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قزاراخ 
( 93)يجهس انذراساخ انعهُا وانثحىث انجهسح رقى  

 18/5/2014 تتارَخ 

االستهالل 
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعنــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ 
 

  .15/4/2014بتاصٜذ  (93)ايتقزٜل ع٢ً قنض اؾًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتقزٜل عًٞ قنض اؾًغ١ ايغابك١ -  

 

انضىاتط  
 

َتٛيٞ عبز ايعظٜظ عُٝز ن١ًٝ اهلٓزع١ بؾإٔ استٝادات . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ - 2

 )قغِ اهلٓزع١ املز١ْٝ عزر : ايه١ًٝ يؾػٌ بعض ايٛظا٥ف يف ايتدققات ايتاي١ٝ أٚال 

قغِ اهلٓزع١ : ثاْٝا . َزصؼ ٖٓزع١ ايــضٟ ٚايقضف  (1) َزصؼ ٖٓزع١ ايٓكٌ عزر (1

عزر : املعُاصٜـــ١ 

َعٝز ٖٓزع١  (3) َزصؼ ؽطٝط اق٢ًُٝ عزر (1) َزصؼ تقُِٝ َعُاصٟ ، عزر (1) 

َعُاص١ٜ  

ايكضاص 

 

 . أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػتإساي١ املٛمٛع إىل ؾ١ٓ تعٝٝٓا -
 

قُز سغني َعبز عُٝز ن١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ استٝادات . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 3

َزصؼ ؽقك متضٜض ايباطين ٚاؾضس٢  (3 )ايه١ًٝ يؾػٌ بعض ايٛظا٥ف ايتاي١ٝ عزر

. َزصؼ َغاعز ؽقك متضٜض ايباطين ٚاؾضس٢  (2 )، عزر

 

 

ايكضاص 

 

 أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َع إصفام ايعب٤ ايتزصٜغٞ يف تإساي١ املٛمٛع إىل ؾ١ٓ تعٝٝٓا -

 .األقغاّ املدقق١
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أعا١َ صؽار عُٝز ن١ًٝ طب ايعالز ايطبٝعٞ بؾإٔ استٝادات ايه١ًٝ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ -  4

( 1) َزصؼ ؽقك بكغِ ايعًّٛ األعاع١ٝ يًعالز ايطبٝعٞ، عزر (2 )يؾػٌ بعض ايٛظا٥ف ايتاي١ٝ عزر

أعتاس َغاعز بكغِ ايعالز ايطبٝعٞ يقش١  (1)أعتاس َغاعز ايعالز ايطبٝعٞ يًذًز ٚاألغؾ١ٝ ، عزر 

ْا٥ب بكغِ ايعالز ايطبٝعٞ  ( 4)أعتاس َغاعز بكغِ املٝهاْٝها اؿ١ٜٛٝ ، عزر  (1 )املضأ٠ ، عزر 

. ْا٥ب بكغِ ايعالز ايطبٝعٞ يًععاّ  (4) ْا٥ب بكغِ ايعالز ايطبٝعٞ يألعقاب ، عزر (2)يألطفاٍ ، عزر 

 

ايكضاص 

 . أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاملعٝزٜٔ باؾاَع١ تإساي١ املٛمٛع إىل ؾ١ٓ ايتعٝٝٓا -
 

 15/3/2014بٝإ ْتٝذ١ اَتشإ ايتٜٛفٌ ٚاملٓعكز بتاصٜذ  -5

يكضاص ا

. أسٝط اجملًػ عًُا 

 

عُٝز ن١ًٝ ايتذاص٠ غقٛل بضْاَر املادغتري املٗين يف إراص٠ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ -6

.  DBA ٚايزنتٛصاٙ امل١ٝٓٗ يف إراص٠ األعُاٍ  MBAاألعُاٍ 

يكضاص ا

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.ـ تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١  أ

ٚعن١ٜٛ نال َٔ 

بٗا٤ ايكامٞ        عُٝز ن١ًٝ اؿاعبات ٚاملعًَٛات . ر. أ

بزص ْبٝ٘           ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.أ

َقطف٢ عبز اؾٛار        ٚنٌٝ ن١ًٝ اؿكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

ؽعبإ عبز اهلل         ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.  أ

 

٢َٓ ست٘ ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ  بطًب بتشزٜز عزر . ر.ـ  تكزَت أ7

. االؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ العنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ باؾاَع١ مبا الٜظٜز عٔ عؾض٠  صعا٥ٌ

يكضاص ا

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١  أـ

عن١ٜٛ نال َٔ 

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

َقطف٢ عبز اؾٛار    ٚنٌٝ ن١ًٝ اؿكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

قُٛر سغني  ٚنٌٝ ن١ًٝ  ايطب ايبٝطض٣ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر. أ

٢َٓ ست٘  ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتُضٜض يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.  أ

قُٛر صدا٥ٞ  ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.أ

امحز عبز ايكارص   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايعًّٛ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.أ

عٗاّ سٓف٢     ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر. أ
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االنتًاساخ 
 

نٛثض االظ٢ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً فضف بزٍ االْتكاٍ يعنٛ ١٦ٖٝ / ر.املشنض٠  املكزَ٘  َٔ ا- 8

.ايتزصٜػ ايشٟ  اؽرتى يف َؤمتض إقًُٝٞ أٚ رٚيٞ بايع١ًُ األدٓب١ٝ ٚيٝػ بايع١ًُ املقض١ٜ   

ايكضاص 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ طضٜف ؽٛقٞ  . ر.تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ أـ 

 ٚعنٜٛ٘ نٌ َٔ 

 ن١ًٝ االقتقار ٚعًّٛ عٝاع١ٝ  عُٝز ؽعبإ َباصط       . ر. أ

 ٚنٌٝ ن١ًٝ اؿكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخَقطف٢ عبز اؾٛار       . ر. أ

 

ايًٝبٝني اؾٓغ١ٝ -  فاحل بؾري قُز/ خايز ففٛ خًٝف١  ٚايطايب/ االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب -  9

ٚاملغذًني بزصد١ املادغتري بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تكغٝط ايضعّٛ ايزصاع١ٝ ع٢ً رفعتني ْعضا يعضٚف 

 .خافتِٗ
ايكضاص 

. عزّ املٛافك١ - 

االيتُاؼ املكزّ َٔ بعض ايقٝاري١ االنًٓٝهني ايشٜٔ ٜعًُٕٛ باملغتؾف٢ اؾاَعٞ غقٛل -  10

. صفض تغذًِٝٗ  يف رصد١ ايزنتٛصاٙ  به١ًٝ ايقٝزي١  

ايكضاص 

. ـ إعار٠ املٛمٛع إىل ن١ًٝ ايقٝزي١ ٚعضم٘ ع٢ً  اجملًػ املدتك الؽاس قضاص بؾأْ٘ 

 

أمئ صَنإ عبز اهلل ٚعُار ايغٝز امحز ٚقُٛر فتشٞ مجع١ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطالب -  11

بؾإٔ َٓشِٗ فضف١ ثايج١ الَتشإ متٗٝزٟ َادغتري به١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاع٢ ْعضا يعضٚفِٗ املضم١ٝ 

عًُا بإٔ ايال٥ش١ ايزصاع١ٝ تٓك ع٢ً عزّ رخٍٛ االَتشإ . ايطاص١٥ أثٓا٤ اَتشاِْٗ يًُض٠ ايجا١ْٝ 

. أنجض َٔ َضتني 

 

ايكضاص 

. عزّ املٛافك١ ع٢ً االيتُاؼ طبكًا يال٥ش١ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاع٢ - 

 

صام٢ َباصى امحز املعٝز به١ًٝ ايتُضٜض داَع١ بين عٜٛف ٚايش٣ / االيتُاؼ املكزّ َٔ -  12

