؾّذ/ د.أ

10 

10 

إقضاص 

 
 

 
 
 
 
 

ـ :و١ٍخ اٌؼٍَٛ- 20
 

اٌّشـــــشف ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـــــُ اٌؽبٌـــــت َ 
ػـذد 

اإلششاف 
ِالؽظبد 

 َادغتريرواَخ يًدوح عهٍ  1

ؽشو١خ رفبػالد اإلٔزمبي اإلٌىزشٟٚٔ ٌّزشاوجبد 
- 2)- اٌىشَٚ اٌضالصٟ ٚاٌّؾز٠ٛخ ػٍٟ ْ

ئ١ّ٠ٕٛ صٕبئٟ االع١زبد ٚثؼط  (أع١زب١ِذٚ
األؽّبض األ١ٕ١ِخ ِغ اٌج١ش٠ٛداد 

أؽّذ ػجذ اٌخبٌك / د.أ
س٠ٙبَ أٔٛس ِؾّذ / د

13 

3 
إقضاص 

 َادغتريأسايت عبد انعسَس عبد اهلل  2

رؾع١ش ٚرم١١ُ ثؼط اٌّشوجبد راد إٌشبغ 
اٌغؽؾٟ ِٓ اٌج١ٌّٛشاد اٌىبر١ٔٛ١خ اٌج١ٌّٛش٠خ 
اٌّؼزّذح ػٍٟ ِشوجبد ؽٍم١خ غ١ش ِزغبٔغخ 

اٌؾٍمخ ٚرؽج١مبرٙب 

ع١ذ ػجذ اٌمبدس  / د.أ
ؽٕفٟ ػجذ اٌغالَ / د.أ

ػ١ذ ع١ذ ػضاَ / د.أ

15 

 -

 -

إقضاص 

 َادغترييدَذت يًدوح عبد انذًُد  3

رم١١ُ اٌزأص١شاد اٌّبٔؼخ ٌّىٛٔبد لشش اٌجشرمبي 
ا١ٌٛعفٟ  ػٍٟ اٌغ١ّخ اٌّغزؾضخ 

 ثبٌذوغٛسٚث١غ١ٓ فٟ اٌغشراْ

أعبِخ ِؾّذ / د.أ
ػّش سظب / د

15 

 -
إقضاص 

 َادغتريآالء شرَف عبد انفتاح  4

رم١١ُ اٌزأص١شاد اٌّبٔؼخ ٌّىٛٔبد لشش اٌجشرمبي 
أثٛ عشٖ ػٍٟ اٌغ١ّخ اٌّغزؾضخ 

 ثبٌذوغٛسٚث١غ١ٓ فٟ اٌغشراْ

ِؾّذ ثذس اٌذ٠ٓ / د.أ
أعبِخ ِؾّذ / د.أ

5 

15 

إقضاص 

رنتٛصاٙ جًال يذًد عبد انعسَس  5
رؾع١ش ألؽبة ئٔزمبئ١خ عذ٠ذح ٌزمذ٠ش ثؼط 

 اٌّشوجبد اٌص١ذال١ٔخ
إقضاص  9ِؾّذ ِغذٞ خ١ًٍ / د.أ

رنتٛصاٙ دعاء أدًد إبراهُى  6
رٛاصْ ٚئعزمشاس ثؼط األٔظّخ 

 ا١ٌٙذسِٚغٕبؼ١غ١خ
أؽّذ ػجذ اٌمبدس  / د.أ

صالػ ِؼٛض / د
9 
 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ أدًد يذًد يهٍُ  7
اٌجٍٛساد اٌفٛر١ٔٛخ ٚاٌّٛاد ا١ٌّزبِبرش٠بي ٔؾٛ 

 اٌزؾىُ اٌىبًِ ػٍٟ ئٔزشبس اٌّٛعبد
ػشفخ ؽغ١ٓ ػٍٟ / د.أ

عؾش أؽّذ إٌغبس / د
3 
 -

إقضاص 

 

ـ :و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ- 21
 

اٌّشـــــشف ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـــــُ اٌؽبٌـــــت َ 
ػـذد 