ًٜتُػ فٝ٘ ايتغذٌٝ باملادغتري  بكغِ إراص٠ ايتُضٜض به١ًٝ ايتُضٜض داَع١ أعٝٛط ٚسيو يعزّ 

. ٚدٛر رصاعات عًٝا به١ًٝ ايتُضٜض داَع١ بين عٜٛف 

 

ايكضاص 

. إعار٠ املٛمٛع إىل ايكغِ ايعًُٞ ٚاجملًػ املدتك ٚفًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚفًػ ايه١ًٝ -   

عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً بضْاَر ايبٝٛيٛدٝا / املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ األعتاس ايزنتٛص-  13

 . Computational and molecular biologyاؾظ١ٝ٥ ٚاؿاعٛب١ٝ 

 

ايكضاص 

. ـ َٛافك١ اجملًػ ع٢ً ايربْاَر 
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انًذكزاخ انًقذيح يٍ انكهُاخ 
 

:- وافق انًجهس عهً تسجُم رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ انتانُح ( أ)
 
ـ :كهُح انتجارج- 

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـذد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريٖب٘ اهلل قُٛر ْؾأت  1

رٚص ْعاّ ايتهايٝف يف تزعِٝ فاع١ًٝ 

 Lean productionأعايٝب اعتبعار ايفاقز 

 رصاع١ –يف ايب١٦ٝ ايقٓاع١ٝ املقض١ٜ 

تطبٝك١ٝ 

إقضاص  9قُز َقطف٢ / ر.ا

 َادغتري٢َٓ قُز قغٔ  2

َقارقات املؾاٖري يف ايضعاي١ اإلعال١ْٝ 

ٚأثضٖا ع٢ً اػاٖات املغتًٗو املقضٟ مٛ 

اإلعالٕ ٚاملٓتر 

إقضاص  3عبز ايضمحٔ عًِٝ / ر

3 
عبز ايضمحٔ ممزٚح 

عٝز 
 َادغتري

رٚص َٚغ٦ٛي١ٝ َضاقب اؿغابات عٔ املضادع١ 

ايكنا١ٝ٥ بٗزف ؼكٝل دٛر٠ االرا٤ ـربا٤ 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ –املٓاطعات ايكنا١ٝ٥ 

بزص ْبٝ٘ / ر.ا

سغٔ ؽًكا٢َ / ر

11 

4 
إقضاص 

4 
ًْٗ٘ عبز اؿفٝغ 

عبز ايكارص 
 َادغتري

مٛ تطٜٛض تغٜٛل تأَٝٓات اؿٝا٠ 

 رصاع١ –باعتدزاّ االعايٝب اؿزٜج١ 

ؼ١ًًٝٝ َكاص١ْ 

إقضاص  2عُض عبز اؾٛار / ر.ا

5 
فاط١ُ ايظٖضا٤ قُز 

ايغٝز 
َادغتري 

إطاص َكرتح يكٝاؼ ٚتطٜٛض االرا٤ ف٢ ايبٓٛى 

املقض١ٜ باعتدزاّ بطاق١ االرا٤ املتٛاطٕ ـ 

رصاع١ ساي١ٝ 

قُز بٗا٤ ايزٜٔ . ر.أ

ايكام٢ 

دانًني صَظ٣ . ر

طنض٣ 

7 

3 
إقضاص 

6 
قُٛر بز٣ٚ امحز 

نُاٍ 
رنتٛصاٙ 

املٓاخ االخالق٢ نُتػري ٚعٝط ف٢ ايعالق١ 

بني منط ايكٝار٠ ٚاالرا٤ ايتٓع٢ُٝ ـ رصاع١ 

َكاص١ْ بني بٓٛى ايكطتع ايعاّ ٚاـال 

عال٤ ايزٜٔ عبز .ر.أ

ايػ٢ٓ قُٛر 
إقضاص  3

 
ـ :كهُح اِداب- 

 

و 
اســـــى 

انطانـــــة 
انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح 

عـذد 
اإلشزا
ف 

يالحظا
خ 

 رنتٛصاٙٚعاّ سغٔ َقطف٢  1

رصاع١ " ايبٛابات االيهرت١ْٝٚ يًذاَعات 

تكُٝٝٝ٘ َكاص١ْ يع١ٓٝ َٔ اؾاَعات 

ايعضب١ٝ ٚاالدٓب١ٝ 

قُز دالٍ / ر.ا

عٗري عبز ايباعط / ر

5 

4 
إقضاص 

2 
امحز قُز عبز 

ايٖٛاب 
رنتٛصاٙ 

ايتفهري االجيابٞ ٚعالقت٘ بأبعار ق٣ٛ 

ايؾدق١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ اؾٓغني رصاع١ 

ٚفف١ٝ  

صأفت ايغٝز عبز . ر

ايفتاح 
إقضاص  5
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ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 
 

و 
اســـــى 

انطانـــــة 
انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح 

عـذد 
اإلشزا
ف 

يالحظا
خ 

1 
ع٢ً قُز عبز 

ايفتاح 
 رنتٛصاٙ

قٝاؼ ْغب١ االيفافٝتٛبضٚتني ٚعاٌَ منٛ 

بطا١ْ األٚع١ٝ ايز١َٜٛ يف ايزّ نُؤؽض 

يتشزٜز َز٣ اعتذاب١ عضطإ ايهبز 

األٚىل يًعالز باعتدزاّ ايهٞ بايرترر 

اؿضاصٟ 

قُز قُز / ر.ا

تٛفٝل 

عال٤ فاصٚم / ر

صباب عفٝف٢ / ر

6 

1 

5 

إقضاص 

2 
َضٜا١ْ عبز ايغٝز 

َٓقٛص 
رنتٛصاٙ 

َكاص١ْ اعتذاب١ سزٜجٞ ايٛالر٠ ْاققٞ 

ايُٓٛ َكابٌ سزٜجٞ ايٛالر٠ ناًَٞ ايُٓٛ 

ب٢ ع٢ د٢ )حملًٍٛ َتٛاطٕ االيهرتْٚٝات 

اثٓا٤ ايعًُٝات اؾضاس١ٝ  (%ا

قُٛر َقطف٢ / ر.ا

قُز َٗضإ / ر

امحز عبز ايعاٍ / ر

7 

2 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ عُضٚ فتش٢ امحز  3

تكِٝٝ طصاع١ اؿًكات املٓفق١ً باعتدزاّ 

يٝظص ايفُٝتٛثا١ْٝ ف٢ ساالت ايكض١ْٝ 

املدضٚط١ٝ 

َٓقٛص سغٔ / ر.ا

ٜاعض عًُٝإ / ر.ا

قُز ٜاعض / ر

10 

 -

6 

إقضاص 

4 
َقطف٢ عبز ايٓيب 

ععٝز 
رنتٛصاٙ 

املكاص١ْ بني ايطضم املفتٛس١ ٚاملػًك١ 

باعتدزاّ كتًف املٛار يتعًٝل ايعن١ً 

اؾب١ٝٗ ف٢ عالز عكٛط اؾفٔ ايؾزٜز 

َٓقٛص سغٔ / ر.ا

ٖؾاّ ع٢ً / ر.ا

ؽضٜف ناٌَ / ر

قُز عجُإ / ر

10 

 -

2 

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ْارص دالٍ سغني  5

َكاص١ْ بني أعًٛب تضنٝب رعاَتني َكابٌ 

أعًٛب ايرتنٝب املكٓٔ يًزعاَات يف َضم٢ 

ققٛص ايؾضاٜني ايتاد١ٝ املتفضع١ 

ٖؾاّ بؾض٣ / ر.ا

ٜاعض عبز اهلارٟ / ر.ا

أعا١َ أَني / ر

2 

3 

5 

إقضاص 

رنتٛصاٙ أعا١َ قُٛر قُز  6

رصاع١ َكاص١ْ بني اعت٦قاٍ ايربٚعتاتا عٔ 

طضٜل املٓعاص باعتدزاّ ايهٞ اؾضاسٞ 

ثٓا٥ٞ ايكطب ٚايؾل اؾضاسٞ يف اإلسذاّ 

ايهبري٠ يتندِ ايربٚعتاتا اؿُٝز 

عُضٚ َزست / ر.ا

أمئ فالح / ر.ا

امحز َزست / ر.ا

6 

2 

1 

إقضاص 

7 
أْٛص عبز ايعظٜظ عبز 

ايضمحٔ 
رنتٛصاٙ 

اعتدزاّ ْرتٚفٌٝ دالتٝٓاط َضتبط 

يٝبٛنايني بايبٍٛ نعال١َ يتكزّ َضاسٌ 

االعتالٍ ايهًٟٛ ايغهضٟ ملضم٢ ايبٍٛ 

ايغهضٟ ايٓٛع ايجاْٞ 

ٚيٝز ايٓبٟٛ / ر

ٖب٘ محزٟ / ر

قُز ايفكٞ / ر

ٖؾاّ عٝغ٢ / ر

3 

1 

2 

9 

إقضاص 

 َادغتريقُز ْار٣ قُز   8
تكِٝٝ اعتدزاّ ايفضٜٕٛ ايالفل ف٢ تجبٝت 

ايؾبه١ ف٢ عًُٝات افالح ايفتل االٚصب٢ 

اعا١َ ععٝز . ر.أ

٢َٓ قُز . ر.أ

قُز سغٔ . ر

6 

6 

1 

إقضاص 

 َادغتريطاٜز امحز طاٜز  9

سغاب ْغب١ طٍٛ ايفشك ايهبز٣  االمئ  

ملكا١َٚ ايظيظاٍ ف٢ ايزّ يتهٜٛٔ غري 

تزاخ٢ً يزٚاىل املض٨ ٚاملعز٠ ف٢ َضم٢ 

تًٝف ايهبز 

قُز قُز . ر.أ

تٛفٝل 

امحز ع٢ً . ّ.ر.أ

مجع١ 

عُض امحز . ر

6 

6 

1 

إقضاص 

10 

ف٥ٌُٛٝ ففٛت 

سافغ 
َادغتري 

االثض االداب٢ ؾضع١ عاي١ٝ َٔ عكاص 

صٚطافغتٌٝ فبٌ ايتزخٌ باالعرتٙ ايعالد١ٝ 

ف٢ املضم٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ استؾا٤ عن١ً 

ايكًب اؿار٠ 

ٖؾاّ بؾض٣ . ر.أ

قُز 

اعا١َ امحز اَني  . ر

غار٠ ع٢ً َٛع٢ . ر

6 

6 

1 

إقضاص 
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11 

امسا٤ فاصؼ قُز 

عبز ايعظٜظ 
َادغتري  

 يز٣ 18تعزر اؽهاٍ دني االْرتٚنني  

االطفاٍ املقابني بايضبٛ ايؾعب٢  

رٜٓا امحز عظت . ّ.ر.أ

فابض َضدإ . ر

صباب عفٝف٢ قُز . ر

2 

4 

1 

اقضاص 

12 

اٜٗاب عز ايعظٜظ عبز 

اهلل 
َادغتري 

ايتشزٜات ٚاملؾانٌ يعالز اْغزار ايؾضٜإ 

املبٝن٢ ٚؽضاٜني ؼت ايضنب١ 

عال٤ عبز اؿًِٝ  . ر.أ

امئ صفعت  . ّ.ر.أ

 قُز سغٔ عبز املٛىل. ر

5 

4 

1 

اقضاص 

َادغتري  ؽُٝا٤ قُٛر قُز  13

تاثري عكاص ايتُٛنغفني ع٢ً ْتا٥ر عٝٓات 

اـق١ٝ ف٢ املضم٢ عزمي٢ ايٓطاف س٣ٚ 

اهلضَْٛات ايغ١ًُٝ  

َزست ناٌَ  . ر.أ

سغاّ ايزٜٔ سغ٢ٓ  . ّ.ر.أ

 امحز عبز اهلار٣ ٜٛعف. ر

6 

6 

2 

اقضاص 

عني ؽاصب ف م كتًف امناط قٝاؼ ايغُع  َادغتري ٢َٓ عقاّ امحز  14

َقطف٢ اؿؾت . ر.أ

قُز ؽضٜف . ر.أ

املٓا٣ٚ 

طاصم قُز . ّ.ر.أ

ايزعٛق٢  

2 

3 

1 

اقضاص 

َادغتري ْضَني خايز قُٛر  15
َؾانٌ ايّٓٛ ف٢ َضم٢ ايضَٚٛتاٜز 

املفق٢ً ٚعالقتٗا بٓؾاط ايعكز 

َضفت امساعٌٝ . ّ.ر.أ

آٜاؼ ابٛ اـري عبز . ر

ايعًِٝ 

5 

6 
اقضاص 

َادغتري امحز قُز عبز اهلل  16

رصاع١ ايٛعطا٤ املٓاع١ٝ ف٢ َضم٢ املتالط١َ 

ع٢ً ٚدٛر : ايه١ًٜٛ فٗٛي١ ايغبب االري١ 

 ٚطيظاٍ ايبٍٛ  8عالق١ بني اْرتٚنني 

اعا١َ عظت . ّ.ر.أ

بطضؼ  

ٖب١ َقطف٢ . ر

صؽا عبز ايضاطم . ر

قُٛر 

6 

7 

2 

اقضاص 

17 

صاْٝا عبز اهلل عبز 

ايع٢ٓ  
َادغتري  

املكاص١ْ بني افالح ايضسِ خاصز ايبطٔ 

ٚافالس١ راخٌ ايبطٔ خالٍ ايع١ًُٝ 

ايكٝقض١ٜ 

قُز سغٔ . ر.أ

َقطف٢  

اميإ طٜٔ . ّ. ر.أ

ايعابزبٔ 

ْغضٜٔ عبز ايفتاح . ر

4 

1 

1 

اقضاص 

َادغتري  سغٓا٤ سغني ناٌَ   18

ايعٛاٖض املضم١ٝ بايعني املقاب١ مبضم٢ 

بٗذ١ ف٢ عٝار٠ ايضَض اـاصد١ٝ 

مبغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف اؾاَع٢  

ؽضٜف امحز . ّ.ر.أ