اإلششاف 
ِالؽظبد 

 َادغترييذًد َبُم َىسف  1

ثشٔبِظ ٚلبئٝ ثذٔٝ ٌزؾغ١ٓ وفبءح 
اٌّغزمجالد اٌؾغ١خ اٌزار١خ ٌزغٕت اصبثبد 

ِفصً اٌشوجخ 

ِؾّذ لذسٜ / د.ا
اششف ػجذ اٌغالَ / د

5 

2 
إقضاص 

 َادغترياالء يجدي سُد  2

عٍٛن - ثذٔٝ )رأص١ش ثشٔبِظ ٚلبئٝ ِمزشػ 
فٝ  (LDL)ػٍٝ رشو١ض ٔغجخ  (صؾٝ غزائٝ

اٌذَ ٌزغٕت االصبثخ ثزصٍت اٌششا١٠ٓ 

ؽٕبْ ػٍٝ / د.ا
اششف ػجذ اٌغالَ  / د

5 

4 
إقضاص 



 لشاساد ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس
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 َادغترياسًاعُم يذًد يذًىد  3

رأص١ش رذس٠جبد االِبْ اٌؾشوٝ ػٍٝ ر١ّٕخ 
اٌمٜٛ اٌؼع١ٍخ ِٚغزٜٛ االداء ٌالػجٝ سفغ 

االصمبي 

خبٌذ ػجذ / د.َ.ا
اٌشٚؤف 

عبسح ٔجٜٛ / د

5 

3 
إقضاص 

 رنتٛصاٙادًد فتذً عبد انذفُظ  4
اٌزفى١ش االثزىبسٜ ٚاصشح ػٍٝ اٌزصشف 
اٌخؽؽٝ اٌٙغِٛٝ ٌذٜ الػجٝ وشح ا١ٌذ 

اؽّذ ػجذ اٌخبٌك / د.ا
ِخزبس ا١ِٓ / د.َ.ا

3 

3 
إقضاص 

 

ـ :و١ٍخ اٌؾمٛق - 22
 

اٌّشـــــشف ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـــــُ اٌؽبٌـــــت َ 
ػـذد 

اإلششاف 
ِالؽظبد 

 رنتٛصاٙاسًاعُم يذًىد اسًاعُم  1
اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ ٚاٌغ١بعبد اال١ِٕخ فٝ 

اٌذٚي إٌب١ِخ ثبٌزؽج١ك ػٍٝ ِصش 
إقضاص  15ساثؼ سر١ت / د.ا

رنتٛصاٙ هشاو شعباٌ عهً  2
اٌؾّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌزٛص١ً ِٛاد اإلغبصخ 

ٌٍّذ١١ٔٓ أصٕبء إٌضاػبد اٌّغٍؾخ 
إقضاص  12اؽّذ سفؼذ / د.ا

رنتٛصاٙ طارق هاروٌ يذًد  3
ظّبْ عالِخ ث١ئخ اٌؼًّ ِٓ ِخبؼش 

اإلشؼبػبد ا٠ٌٕٚٛخ 
إقضاص  4ِؾّذ ئعّبػ١ً / د.ا

رنتٛصاٙ يذًد يذًد سعد اندٍَ  4

ؽك اإلٔغبْ فٟ اٌزظب٘ش اٌغٍّٟ فٟ ظٛء 
لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚثؼط األٔظّخ 

اٌذاخ١ٍخ 

إقضاص  10اؽّذ فٛصٞ / د.ا

ـ :و١ٍخ اٌص١ذٌخ - 23
 

اٌّشـــــشف ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـــــُ اٌؽبٌـــــت َ 
ػـذد 

اإلششاف 
ِالؽظبد 

 َادغترييروة يذًد يذًىد دسٍُ  1

اٌزأص١ش اٌفبسِبوٌٛٛعٟ ألد٠ٚخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ 
اٌشثٛ اٌشؼجٟ اٌّغزؾذس رغش٠ج١ب فٟ 

اٌغشراْ 

ئعّبػ١ً اٌمصجٟ / د.ا

أ١ِشح ِشاد / د
1 

8 
إقضاص 

رنتٛصاٙ    سماعيل صبريإأحمد  2
دساعبد و١ّ١بئ١خ ٚث١ٌٛٛع١خ ٌٕجبد اٌمٕت 

إٌٙذٞ 
 ِٕٝ ؽبفؿ ؽزٗ /د.أ
            ِؾّذ سظٛاْ            / د.َ.أ

5 

6 
إقضاص 

 

ـ :و١ٍخ اٌزشث١خ - 24
 

اٌّشـــــشف ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـــــُ اٌؽبٌـــــت َ 
ػـذد 

اإلششاف 
ِالؽظبد 

 َادغتريشًُاء سًُر فهُى  1

أصش اعزخذاَ اٌّذٚٔبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ رذس٠ظ 
ِمشس رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ر١ّٕخ ثؼط 
ِٙبساد اٌزٛاصً االٌىزشٟٚٔ ٚثمبء أصش 
اٌزؼٍُ ٚاٌذافؼ١خ اٌزار١خ ٌذٜ ؼالة و١ٍخ 

اٌزشث١خ 

ِؾّذ ؽّبد / د.ا
ص٠ٕت ِؾّذ / د.ا

6 
 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ صفاء سُد ذكً  2

فبػ١ٍخ اعزخذاَ وً ِٓ لجؼبد اٌزفى١ش اٌغذ 
ٌذٜ ثٛٔٛ ٚخشائػ اٌزفى١ش فٝ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ 

ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش االعزذالٌٟ 
ٚػبداد اٌؼمً ٌذٜ رال١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ 

ِؾت ِؾّٛد / د.ا
ػّبد اٌذ٠ٓ ػجذ / د.ا

اٌّغ١ذ 

 -

9 
إقضاص 

 
 
 



 لشاساد ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس
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ئػبدح اٌّزوشح اٌٛاسدح ِٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ إلػذاد رمش٠ش ٚافٝ ٌٍّغٍظ ثشأْ رؼذ٠ً -  25
:- ئششاف سعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌزب١ٌخ

 
 

 

  

ثؼذ اٌزؼذ٠ً لجً اٌزؼذ٠ً ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـُ اٌؽبٌــت م 

رنتٛصاٙ أسايت خًُس نُثٍ  2

رأص١شاد ثؼط ؼؾبٌت ا١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ ٚاٌؼزثخ 
ػٍٟ ٔشٛء ّٚٔٛ ٚرمذَ ّٔٛ اٌغشؼبْ إٌبرظ 

ػٍٟ ثؼط اٌٍّٛصبد 

ِؾّذ ثذس  / د.أ
أعبِخ ِؾّذ / د.أ

ٕ٘بء ئثشا١ُ٘ / د
 ؽّبدح ِؾّذ/ د

ؽّبدح ِؾّذ / د

 
:- ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رؼذ٠ً ئششاف سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ اٌزب١ٌخ (ة)
 

ـ :و١ٍخ اٌؼٍَٛ- 26
 

 

  

ثؼذ اٌزؼذ٠ً لجً اٌزؼذ٠ً ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـُ اٌؽبٌــت م 

 أدًد سعد اندٍَ أدًد 1
رنتٛصاٙ 

رم١١ُ رٛاعذ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ اٌخضأبد 
اٌغ١ش٠خ ثششق ا١ًٌٕ ِبث١ٓ ِؾبفظزٟ ا١ٌّٕب 

 ِصش- ٚثٕٟ ع٠ٛف

شؼجبْ غبُٔ  / د
ع١ذ ػ٠ٛظ  / د
ؽغٓ ٠ٛعف / د.أ
ِؾّٛد شؼجبْ / د

شؼجبْ غبُٔ  / د
ؽغٓ ٠ٛعف / د.أ
ِؾّٛد شؼجبْ / د

ػصبَ ػجذ اٌشؽّٓ / د

 
 

ـ :و١ٍخ اٌؽت اٌج١ؽشٞ- 27
 

 

  

ثؼذ اٌزؼذ٠ً لجً اٌزؼذ٠ً ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـُ اٌؽبٌــت م 

 ادًد دافظ َعًاٌ 1
َادغتري 

رم١١ُ ثؼط اٌزم١ٕبد اٌغشاؽ١خ اٌزٝ 
رغزخذَ فٝ ػالط اؽزجبط اٌجٛي فٝ 

اٌّغزشاد 

عّبي ػجذ إٌبصش / د.ا
ِؾّذ ِصؽفٝ / د.ا
ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ / د.ا

عّبي ػجذ إٌبصش / د.ا
ِؾّذ ِصؽفٝ / د.ا

َادغتري خاند هُدي دسٍُ  2
ٚثبئ١خ ِشض اٌض١ٍ١ش٠ب فٝ االثمبس فٝ 

ِصش اٌٛعؽٝ 
اؽّذ ِّذٚػ / د.ا

 سعت ػضاَ/ د

ؽغ١ٓ اثشا١ُ٘ / د.ا
اؽّذ ِّذٚػ / د.ا

سعت ػضاَ / د

رنتٛصاٙ يذًد ذكً فتذً  3
اٌّؼبٍِخ اٌغشاؽ١خ ٌىغٛس اٌؾٛض فٝ 

دساعخ رغش٠ج١خ : اٌىالة 

عّبي ػجذ إٌبصش / د.ا
ِؾّذ ِصؽفٝ / د.ا
ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ / د.ا