ناٌَ 

قُز عجُإ  . ر

5 

5 
اقضاص 

َادغتري ٖا٢ْ صؽز٣ ْاؽز  19

املؤؽضات ع٢ً سزٚخ  تطٛص ًَشٛظ ف٢ 

اصػاع ايقُار املرتاىل  عكب تٛعٝع ايقُاّ 

املرتاىل باعتدزاّ تك١ٝٓ آٜٛبايٕٛ 

ٜاعض عبز اهلار٣ . ر.أ

اعا١َ امحز / ر.أ

8 

5 
اقضاص 

َادغتري صِٜ قُز فرب٣  20
اعتدزاّ عزّ ػاْػ ايٛعط املار٣ ف٢ املذ 

نفا٤ٙ تؾدٝك 

امحز فٛف٢ ابٛ . ر.أ

طايب 

سٓإ سغ٢ٓ  . ر.أ

4 

2 
اقضاص 

21 

َٓاٍ دضدػ ؽشات١ 

مسعإ 
املادغتري 

َكاص١ْ بني ايتأثري املٛمع٢ يعكاص 

ف٢ عالز % 0ٚ% 10ٚ% 30ايبُٝاتٛبضٚعت 

َضض ايبٗام 

عبز ايعظٜظ . ّ.ر.أ

ايضفاع٢ 

ٜاعض دٖٛض٣ . ر

6 

7 
اقضاص 

22 

صاْٝا لز٣ عبز 

ايٛاسز 
املادغتري 

ايبشح ايعؾٛا٢٥ عٔ ايكضح اهلن١ُٝ ف٢ 

َضم٢ تًٝف ايهبز 

قُز تٛفٝل . ر.أ

امحز ع٢ً . ر.ّ.أ

ٚا٥ٌ فتش٢  . ر

7 

8 
اقضاص 
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ـ :كهُح انتزتُح- 
 

و 
اســـــى 

انطانـــــة 
انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح 

عـذد 
اإلشزا
ف 

يالحظا
خ 

 َادغتريأطٖاص قُز ط٘  1

إعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ يتشغني ايفاع١ًٝ 

ايتع١ًُٝٝ باؾاَعات املقض١ٜ يف م٤ٛ 

َؤؽضات ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ 

أعا١َ ؽانض / ر.ا

َضِٜ ايؾضقاٟٚ / ر

5 

6 
إقضاص 

 َادغتريقُٛر طغًٍٛ سغٔ  2

اثض اعتدزاّ منٛسز رٕ ٚرٕ ع٢ً ت١ُٝٓ 

ايزافع١ٝ املعضف١ٝ يز٣ تالَٝش املضس١ً 

االبتزا١ٝ٥ 

َاٜغ٘ فامٌ / ر.ا

صَنإ ع٢ً / ر

4 

5 
إقضاص 

3 
ٚال٤ مسري ع٢ً 

نضر٣ 
َادغتري 

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜب٢ عالد٢ يًشز َٔ 

امطضبات ايٓطل ٚايهالّ ٚايقٛت يز٣ 

تًُٝشات املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

فٛيٝت فؤار ابضاِٖٝ  . ر.أ

امحز فهض٣ . ر

بٗٓغا٣ٚ 

6 

7 
إقضاص 

4 
عال قضٚل رٜٚزاص 

عٝغ٢ 
َادغتري  

فاع١ًٝ بضْاَر يت١ُٝٓ ايشنا٤ االخالق٢ 

ٚاثضٙ ع٢ً عًٛى ايتشضـ اؾٓغ٢ يز٣ 

تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥  

ؽضٜٔ قُز . ر.أ

رؽٛق٢ 

صَنإ ع٢ً سغٔ  . ر

6 

7 
إقضاص 

5 
عظٙ امحز قُز 

سغني  
رنتٛصاٙ 

اثض َتٛعط فعٛب١ االختباص ٚطٛي١ ٚعزر 

املفضرات املؾرتن١ ع٢ً رق١ َعاري١ رصدات 

االختباصات 

عبز ايعاط٢ اسز . ر.أ

ايقٝار 

قُز سغني . ر.ّ.أ

ععٝز 

6 

7 
إقضاص 

رنتٛصاٙ عقاّ عظات قُز  6

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜب٢ قا٥ِ ع٢ً اعتدزاّ 

ايتعًِ االيهرت٢ْٚ ف٢ ؼكٝل بعض املعاٜري 

ايك١َٝٛ ملع٢ًُ ايضٜامٝات باملضس١ً 

االعزار١ٜ ٚعالقتٗا مبغت٣ٛ ايتفهري 

ايٓاقض بني ايتالَٝش 

َزحي١ سغٔ . ر.أ

قُز 

قُٛر امحز . ر.أ

ْقض 

5 

6 
اقضاص 

7 
ل٣ٛ ٚطٜض َضار عبز 

ايقُز 
رنتٛصاٙ 

بضْاَر يت١ُٝٓ ايهفا٤ٙ امل١ٝٓٗ ملعًُات 

ايضٚم١ ٚاثضٙ ع٢ً بعض اؾٛاْب ايٛدزا١ْٝ 

الطفاهلٔ 

ع٢ً سغني بزاص٣ . ر.أ

قُز سني . ر./.أ

ععٝز 

7 

8 
اقضاص 

رنتٛصاٙ مساح صبٝع عبز٠  8

فاع١ًٝ بضْاَر ايتفهري االبتهاص٣ يت١ُٝٓ 

ايتشقٌٝ ايزصاع٢ ٚاؿٌ االبزاع٢ 

يًُؾهالت يز٣ تالَٝش سٚ فعٛبات ايتعًِ 

باملضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

عًُٝإ قُز . ر.أ

عًُٝإ 

اَا٢ْ عٝز ابضاِٖٝ . ر.أ

7 

8 
اقضاص 

9 
طاصم قُز عبز 

ايعظٜظ قُز 
رنتٛصاٙ 

ايٝات تفعٌٝ اعتدزاّ اطاص يالْفام َتٛعط 

املز٣ ٚعالقت١ بتشكٝل اٖزاف قطاع ايتعًِٝ 

قبٌ اؾاَع٢ ف٢ َقض  

امحز قُز . ر.ّ.أ

غامن 

َضِٜ قُز . ر/.أ

ايؾضقا٣ٚ 

9 

9 
اقضاص 

10 

انضاّ عبز ايععِٝ 

امحز قُٛر 
َادغتري 

ايتفهري االجياب٢ ٚعالقت١ مبغت٣ٛ 

ايطُٛح ٚااللاط االنارمي٢ يز٣ طالب 

اؾاَع١  

قُز سغني . ر.ّ.أ

ععٝز 

7 
 

اقضاص 

11 

أعا١َ قُز ايٓافف 

إمساعٌٝ 
رنتٛصاٙ 

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜب٢ قا٥ِ ع٢ً سٌ 

املؾهالت ف٢ ت١ُٝٓ املٗاصات ايًػ١ٜٛ ف٢ 

ايًػ١ االلًٝظ١ٜ يز٣ طالب املضس١ً 

االعزار١ٜ س٣ٚ فعٛبات ايتعًِ  

عًُٝإ قُز . ر.أ

عًُٝإ  
اقضاص  6
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12 

فباح قُٛر عبز 

ايالٙ 
رنتٛصاٙ 

فاع١ًٝ بضْاَر اصؽار٣ يالَٗات باراص٠ بعض 

َٛاقف ايػنب يالطفاٍ س٣ٚ امطضاب 

ايتٛسز 

اميإ فؤار . ر.أ

ايهاؽف  

عًُٝإ قُز . ر.أ

عًُٝإ  

8 

9 
اقضاص 

13 

عاص٠ قُٛر طٖري 

عٛض اهلل 
َادغتري  

فاع١ًٝ اعتدزاّ منٛسز رٕ رٕ ف٢ ت١ُٝٓ 

ايتٛافٌ االيهرت٢ْٚ ٚاثضٙ ف٢ ت١ُٝٓ 

ايتفهري االجياب٢ يز٣ تالَٝش املضسً٘ 

االعزار١ٜ  

اٜٗاب ايببال٣ٚ . ر.أ

امحز فهض٣ . ر

بٗٓغا٣ٚ  

7 

9 
اقضاص 

14 

اؽضف عبز ايفتاح 

َٝٗٛب  
َادغتري  

اعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ يتاٌٖٝ املزصبني بٓعاّ 

ايتعًِٝ قب اؾاَع٢ ف٢ م٤ٛ َفّٗٛ ايت١ُٝٓ 

املغتزا١َ 

امحز قُز غامن . ر.أ

عظاّ امحز عبز ايػ٢ٓ  . ر

6 

7 
اقضاص 

 
ـ :كهُح انعهىو- 

 