 شؼجبْ عبد اهلل/ د.ا

عّبي ػجذ إٌبصش / د.ا
ِؾّذ ِصؽفٝ / د.ا
شؼجبْ عبد اهلل / د.ا

4 
سذر عبد انعهُى 

عبد انعسَس 
رنتٛصاٙ 

دساعخ ػٓ اٌغٛأت اٌٛثبئ١خ ٌذاء خف١بد 
االثٛاؽ فٝ ؽ١ٛأبد اٌّضسػخ ٚاالٔغبْ 

ِؾّذ ػٍٝ / د
اؽّذ اٌغ١ذ / د

 شٛلٝ اثٛ اٌؾذ٠ذ/ د

ِؾّذ ػٍٝ / د
اؽّذ اٌغ١ذ / د

شٛلٝ اثٛ اٌؾذ٠ذ / د
ع١ٙبْ وّبي / د

 
 
 
 



 لشاساد ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس
 

         ئداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس            8                 18/2/2014ثزبس٠ـخ  (90)اٌغٍغـخ سلـُ 
 

 
 
 
 

ـ :و١ٍخ اٌص١ذٌخ- 28
 

 

  

ثؼذ اٌزؼذ٠ً لجً اٌزؼذ٠ً ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـُ اٌؽبٌــت م 

َادغتري  عأبى سرٌوائم َصر  1

ػصش عذ٠ذ ِٓ  ِمبِٚخ اٌى١ٍجغ١١ال 
١ِٔٛٛٔب ٌٍج١زبالوزبَ ٚرؾذ٠بد اٌىبسثبث١ٕ١ُ 

ٌّغبثٙخ ٘زٖ اٌّشىٍخ 

  ػ١غٟ   أًِ/د.َ.أ
عبِؼ ِؾّذ ِؾّذٞ / د

  ػ١غٟ   أًِ/د.َ.أ
عبِؼ ِؾّذٞ / د

اؽّذ أعبِٗ / د

َادغتري سُد عهً جالل  2
دساعبد ؽٛي ِمبِٚخ اٌجىزش٠ب ٌّبدح 

ا١ٌّشٚث١ٕ١ُ    
 ِغذٞ ػٍٝ /د.أ

 عبِؼ ِؾّذ ِؾّذٞ/ د

 ِغذٞ ػٍٝ /د.أ
عبِؼ ِؾّذٞ / د
١ٌٚذ ئعّبػ١ً / د

َادغتري  فاطًت يذًد يههى 3

ألعبط اٌغ١ٕٟ ٌٍزىغ١ش اٌؾ١ٛٞ دساعخ ا
ٌجؼط اٌّشوجبد األسِٚبر١خ اٌّٛعٛدح 

فٟ اٌج١ئخ 

 ِغذٞ ػٍٝ /د.أ
 ١ٌٚذ ئعّبػ١ً/ د

 ِغذٞ ػٍٝ /د.أ
١ٌٚذ ئعّبػ١ً / د
ا٠ّبْ ػجذ اٌؼض٠ض / د

4 
كرَى عبد انقادر 

صىفٍ 
َادغتري 

دساعبد ِمبِٚخ اٌج١زب الوزبَ ظّٓ 
فصبئً االع١ٕ١زٛثىزش اٌّؼضٌٚخ ِٓ 

اٌؼ١ٕبد األو١ٕ١ٍى١خ اٌّخزٍفخ 

 ِغذٞ ػٍٝ /د.أ
 عبِؼ ِؾّذ ِؾّذٞ/ د

 ِغذٞ ػٍٝ /د.أ
عبِؼ ِؾّذٞ / د
أًِ ػ١غٝ / د.َ.ا

رنتٛصاٙ ادًد فرج عسيٍ  5

دساعخ اٌزىغ١ش اٌؾ١ٛٞ ٌجؼط ِشوجبد 
اٌفٛعفبد اٌؼع٠ٛخ اٌغبِخ اٌّٛعٛدح 

فٟ اٌج١ئخ اٌّؾ١ؽخ 

 شؼجبْ ٘بشُ /د.أ
ِغذٜ ػٍٝ / د.ا
 ربِش ِؾّذ/ د.َ.أ

 شؼجبْ ٘بشُ /د.أ
ِغذٜ ػٍٝ / د.ا
ربِش ِؾّذ / د.َ.أ
  ػ١غٟ   أًِ/د.َ.أ

 

 ـ:و١ٍخ ا٢داة- 29
 

 
  

ثؼذ اٌزؼذ٠ً لجً اٌزؼذ٠ً ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـُ اٌؽبٌــت م 