و 
اســـــى 

انطانـــــة 
انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح 

عـذد 
اإلشزا
ف 

يالحظا
خ 

 َادغتريٖٓز قُز إبضاِٖٝ  1
رصاع١ يٓعاّ طداز ايبٛصٜت املطعِ بايعٓافض 

االْتكاي١ٝ 

قُز قُٛر / ر.أ

ايعكض 

قُز عًٞ / ر

ايفَٝٛٞ 

 -

2 
إقضاص 

 َادغتريبغ١ُ عٝز إمساعٌٝ  2
ؼغٔ َضض األعقاب بٛاعط١ املٓتذات 

ايطبٝع١ٝ 

سٓإ عبز اؿُٝز / ر

إميإ فالح / ر

بغٓت قُٛر / ر

14 

11 

9 

إقضاص 

 َادغتريَٓاٍ عبز ايعاٍ مجٌٝ  3

اإلطاي١ ايبهرت١ٜ يبعض املغببات املضم١ٝ 

املعز١ٜ َٔ املٝاٙ ايضٜف١ٝ َٚٝاٙ ايقضف 

بأْٛاعٗا باعتدزاّ تكٓٝات اإلَتظاط 

قُز ايكاعِ / ر.أ

أمسا٤ ْارٟ / ر

8 
 -

إقضاص 

4 
ْغضٜٔ صاغب عبز 

ايٖٛاب 
رنتٛصاٙ 

تقُِٝ ٚبٓا٤ رصع ٚام مبهْٛات دزٜز٠ 

يًشُا١ٜ َٔ إؽعاعات ايٓٝٛتضْٚات ٚاؾاَا 

املقاسبتني َٔ ايعالز االؽعاعٞ ايعُٝل 

فاٜظ قُز / ر.أ

ْار١ٜ يطفٞ / ر.أ

فامٌ قُز / ر.أ

طاصم عًٞ / ر

8 
 -

 -

6 

إقضاص 

5 
عبري عٓا١ٜ اهلل عبز 

ايفتاح 
رنتٛصاٙ 

ؼنري أؽهاٍ ثالث١ٝ األبعار َٔ 

- أْابٝب ايهضبٕٛ ايٓاَْٛرت١ٜ- اؾضافني)

إلعتدزاَٗا يف تطبٝكات بطاصٜات  (ايفًظات

 أْٜٛات ايًٝجّٝٛ َٚعاؾ١ املٝاٙ

 

قُز محزٟ / ر.أ

خنض 

أمحز عًٞ فضغًٞ / ر

13 

13 

إقضاص 

رنتٛصاٙ أمسا٤ عاَٞ ؽهضٟ  6

ؼنري ٚفشك َؾتكات ايبٛيٞ أًْٝني يف 

تضنٝبٗا ايٓاْٟٛ ٚسيو عًٞ بعض بٛيُٝضات 

االنضًٜٝتات ٚتطبٝكاتٗا يف َعاؾ١ املٝاٙ 

سٓفٞ قُٛر / ر

صٜٗاّ أْٛص / ر

1 

4 
إقضاص 

رنتٛصاٙ َٞ قُز سغٔ   7

إْتكاالت طٛص ايؾهٌ ايٟٓٛٚ ٚايٓكط 

اؿضد١ يف إطاص منٛسز تفاعٌ ايبٛطْٚات 

يقٝػ١ اؿاي١ ايشات١ٝ 

ٖاْٞ فاحل / ر.أ

عًٞ قُز / ر.أ

13 

 -
إقضاص 
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ـ :كهُح انذراساخ انعهُا- 

 

و 
اســـــى 

انطانـــــة 
انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح 

عـذد 
اإلشزاف 

يالحظاخ 

1 
فاٜظ نُاٍ فٛر٠ 

املتٛىل 

 رنتٛصاٙ

نفا٤ٙ اـالٜا اؾظع١ٝ املتٛعط١ 

احمل١ًُ ع٢ً اْابٝب ايهضبٕٛ ايٓاَْٛرت١ٜ 

ف٢ ٖٓزع١اْغذ١  ايععاّ ف٢ اؿضطإ 

قُز قُٛر محز٣ . ر.أ

امحز ع٢ً فضغ٢ً . ر.أ

ٖٓا٤ محز٣ . ر.أ

3 

3 

3 

إقضاص 

  رنتٛصا١ًْٗٙ كري قُز  2

رصاع١ ارَقال بعض ايقبػات ٚايعٓافض 

االْتكاي١ٝ بٛاعط١ ايهٝتٛطإ املعزٍ 

نُٝا٥ٝا 

عٝز عبز ايكارص . ّ. ر.أ

َقطف٢ قُز سغٔ . ر.أ

قُز ٜٛعف ايكام٢ . ر.أ

امسا٤ محٛر٠ . ر

1 

1 

1 

1 

إقضاص 

 
ـ :كهُح انتعهُى انصُاعٍ- 

 

و 
اســـــى 

انطانـــــة 
انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح 

عـذد 
اإلشزا
ف 

يالحظا
خ 

1 
قُٛر ايغٝز قُٛر 

عبز اهلل 
اختباص قاب١ًٝ ايغشب يالقضال املًش١َٛ  َادغتري

قُز لٝب . ر.ّ.أ

ايؾٝذ 

صدب نُاٍ عبز . ّ.ر

اجملٝز 

3 

1 
إقضاص 

2 
عبز ايغالّ ؽعبإ 

عبز ايغالّ  
ايتشهِ ف٢ اْع١ُ ؼٌٜٛ طاق١ ايضٜاح  َادغتري

صَنإ قُٛر . ّ.ر.أ

َقطف٢ 

دإ ٖٓض٣ . ر.ّ.أ

قُز قُٛر عا٢َ  . ّ.ر

4 

2 

1 

إقضاص 

 
ـ :كهُح انتزتُح انزَاضُح- 

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـذد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 رنتٛصاٙاَريٙ حي٢ٝ قُٛر  1

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜبات طَٚبا ع٢ً بعض 

ايكزصات ايبز١ٝ٥ ٚايٓفغ١ٝ يتشغني املغت٣ٛ 

املٗاص٣ يًذ١ًُ اؿضن١ٝ ف٢ ايضقك 

اؿزٜح 

طٜٓب قُز . ر.أ

امحز 

عٝز٠ ع٢ً عبز . ر.ّ.أ

ايعاٍ 

1 

4 
إقضاص 

2 
رايٝا امحز ف٢ُٗ عبز 

اؿهِٝ 
 َادغتري

منٛسز َكرتح يٓزص٠ ايٓؾاط ايضٜامٞ 

باؾاَعات املقض١ٜ 

يبٝب عبز ايعظٜظ . ر.أ

يبٝب 

َعتظ ع٢ً سغٔ . ر

3 

1 
إقضاص 

3 
امحز ؽشات١ قض٢ْ 

ٖٚب١ 
رنتٛصاٙ 

تأثري بضْاَر تزصٜيب َكرتح ع٢ً بعض 

املتػريات ايبز١ْٝ ٚايٓفغ١ٝ ٚعالقت١ 

باملغت٣ٛ ايضق٢ُ يز٣ العب٢ ايزصادات  

امحز عبز اـايل . ر.أ

كتاص اَني . ر/.أ

9 

4 
إقضاص 
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ـ :كهُح انصُذنح- 

 