 اسًاء ابى بكر قرًَ 1
َادغتري 

عٛدح اٌؾ١بح ٚػاللزٙب ثىً ِٓ اٌشؼٛس 
ثبٌغؼبدح ٚاٌزفبؤي ٌذٜ ػ١ٕخ ِٓ اٌّؽٍمبد 

ٚغ١ش اٌّؽٍمبد 

٘شبَ ػجذ اٌؾ١ّذ / د.أ سافذ اٌغ١ذ/ د

 

 
 ـ:و١ٍخ اٌزشث١خ - 30

 
 

  

ثؼذ اٌزؼذ٠ً لجً اٌزؼذ٠ً ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌذسعـخ اعـُ اٌؽبٌــت م 

 إًَاٌ يصطفً ادًد 1
َادغتري 

فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ئسشبدٞ فٟ رؾغ١ٓ رمجً 
األؼفبي اٌؼبد١٠ٓ اعزّبػ١ب أللشأُٙ اٌّؼبل١ٓ 

اٌّذِغ١ٓ فٟ ِشؽٍخ س٠بض األؼفبي 

ِؾّذ اٌغ١ذ / د.ا
 ع١ٙبْ اؽّذ/ د

عبِٟ ِؾّٛد / د.ا
ع١ٙبْ اؽّذ / د

 
 
 
 
 



 لشاساد ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس
 

         ئداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس            9                 18/2/2014ثزبس٠ـخ  (90)اٌغٍغـخ سلـُ 
 

 
 
:- ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رؼذ٠ً ػٕٛاْ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ اٌزب١ٌخ (ط)

 

ـ :و١ٍخ اٌؼٍَٛ- 31
 

 

  

اٌزؼذ٠ً اٌؼٕٛاْ ثؼذ اٌزؼذ٠ً اٌؼٕٛاْ لجً اٌزؼذ٠ً اٌذسعـخ اعـُ اٌؽبٌــت م 

َادغتري  أدًد دسٍُ عهٍ  1
رأص١ش ثؼط ِعبداد اٌغىش ػٍٟ 
 عىش اٌؾًّ فٟ اٌغٍشراْ اٌج١عبء

رم١١ُ اٌزأص١شاد اٌّعبدح ٌٍغىشٞ 
ٌٍغ١ّٕبٌذ١٘ذ ٚؽّط اإلٌغ١ه فٟ 

 اٌغشراْ اٌّصبثخ ثغىش اٌؾًّ

غري دٖٛضٟ  

 ػصبَ ٔبعؼ شٍمبِٟ 2
 رنتٛصاٙ

ٚصف ٚرٕم١خ ثؼط ِعبداد 
ا١ٌّىشٚث١خ اٌّؼضٌٚخ ِٓ 

االوز١ٕٛثىزش٠ب اٌّصبؽجخ ٌجؼط 
اٌؾششاد 

رخ١ٍك اٌّشوجبد اٌغ١ش١ِىشٚث١خ 
ٚاٌّشوجبد إٌب١ٔٛٔخ ِٓ 

األوز١ِٕٛ١غ١زبد اٌّصبؽجخ ٌجؼط 
 اٌؾششاد

غري دٖٛضٟ  

 

 ـ:و١ٍخ اٌؽت اٌج١ؽشٞ- 32
 

 
  

اٌزؼذ٠ً اٌؼٕٛاْ ثؼذ اٌزؼذ٠ً اٌؼٕٛاْ لجً اٌزؼذ٠ً اٌذسعـخ اعـُ اٌؽبٌــت م 

1 
اعّبء ِؾّذ ػجذ 

اٌشؽّٓ 
َادغتري  

ثؼط اٌذساعبد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ 
ٌٍذٚس اٌٛلبئٝ ٌٍجشٚث١ٛره ػٍٝ 

اٌزغُّ اٌىجذٜ فٝ اٌغشراْ 

ثؼط اٌذساعبد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ 
ػٍٝ اٌزغُّ اٌىجذٜ فٝ دعبط 

اٌزغ١ّٓ ِغ رم١١ُ اٌذٚس اٌٛلبئٝ 
ٌٍجشٚث١ٛره 

غري دٖٛضٟ  

 

:- ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ ِذ ل١ذ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ اٌزب١ٌخ (د)
 
 

ـ :و١ٍخ اٌؾمٛق- 33
 

اٌّــذح اٌّؽٍـٛة ِــذ٘ب اٌّـــذ اٌغبثـــك  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 