و 
اســـــى 

انطانـــــة 
انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح انذرجـح 

عـذد 
اإلشزا
ف 

يالحظاخ 

 َادغتريفاط١ُ امحز قُٛر  1
فٝاغ١ ٚتكِٝٝ بعض االؽهاٍ ايقٝزي١ٝ 

املٛمع١ٝ يعالز تغاقط ايؾعض 

ٖب١ فاصٚم . ّ.ر.أ

عارٍ امحز ع٢ً . ر

8 

5 
 

إقضاص 

 رنتٛصاَٙضٚٙ  ايغٝز سغٔ   2

َضاقب١ اؾٛر٠ يبعض ايٛففات ايعؾب١ٝ ف٢ 

ايغٛم املقض٣ املغتدز١َ ف٢ اَضاض اؾٗاط 

ايتٓفغ٢ 

نًُٝا قض٢ْ . ر.أ

ْعُت طنضٜا . ر.أ

٢َٓ سافغ . ر.أ

ٚيٝز امساعٌٝ  . ر

1 

1 

2 

6 

إقضاص 

3 
فاط١ُ ايظٖضا٤ فضٜز 

عبز اهلل 
َادغتري 

ؼًٌٝ ف٢ بعض االر١ٜٚ احملت١ٜٛ ع٢ً 

فُٛع١ ف٢ االَٓٝٛ اٚ فُٛع١ ايهابٌْٛٝ 

ْٛص ايزٜٔ ٚد١ٝ . ر.أ

ادالٍ عبز اؿُٝز . ر

7 

4 
إقضاص 

َادغتري قُز عاَض طًب١  4

عظٍ ايٝهضٚبات املٓتذ١ الْظِٜ االعربادٓٝظ 

ٚتكِٝٝ ْؾاط االْظِٜ املنار يًُٝهضٚبات 

ٚاالٚصاّ 

قُز عٝغ٢ . ر/.أ

ععفإ 

١ًْٗ ؽشات١ . ر/.أ

قطب 

ٚيٝز امساعٌٝ . ر

قُز 

5 

1 

6 

إقضاص 

َادغتري امحز سغٔ قُز   5

تٛطٜع رصاع١ تٛطٜع سضن١ٝ ايغًبتٍُٛ 

املٛعع يًؾعب اهلٛا١ٝ٥ ققريٙ املز٣ 

ٚاعتدزاّ ايطضم املدتًف١ ع٢ً َضم٢ 

اينػط االداب٢ 

صاْزا فالح ايزٜٔ  . ر.أ

قُز اميإ . ّ.ر.أ

عبز  املبز٣ 

3 

9 
اقضاص 

6 
امحز قضٚؼ امحز 

قُز 
َادغتري 

تٛفٝف اؾظ٢٦ٜ يالْتذضْٚات ف٢ بعض 

عرتات االْرتٚبهرت املكا١َٚ يًعزٜز َٔ 

املنارات اؿ١ٜٛٝ ٚاملعظٚي١ َٔ ايعٝٓات 

االنًٝٓٝه١ٝ 

قُز عٝغ٢ . ّ.ر.أ

ععفإ 

اؽضف قُز امحز . ر

امحز مسري . ر

7 

1 

6 

اقضاص 

َادغتري امحز دابض قُز  7

رصاع١ كترب١ٜ ٚس١ٜٛٝ ؿضن١ رٚا٤ 

ايغٓتبٍُٝٛ املٛعع يًؾعب اهلٛا١ٝ٥ ققريٙ 

املز٣ ع٢ً املتطٛعني افشا٤ َٚضم٢ 

ٚاالْغزار ايض٣ٛ٥ املظَٔ َٔ خالٍ غاخ١ 

املهغغني فايتٛيني 

صْزا فالح . ر.أ

قُز اَاّ عبز . ّ.ر.أ

املبزأ 

4 

10 

اقضاص 

8 
َقطف٢ عافِ 

َقطف٢  
َادغتري  

تكِٝٝ  ايتاثريات ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ 

احملت١ًُ السز٣ َنارات االنغز٠ 

ايه١ًٜٛ املغتشزث١ ف٢ اؾضطإ بٛاعط١ 

ايغغٝغغتني 

ع٢ً امحز ابٛ . ر.أ

عٝف 

اَري َضار ابٛ عٝف . ر

8 

8 
اقضاص 

رنتٛصاٙ ْغضٜٔ قُز طًعت  9

رصاع١ اْتؾاص املكا١َٚ االَٝٓٛ غًٝهٛطٜز 

بني بهرتٜا االعٝٓٛبانرت بَٛٝٓا٣ 

ٚايغٛرَْٛاؼ ابضدٓٛطا املعظٚي١ َٔ بعض 

املغتؾفٝات املقض١ٜ  

اٌَ عٝغ٢ ععفإ . ر.أ

ٚا٥ٌ َقطف٢ . ر.ّ.أ

امحز اعا١َ . ر

قُٛر عبز ايعاط٢ . ر

6 

2 

3 

1 

اقضاص 
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وافق انًجهس عهً تعذَم إشزاف رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ انتانُح   (ب)
 

ـ :كهُح اِداب- 
 

  

تعذ انتعذَم قثم انتعذَم عُىاٌ انزسانح انذرجـح اسـى انطانــة م 

 رنتٛصاٙعاص٠ امحز ٜغٔ  1

اطض ايتػط١ٝ ايقشف١ٝ املقٛص٠ ألسزاخ 

ٜٓاٜض يف ايقشف املقض١ٜ رصاع١ ؼ١ًًٝٝ 

-  ايٛفز –اإلخباص )بايتطبٝل ع٢ً فشف 

 (ايؾضٚم

ؽضٜف رصٜٚؿ / ر.ا

عٝغ٢ عبز / ر

ايباقٞ 

ؽضٜف / ر.ا

رصٜٚؿ 

عٝغ٢ عبز / ر

ايباقٞ 

قُٛر صَنإ / ر

 
ـ :كهُح انعهىو- 

 

  

تعذ انتعذَم قثم انتعذَم عُىاٌ انزسانح انذرجـح اسـى انطانــة م 

1 
يحًذ عهٍ 

 تسُىٍَ

رنتٛصا

 ٙ

املٛار ايٓاَْٛرت١ٜ يف تطبٝكات ايفنا٤ 

ٖاْٞ فاحل / ر.أ

قُز ؽعبإ / ر.أ

َعضٚف عبز / ر.أ

املٛيٞ 

ٖاْٞ فاحل / ر.أ

قُز ؽعبإ / ر.أ

مجاٍ فِٗٝ  / ر.أ

 
ـ :كهُح انثُطزٌ- 

 

  

تعذ انتعذَم قثم انتعذَم عُىاٌ انزسانح انذرجـح اسـى انطانــة م 

1 
قُز نُاٍ عبز 

اؿُٝز 

َادغتري 

رصاعات باثٛيٛد١ٝ ع٢ً االيتٗاب ايؾعب٢ 

املعز٣ ف٢ ايزٚادٔ 

عارٍ عباؼ ؽًب٢ / ر.ا

ايؾُٝا٤ ْبٌٝ / ر

عارٍ عباؼ / ر.ا

ؽًب٢ 

ايؾُٝا٤ ْبٌٝ / ر

امحز ع٢ً / ر

2 
ؽش٣ طٜٔ ايعابزٜٔ 

قُز 

َادغتري 

رصاعات َٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ َتكز١َ عٔ 

املغببات ايبهتري١ٜ يالفابات ايتٓفغ١ٝ ف٢ 

ايزٚاز 

فٛط٣ صٜاض / ر.ا

عا١َٝ ابضاِٖٝ / ر

فٛط٣ صٜاض / ر.ا

عبري ايغٝز / ر

َادغتري ْع١ُ عٝز ؽعبإ  3

رصاع١ فاصَانٛرٜٓاَٝه١ٝ يبعض 

اـالفات ايٓبات١ٝ 

عبز ايٓافض عبز / ر.ا

ايفتاح 

قُز عبز اهلل / ر.ا

عبري صام٢ / ر

سغ٢ٓ عٛض / ر.ا

قُز عبز / ر.ا

اهلل 

عبري صام٢ / ر

َادغتري عظ٠ ع٢ً سغٔ  4

رصاعات تؾضحي١ٝ ع٢ً عنالت ٚأعقاب 

ايٛد٘ يف اؾٌُ ٚسٝز ايغٓاّ 

قُز صدب / ر.ا

اؽضف عٛار /ر

قُز تٛفٝل / ر

طٜٔ ايعابزٜٔ / ر.ا

عبز ايغتاص 

قُز صدب / ر.ا

اؽضف عٛار /ر
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ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 
 

  