 رنتٛصاَٙعتظ َصطف٢ عبز اهلل  1
املغؤي١ٝ املز١ْٝ ايٓاؽ١٦ عٔ ختظٜٔ ٚتزاٍٚ 

ايٓفاٜات 

 اىل 19/11/2012َٔ 

18/11/2013 

 اىل 19/11/2013َٔ 

18/11/2014 

رنتٛصاٙ دباىل ابٛ ٖؾ١ُٝ ناٌَ  2

خطأ املعًٔ ع٢ً ؽبهات االتصاالت 

ٚاملعًَٛات ناالْرتْت َٚا ف٢ سهُٗا 
 3/12/2014 اىل 4/12/2013َٔ ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ ْاصض عزىل ستاصب  3
ايطضٜب١ ٚاالؽداص االعتباص١ٜ ٚأثاصٖا 

رصاع١ َكاص١ْ - ع٢ً االعتجُاص ف٢ َصض 

 اىل 12/9/2012َٔ 

11/9/2013 

 11/9/2014 اىل 12/9/2013َٔ 

رنتٛصاٙ امحز ايغٝز عبز اذتًِٝ  4

رٚص ايتأَني ف٢ زتاٍ املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ 

رصاع١ َكاص١ْ - ألصباب املٗٔ اذتض٠ 
ال ٜٛدز 

 اىل 23/10/2013َٔ 

22/10/2014 

5 
بغ١ُ صالح ايزٜٔ عبز 

ايغالّ  

رنتٛصاٙ 

عًطات َأَٛص ايطبط ايكطا٢٥ ف٢ ادتضا٥ِ 

املعًَٛات١ٝ 

 اىل 17/10/2012َٔ 

16/10/2013 

 اىل 17/10/2013َٔ 

16/10/2014 

رنتٛصاٙ ع٢ً امحز ستُز  6

اختصاص ايكطا٤ ادتٓا٢٥ املصض٣ ف٢ ظٌ 

اسهاّ اتفاق١ٝ صَٚا الْؾا٤ احمله١ُ 

ادتٓا١ٝ٥ ايزٚي١ٝ 

 اىل 19/11/2012َٔ 

18/11/2013 

 اىل 19/11/2013َٔ 

18/11/2014 

اثض املعًَٛات١ٝ ف٢ االثبات ادتٓا٢٥ رنتٛصاٙ عال٤ عبز ايٖٛاب ع٢ً  7

 اىل 16/7/2012َٔ 

15/7/2013 

 15/7/2014 اىل 16/7/2013َٔ 



 لشاساد ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس
 

         ئداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس            10                 18/2/2014ثزبس٠ـخ  (90)اٌغٍغـخ سلـُ 
 

رنتٛصاٙ ستُٛر ستُز خًٌٝ  8

االحتار ايٓكز٣ االٚصب٢ َٚز٣ اَها١ْٝ 

حتكٝل ٚسز٠ ْكز١ٜ عضب١ٝ 

 اىل 13/7/2012َٔ 

12/7/2013 

 12/7/2014 اىل 13/7/2013َٔ 

ال ٜٛدز ايكٛاعز ايزٚي١ٝ يصٝاغ١ ايزعاتري رنتٛصاٙ امحز عاطف عبز ايباعط  9

 إىل 23/10/2013َٔ 

22/10/2014 

املعادت١ ايطضٜب١ٝ يًتذاص٠ االيهرت١ْٝٚ رنتٛصاٙ ستُز عبز اهلل  ستُز  10

 إىل 12/9/2012َٔ 

11/9/2013 

 11/9/2014 إىل 12/9/2013َٔ 

11 

َصطف٢ ععز ايزٜٔ 

غضٜز٣ 

رنتٛصاٙ 
" رصاع١ َكاص١ْ " ادتظا٤ يف ايعكز اإلراصٟ  

يف ايكإْٛ ايفضْغٞ ٚاملصضٟ 

ال ٜٛدز 

 إىل 23/10/2013َٔ 

22/10/2014 

 
 

 

ـ :و١ٍخ اٌؽت اٌج١ؽشٞ- 34
 
 

اٌّــذح اٌّؽٍـٛة ِــذ٘ب اٌّـــذ اٌغبثـــك  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 

 رنتٛصاٙعٗري سغٔ عبز ايكارص  1
رصاعات ٚبا١ٝ٥ عٔ اَضاض ايزّ ايطف١ًٝٝ 

ف٢ االبكاص ف٢ ستافع١ ايفّٝٛ 

ال ٜٛدز 

 اىل 23/12/2013َٔ 

22/12/2014 

 

ـ :و١ٍخ اٌزشث١خ - 35
 
 

اٌّــذح اٌّؽٍـٛة ِــذ٘ب اٌّـــذ اٌغبثـــك  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 

1 
صتال٤ عبز ايك٣ٛ عبز 

ايٖٛاب 

 رنتٛصاٙ

ختطٝط ايزٚص ايبشجٞ دتاَعات دٓٛب 

صؤ١ٜ "َصض يف ض٤ٛ استٝادات ايت١ُٝٓ  

" َغتكب١ًٝ

 29/6/2014 إىل 30/6/2013َٔ ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ ٢َٓ ع٢ً ستُز  2

تصٛص َكرتح ملتطًبات ايرتب١ٝ ايغٝاع١ٝ 

يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ يف مجٗٛص١ٜ َصض 

ايعضب١ٝ 

 29/6/2014 إىل 30/6/2013َٔ ال ٜٛدز 

 

:- ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ ئ٠مبف ل١ذ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ اٌزب١ٌخ  (٘ـ)
ـ :و١ٍخ اٌص١ذٌخ- 36

 
 

اٌغجت  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 

 َادغتريبغ١ُ ستُز عبز اذتُٝز  1

رصاع١ صٝزي١ٝ ع٢ً بعض األر١ٜٚ ايال اعرتٚر١ٜ 

املطار٠ ياليتٗابات يف املغتشًبات سات اذتذِ 

ايٓاْٛ دتظ٦ٜاتٗا 

طًب ايباسح إٜكاف قٝزٙ يغفضٖا يًداصز 

نُضافك١ يًظٚز 

 
ئػبدح اٌّزوشح اٌٛاسدح ِٓ و١ٍخ اٌزغبسح ٌّٛافبرٕب ثّزوشح رفص١ٍ١خ ٚرمش٠ش -  37

اٌّششف ػٍٝ سعبٌخ اٌّبعغز١ش ثشأْ شؽت سعبٌخ / د.اٌٍغٕخ ثٕبءا ػٍٝ سأٜ ا
:- اٌّبعغز١ش اٌزب١ٌخ

 

اٌغجـت  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 



 لشاساد ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس
 

         ئداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس            11                 18/2/2014ثزبس٠ـخ  (90)اٌغٍغـخ سلـُ 
 

1 
فبؼّخ اٌض٘شاء ِؾّذ 

اٌغ١ذ 
َادغتري 

ثٕبء ّٔٛرط ٌم١بط االداء االعزشار١غٝ 
دساعخ - ثبعزخذاَ ثؽبلخ االداء اٌّزٛاصْ 

ؽبٌخ ػٍٝ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خ 
ثٕبء ػٍٝ ِزوشح اٌمغُ  

 
:- ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ شؽت ل١ذ سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ اٌزب١ٌخ (ٚ)
 

ـ :اٌؼٍَٛ- 38
 

اٌغجـت  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 

 ِؾّذ ع١ذ ِؾّذ 1
َادغتري 

دساعخ اٌخصبئص اإلؽصبئ١خ  ٌّبدح فبئمخ 
 اٌزٛص١ً ِزصً ثٕجؽ١خ ػشٛائ١خ ِىّبٖ

ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش اٌغبدح اٌّششف١ٓ 
ؽ١ش أْ اٌؽبٌت غ١ش ِٕزظُ ٌُٚ 

٠ٕغض شئ ٠زوش ٚلذ رُ ئٔزاس اٌؽبٌت 

 ِؾّذ لب٠ذ ؽ١ّذح 2
َادغتري 

دساعخ اٌخصبئص اإلؽصبئ١خ  ٌّبدح فبئمخ 
 اٌزٛص١ً ِزصً ثٕجؽ١خ ػشٛائ١خ ِىّبٖ

ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش اٌغبدح اٌّششف١ٓ 
ؽ١ش أْ اٌؽبٌت غ١ش ِٕزظُ ٌُٚ 

٠ٕغض شئ ٠زوش ٚلذ رُ ئٔزاس اٌؽبٌت 

3 
أؽّذ ِؾّذ أؽّذ ػجذ 

 إٌّؼُ

َادغتري 

رؾع١ش ٚرم١١ُ ثؼط اٌّٛاد راد إٌشبغ 
اٌغؽؾٟ اٌج١ٌّٛش٠خ ػٍٟ أعبط ئ٠ضٛوغ١الد 

 أٌى١ً االِج١ذاد

ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش اٌغبدح اٌّششف١ٓ 
ؽ١ش أْ اٌؽبٌت غ١ش ِٕزظُ ٌُٚ 

٠ٕغض شئ ٠زوش ٚلذ رُ ئٔزاس اٌؽبٌت 

 