تعذ انتعذَم قثم انتعذَم انذرجـح اسـى انطانــة م 

فز٣ َالى فضز  1

رنتٛصا

 ٙ

قُز امحز قٓزٌٜ . ر.أ

نُاٍ عارٍ اَني . ر.أ

اميإ ط١ . ر

ايغعٝز ثابت عٛض . ر.أ

 

محز٣ س٢ًُ . ر

ناٌَ قُز عبز اهلل .ر

اميإ ط١ . ر

ايغعٝز ثابت عٛض . ر.أ

 
ـ :كهُح انطة انثشزي- 

 

  

تعذ انتعذَم قثم انتعذَم انذرجـح اسـى انطانــة م 

َضٚٙ ع٢ً قُز  1

َادغت

ٜض 

إٜٗاب إمساعٌٝ ع٢ً . ر.أ

بهض 

دٛصز عٝز َٝالى . ر

 

خايز قُز قُز . ر.أ

دٛصز عٝز َٝالى . ر

2 
َضٚٙ ؽشات١  عبز 

اهلار٣ 

َادغت

ٜض 

إٜٗاب إمساعٌٝ ع٢ً . ر.أ

بهض 

دٛصز عٝز َٝالى . ر

 

خايز قُز قُز . ر.أ

دٛصز عٝز َٝالى . ر

 
 

:- وافق انًجهس عهً تعذَم عُىاٌ رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ انتانُح  (ج)
 

ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 
 

  

انتعذَم انعُىاٌ تعذ انتعذَم انعُىاٌ قثم انتعذَم انذرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري  عال٤ فتشٞ أبٛ بهض  1

رصاعات عٔ ظاٖض٠ ايتٗاب ايعني 

يف قطعإ ايتغُني َٔ ايغالالت 

احمل١ًٝ 

رصاعات عٔ املغببات ايبهتري١ٜ 

إلفابات ايعني يف قطعإ ايتغُني 

غري 

دٖٛضٟ  

2 
َادز٠ محزٟ 

إمساعٌٝ 
َادغتري 

َز٣ اْتؾاص بعض َٝهضٚبات 

ايتغُِ ايػشا٥ٞ يف اؾنب 

املغتٛصر٠ ٚاحمل١ًٝ 

َز٣ اْتؾاص بعض بهتريٜا ايتغُِ 

ايػشا٥ٞ يف اؾنب 

غري 

دٖٛضٟ  
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ـ :كهُح انعهىو- 

 

  

انتعذَم انعُىاٌ تعذ انتعذَم انعُىاٌ قثم انتعذَم انذرجـح اسـى انطانــة م 

1 
أمسا٤ قُز 

قُٛر 

 َادغتري 

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يًهضنِ 

ٚايٓاصلني عًٞ ايتغُِ ايهبزٟ 

 (أ)املغتشح مبار٠ ثٓا٥ٞ َٝجٌٝ بٓظ

أْجضاعني عًٞ اؾضسإ ايبٝنا٤ 

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ 

يًهٝٛصنَٝٛني ٚايٓاصلني عًٞ 

ايتغُِ املغتشح مبار٠ ثٓا٥ٞ َٝجٌٝ 

أْجضاعني يف اؾضسإ ايبٝنا٤    (أ)بٓظ

غري 

دٖٛضٟ  

 
ـ :كهُح اِداب- 

 

  

تعذ انتعذَم قثم انتعذَم انذرجـح اسـى انطانــة م 

1 
ٖٓز قُٛر امحز 

ايؾضٜف 

 َادغتري

ايعالقات االْغا١ْٝ ٚاالٖزاص 

رصاع١   )ايتع٢ًُٝ 

ٜزا١ْٝالسز٣ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ 

 (مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف

ايعالقات االْغا١ْٝ ٚاالٖزاص ايتع٢ًُٝ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ ايطالب ف٢  )

إسز٣ َزاصؼ ايتعًِٝ االعاع٢ 

 
ـ :كهُح انصُذنح- 

 

  

تعذ انتعذَم قثم انتعذَم انذرجـح اسـى انطانــة م 

1 
َضٚٙ سغٔ امحز 

سغٔ  

رنتٛصاٙ 

فقٌ َضنبات فعاي١ دزٜز٠ َٔ 

ايها٥ٓات ايبشض١ٜ 

َضنبات ثا١ْٜٛ َٔ نا٥ٓات  ايبشض 

االمحض ايالفكاص١ٜ ٚاملٓت١ُٝ اىل 

فقًٝت٢ فًٝٛعبٛلٝا يٛبٛفٝتِ 

2 
ٚا٥ٌ امحز عبز 

ايععِٝ 

رنتٛصاٙ 

تؾٝٝز بعض املضنبات ايعن١ٜٛ ايػري 

َتذاْغ١ اؿًك١ ٚايت٢ هلا تأثري 

بٝٛيٛد٢ 

تؾٝٝز ٚتجبٝط اْظِٜ ايغٝهًٛ 

اٚنغذٝٓٝظ ٚايزصاع١ ايبٝٛيٛد١ٝ 

نُنارات ياليتٗاب يبعض املضنبات 

ايعن١ٜٛ اؾزٜز٠ ايػري َتذاْغ١ 

ثٓا١ٝ٥ ٚثالث١ٝ اؿًك١ ٚايت٢ بٗا 

سًكات برياطٍٚ ٚبرياطٚيني ٚبريٜزٜٔ  

3 
ٖز٣ قُز صبٝع 

ععز 

رنتٛصاٙ 

رصاع١ كترب١ٜ ٚس١ٝ ؿضن١ٝ رٚا٤ 

ملار٠ َٛعع١ يًؾعب اهلٛا١ٝ٥ ققري٠ 

ع٢ً َضم٢  (ايغايبٝٛتاٍَٛ )املز٣ 

ايتٓفػ باينػط االجياب٢ َٔ خالٍ 

ادٗظٙ االعتٓؾام املدتًف١ اٚ ايبداخات 

َك١ٓٓ اؾضع١ 

رصاع١ كترب١ٜ ٚس١ٝ ؿضن١ٝ رٚا٤ 

ملار٠ َٛعع١ يًؾعب اهلٛا١ٝ٥ ققري٠ 

املز٣ ع٢ً َضم٢ ايتٓفػ باينبط 

االجياب٢ املغتُض َٔ خالٍ ادٗظٙ 

االعتٓؾام املدتًف١  

4 
قُز مجاٍ 

سغٔ ع٢ً  

َادغتري 

 ف٢ ايغ١ُٝ  MAPKرٚص َغاص اٍ

ايهبز١ٜ املغتشزث١ بايغٝغبالتني ف٢ 

اؾضطإ 

 ف٢ ايغ١ُٝ  MAPKرٚص َغاص اٍ

ايهبز١ٜ املغتشزث١ 

بايٝبٛبٛيٝغهاصٜز ٚايزجيالنتٛط 

اَني ف٢ اؾضطإ  
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:- وافق انًجهس عهً يذ قُذ رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ انتانُح   (د)
 

ـ :كهُح اِداب- 
 

انًـــذ انساتـــق  عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 
انًــذج انًطهـىب 

يــذها 

1 
ْب١ًٝ صَنإ  قُز 

قُز 

 رنتٛصاٙ

اهلذض٠ ف٢ قافعات ايٛد١ 

ـ 1976ايكب٢ً فُٝا بني عاَني 

ّ رصاع١ دػضاف١ٝ 2006

رميٛدضاف١ٝ 

عاّ عارؼ اْت٢ٗ ف٢ 

7/6/2014 

عت١ اؽٗض تٓت٢ٗ ف٢ 

6/12/2014 

2 
ؽرئٜ قُز قُز 

قُٝٝز 

املادغتري  

ايضفف ف٢ ايكضإ ايهضِٜ 

رصاع١ يفع١ٝ رالي١ٝ 

عاّ عارؼ اْت٢ٗ ف٢ 

10/5/2014 

عاّ عابع ٚاخري ٜٓت٢ٗ ف٢ 

9/5/2015 

املادغتري ٖب١ عض عبز ايباق٢  3

اـذٌ ٚعالقت١ بتكزٜض 

ايشاتٛفٛص٠ اؾغِ يز٣ 

َفضطات ايبزا١ْ 

عاّ عارؼ اْت٢ٗ ف٢ 

10/5/2014 

عاّ عابع ٚاخري ٜٓت٢ٗ ف٢ 

10/5/2015 

رنتٛصاٙ اؽضف قُز عبزٙ  4

إراص٠ ايٛثا٥ل االيهرت١ْٝٚ يف 

 –َقًش١ اينضا٥ب املقض١ٜ 

رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً َٓطك١ 

مشاٍ ايقعٝز 

 إىل 13/4/2013َٔ 

12/4/2014 

 إىل 13/4/2014َٔ 

12/4/2015 

رنتٛصاٙ عٝز ْقض عبز اؿُٝز  5

َكاالت قُز سغني ٖٝهٌ 

 رصاع١ يف –بقضاس١ منٛسدا 

م٤ٛ ْعض١ٜ ؼًٌٝ اـطاب 

 إىل 13/4/2013َٔ 

12/4/2014 

 إىل 13/4/2014َٔ 

12/4/2015 

 
 
 

ـ :كهُح انصُذنح -
 

انًـــذ انساتـــق  عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 
انًــذج انًطهـىب 

يــذها 

1 
عُضٚ قُز ايغٝز 

عضاق٢ 

 َادغتري

ايتؾدٝك اؾظ٢٥ الْٛاع 

ايغاملْٛٝال املعظٚي١ َٔ عٝٓات 

َقاب١ 

ال ٜٛدز 

 ست٢ 31/5/2014َٔ 

30/5/2015 

2 
ٖا٢ْ فتش٢ ع٢ً  عبز 

احملغٔ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ املادغتري  

 اىل 9/7/2013  2َٔ 

28/7/2014 

 اىل 28/7/2014َٔ 

27/8/2015 

 

ـ :كهُح انعهىو- 
 

انًـــذ انساتـــق  عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 
انًــذج انًطهـىب 

يــذها 

َادغتري َضِٜ قُز إبضاِٖٝ  1

رصاعات بٝٛيٛد١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ عًٞ 

بعض اناصٚعات ايفان١ٗ يف 

قافع١ ايفّٝٛ 

 17/4/2015 – 17/4/2014ال ٜٛدز 
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ـ :كهُح انتجارج- 
 

انًـــذ انساتـــق  عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 
انًــذج انًطهـىب 

يــذها 

َادغتري صاْٝا ٖاصٕٚ سٓني  1

رٚص َٚغ٦ٛي١ٝ َضاقب اؿغابات 

يف ايتكضٜض عٔ األرا٤ املايٞ 

 –يًُٓؾات ايقػري٠ ٚاملتٛعط١ 

رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ 

املقض١ٜ 

ال ٜٛدز 

 إىل 20/3/2014

19/3/2015 

 

:- وافق انًجهس عهً إَهاء إَقاف قُذ رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ انتانُح  (هـ)
 

ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 
 

انسثـة   عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 

1 
ؽش٣ طٜٔ ايعابزٜٔ 

قُز 

َادغتري 

رصاعات َٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ َتكز١َ عٔ 

املغببات ايبهتري١ٜ يالفابات 

ايتٓفغ١ٝ ف٢ ايزٚاز 

اعتهُاٍ ايبشح ايعًُٞ اـال بايطايب١ 

 
:- شطة قُذ رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ  (ٌ)
 

ـ :كهُح انتجارج- 
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري بغاّ عاَٞ إبضاِٖٝ  1

تطٜٛض َزخٌ ارا٤ ايتهًف١ اعتُارا ع٢ً 

تطبٝل املؾضٚعات بطضٜك١ اؿز األر٢ْ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ – sigma 6يالمضافات  

ايغفض يًداصز 

 
ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 

1 
سغ٢ٓ امحز عبز 

اؾٛار 

َادغتري 

َتالط١َ ايتغُِ ايزَٟٛ ايبهتريٟ املغبب١ 

باملهٛصات ايغبش١ٝ يف امساى ايبًطٞ ايًٓٝٞ 

بٓا٤ ع٢ً صغب١ ايطايب 
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ـ :كهُح انعهىو- 
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 

1 
ط٘ عبز اؾًٌٝ 

إبضاِٖٝ 

َادغتري 

تطبٝكات عًٞ ايتكٓٝات اؿزٜج١ يتشًٌٝ 

ايبكاٜا املتدًف١ عٔ اإلْفذاص 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح 

إٔ ايطايب غري قارص عًٞ تػط١ٝ 

املٛمٛع ٚإسضاط تكزّ فٝ٘ 

َادغتري أمحز ؽعبإ َفتاح  2

أقطاب أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض بعض 

املضنبات ايقٝزال١ْٝ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح 

إٔ ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ 

ٜشنض ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني 

 

ـ :كهُح انصُذنح- 
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحانذرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري َٝٓا فزٟ ثابت   1

رصاعات فٝتٛ نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ يبعض 

ايها٥ٓات ايبشض١ٜ َٔ ايبشض االمحض 

صأ٣ ص٥ٝػ ايكغِ ٚ عزّ عزار 

املقضٚفات ايزصاع١ٝ 

َادغتري عبز اهلل ناٌَ ٖاؽِ   2

َكا١َٚ املنارات اؿ١ٜٛٝ ف٢ ايغٛرَْٛك 

اٜضٚدٝٓٛطا املعظٚي١ َٔ ايعٝٓات ايطب١ٝ 

صأ٣ ص٥ٝػ ايكغِ ٚ عزّ عزار 

املقضٚفات ايزصاع١ٝ 

َادغتري َضِٜ فز٣ ارٜب   3

رصاع١ ؼ١ًًٝٝ يبعض ايعكاقري احملت١ٜٛ ع٢ً 

اٚ االَٝز / فُٛع١ االعرتٚ ٚ

صأ٣ ص٥ٝػ ايكغِ ٚ عزّ عزار 

املقضٚفات ايزصاع١ٝ 

 

:- وافق انًجهس عهً إنغاء قُذ رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ انتانُح  (و) 
 

ـ :كهُح انطة- 
 

انسثـة انذرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ؽضٜف عبز ايعظٜظ عٜٛػ   1

بٓا٤ ع٢ً خطاب ٚطاص٠ ايقش١ ايٛاصر بتاصٜذ 

1/10/2013 

َادغتري عبز اهلل ناٌَ ٖاؽِ امحز  2

صأ٣ ص٥ٝػ ايكغِ ٚ عزّ عزار املقضٚفات 

ايزصاع١ٝ 

َادغتري َضِٜ فز٣ ارٜب ٜٛعف  3

صأ٣ ص٥ٝػ ايكغِ ٚ عزّ عزار املقضٚفات 

ايزصاع١ٝ 

 

:- ـ وافق انًجهس عهً إَقاف قُذ رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ انتانُح 
 

ـ :كهُح انطة - 
 

 انسثـة  انذرجــح اسـى انطانــة و 

صعا١ٜ اعضٙ ايزبًّٛ صباب ْبٌٝ عبز اؿُٝز  1
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وافق انًجهس عهً تحىَم نذراسح انذتهىو تذال يٍ انًاجستُز فً تخصص  (ي)

:- انُساء وانتىنُذ انتانُح 
 

ـ :كهُح انطة انثشزي- 
 

  

إنً يٍ  اسـى انطانــة م 

ايزبًّٛ يف ؽقك ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز َٔ رصد١ املادغتري  َزست سغني عبز ايعظٜظ   1

 
 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ اؾاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