ـ :اٌؽت اٌج١ؽشٞ- 39
 

اٌغجـت  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 

رنتٛصاٙ فذٚا ا١ِٓ اؽّذ  1
دساعبد ػٍٝ ف١شٚط ؽّٝ اٌشث١غ فٝ عّه 

اٌّجشٚن 
ثٕبء ػٍٝ ؼٍت اٌؽبٌجخ  

 ػبؼف اثشا١ُ٘ ؽبِذ 2
رنتٛصاٙ 

ثؼط اٌذساعبد ػٍٝ اِشاض اٌعشع فٝ 
االثمبس فٝ ِؾبفظخ اٌغشث١خ 

اعزٕفبر ِذح اٌم١ذ ٚخؽبة اٌمغُ 

 

ـ :و١ٍخ ا٢داة - 40
 

اٌغجـت  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 

َادغتري ِصؽفٝ ع١ذ ِؾّذ  1

اٌغ١بعبد االِش٠ى١خ ٚاٌجش٠ؽب١ٔخ رغبٖ ل١بَ 
 1958)ٚعمٛغ اٌٛؽذح اٌّصش٠خ ٚاٌغٛس٠خ 

 -1961 )

ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش اٌغبدح اٌّششف١ٓ 
ؽ١ش أْ اٌؽبٌت غ١ش ِٕزظُ ٌُٚ 

٠ٕغض شئ ٠زوش ٚلذ رُ ئٔزاس اٌؽبٌت 

 

 
 

ـ :و١ٍخ اٌؾمٛق - 41
 

اٌغجـت  ػٕٛاْ اٌشعبٌخاٌذسعــخ اعـُ اٌؽبٌــت َ 

ٚفبح اٌجبؽش سؽّٗ اهلل ظّبْ اٌؼ١ٛة اٌخف١خ ٚفٛاد اٌٛصف فٝ رنتٛصاٙ ػؽ١خ شف١ك ػجذ  1



 لشاساد ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس
 

         ئداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس            12                 18/2/2014ثزبس٠ـخ  (90)اٌغٍغـخ سلـُ 
 

دساعخ رؽج١م١خ ػٍٝ ث١غ - اٌج١ٛع االؽزشاف١خ اٌؼض٠ض 
إٌّزغبد االٌىزش١ٔٚخ ػجش شجىخ االٔزشٔذ 

اٌشلبثخ اٌمعبئ١خ ػٍٝ رغج١ت اٌمشاس اٌزأد٠جٟ رنتٛصاٙ ٘شبَ اؽّذ ؼٍجخ  2
ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش اٌغبدح اٌّششف١ٓ 
ؽ١ش أْ اٌؽبٌت غ١ش ِٕزظُ ٌُٚ 

٠ٕغض شٟء ٠زوش ٚلذ رُ ئٔزاس اٌؽبٌت 

رنتٛصاٙ ١ٌٚذ اؽّذ ػجذ اٌغٛاد  3

أصش ٔظش٠خ اٌغ١بدح ػٍٝ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد 
اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌفىش٠ٓ اإلعالِٟ ٚاٌٛظؼٟ 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ 

ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش اٌغبدح اٌّششف١ٓ 
ؽ١ش أْ اٌؽبٌت غ١ش ِٕزظُ ٌُٚ 

٠ٕغض شٟء ٠زوش ٚلذ رُ ئٔزاس اٌؽبٌت 

رنتٛصاٙ ِؾّذ اؽّذ ػجذ اهلل  4
ؽبدس اٌؽش٠ك فٟ اٌمبْٔٛ اٌّصشٞ اٌّمبسْ 

 دساعخ رؽج١م١خ –

ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش اٌغبدح اٌّششف١ٓ 
ؽ١ش أْ اٌؽبٌت غ١ش ِٕزظُ ٌُٚ 

٠ٕغض شٟء ٠زوش ٚلذ رُ ئٔزاس اٌؽبٌت 

رنتٛصاٙ اؽّذ ِؾغٓ فّٟٙ  5

صٕبػخ اٌذٚاء فٟ ِصش ٚأؼىبعبرٙب 
االلزصبد٠خ فٟ ارفبل١خ اٌغٛأت اٌّزصٍخ 

رشثظ - ثبٌزغبسح ِٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ 

ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش اٌغبدح اٌّششف١ٓ 
ؽ١ش أْ اٌؽبٌت غ١ش ِٕزظُ ٌُٚ 

٠ٕغض شٟء ٠زوش ٚلذ رُ ئٔزاس اٌؽبٌت 

 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طضٜف ؽٛقٞ فضز/ ر .أ

 

        

 

 

           

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

 أَني ايغٝز امحز يطفٞ/ ر .أ

 


