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االستهالل  :أوال
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ :    ثاًَُا
 

 

 . 21/10/2014بتاصٜذ  (98)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚاؾل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

 

انضىاتط : ثانثا
 

طضٜـ ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 2

 U.Sبؾإٔ تضتٝب داَع١ بين عٜٛـ َٔ أؾطٌ ث٬ثني داَع١ عضب١ٝ ٚؾكا يتصٓٝـ 

news . 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 

طضٜـ ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 3

 زٚايتظٜٚز بُٓٛس" إعزار املٛاط١ْ ايبشج١ٝ يًذاَع١ " بؾإٔ ايرتتٝب يعٌُ ْز٠ٚ بعٓٛإ 

. يًذاَعات املصض١ٜ يًػاٜات ٚاآليٝات  

ايكضاص 

 ٚاؾل اجملًػ ع٢ً ا٫قرتاح-  

 

طضٜـ ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 4

. بؾإٔ اإلعزار يٓز٠ٚ ايتصٓٝـ ايزٚيٞ يًذاَعات ٫ختٝاص ايتصٓٝـ ا٭ْغب يًذاَع١ 

 

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ ع٢ً ايٓز٠ٚ املكرتس١ - 

 

 

 



 قزاراخ يجهس انذراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج انذراساخ انعهُا وانثحىث            2                 18/11/2014تتارَـخ  (99)انجهسـح رقـى 

 

 

طضٜـ ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 5

. بؾإٔ ضٛابط تهٜٛٔ ٚطضم اعتدزاّ ٚصٝا١ْ املعاٌَ ٚا٭دٗظ٠ ايع١ًُٝ 

 

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ ع٢ً ايطٛابط ارتاص١ بتهٜٛٔ ٚطضم اعتدزاّ ٚصٝا١ْ املعاٌَ ٚا٭دٗظ٠ - 

أعا١َ عٝز َزٜض إراص٠ املعاٌَ ٚا٭دٗظ٠ ايع١ًُٝ ايكٝاّ / ايع١ًُٝ ٚأٚنٌ إىل ايزنتٛص 

 .بتًو امل١ُٗ 

 

طضٜـ ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 6

.  بؾإٔ تظٜٚز قطاع ايبشٛخ با٫تؿاقٝات اييت عكزتٗا ايهًٝات ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بٗا

 

ايكضاص 

إعزار قا١ُ٥ با٫تؿاقٝات اييت عكزتٗا ايهًٝات ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بٗا ٚعٌُ بٓو - 

. ي٬تؿاقٝات ٚاملؾضٚعات 

 

طضٜـ ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 7

. بؾإٔ عكز رٚص٠ ٭عطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ سٍٛ ايؾ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ يف زتاٍ ايعٌُ ادتاَعٞ

 

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ ع٢ً عكز رٚص٠ يًؾ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ يف زتاٍ ايعٌُ ادتاَعٞ ٚعضض املٛضٛع - 

. ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض ٚاجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات 

 

طضٜـ ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 8

. بؾإٔ عكز رٚص٠ ٭عطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ سٍٛ ايؾ٦ٕٛ املاي١ٝ يف زتاٍ ايعٌُ ادتاَعٞ

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ ع٢ً عكز رٚص٠ يًؾ٦ٕٛ املاي١ٝ يف زتاٍ ايعٌُ ادتاَعٞ ٚعضض املٛضٛع - 

 .ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض ٚاجملًػ ا٭ع٢ً يًذاَعات 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ  بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً َز ايكٝز يًُادغتري - 9

 . (نعاّ اعتجٓا٥ٞ)ٚايزنتٛصاٙ يعاّ عابع ٚثأَ ٚتاعع 

 

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض - 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ  بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً بز٤ ايزصاعات ايعًٝا - 10

به١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ ختصص تهٓٛيٛدٝا اإلْؾا٤ات املز١ْٝ ٚاملعُاص١ٜ يًشصٍٛ 

 رنتٛصاٙ  َع تب٢ٓ ٥٫ش١ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ داَع١ قٓا٠ –َادغتري - ع٢ً ربًّٛ 

. ايغٜٛػ 

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ  بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً بز٤ ايزصاعات ايعًٝا - 11

به١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ ختصص تهٓٛيٛدٝا املٓغٛدات 

 

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ قغِ ادتٝٛيٛدٝا ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً إْؾا٤ ٚسز٠ -  12

 .يتكطٝع ايصدٛص ٚعٌُ ايكطاعات ايصدض١ٜ ايضقٝك١ ْعضا ذتاد١ ايكغِ  املاع١

 

 

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ - 

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ بؾإٔ تعزٌٜ ْتا٥ر بعض ط٬ب -  13

. متٗٝزٟ املادغتري ْعضا يتز٢ْ ايٓتا٥ر 

 

ايكضاص 

عزّ املٛاؾك١ ٚايتأنٝز ع٢ً عزّ ٚدٛر رصدات صأؾ١ بايزصاعات ايعًٝا - 

  

َض٠ٚ ستُز صتٝب َٔ ايعاًَني بايع٬قات ايعا١َ بإراص٠ / املشنض٠ املكز١َ َٔ أ-  14

ادتاَع١  بؾإٔ ختؿٝض َصضٚؾات املادغتري إىل ْصـ املبًؼ سٝح أْٗا تضغب بايكٝز 

. 2015 /2014يزصد١ املادغتري يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًعاّ ادتاَعٞ 

 

ايكضاص 

عزّ املٛاؾك١ - 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً قبٍٛ ط٬ب ايزبًّٛ   - 15

 . 2015 /2014يًعاّ ادتاَعٞ 

ايكضاص 

 ٚاؾل اجملًػ- 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً قبٍٛ ط٬ب ايزصاعات ايعًٝا   - 16

 . 2015 /2014يًعاّ ادتاَعٞ 

ايكضاص 

 ٚاؾل اجملًػ- 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات بؾإٔ إْؾا٤ َضنظ  متٝظ حبجٞ  يف  - 17

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يش٣ٚ ا٫ستٝادات ايبصض١ٜ ٚايغُع١ٝ تابع يه١ًٝ اذتاعبات 

. ٚاملعًَٛات 

ايكضاص 

ٚاؾل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض ٚصغب١ ن١ًٝ ايطب يف رعِ - 

املضنظ ؾٓٝا 

 

املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ -  ؾاط١ُ صابض ْارٟ / ّ.املشنض٠ املكز١َ َٔ ّ-  18

.  داَع١ أعٝٛط–املٛاؾك١ ع٢ً تغذًٝٗا يزصد١ ايزنتٛصاٙ يف ن١ًٝ ايتُضٜض 

 

ايكضاص 

إصدا٤ املٛضٛع بٓا٤ ع٢ً طًب ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتُضٜض ملظٜز َٔ ايزصاع١ - 

 

املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايتُضٜض - إميإ ستُز امحز  / ّ.املشنض٠ املكز١َ َٔ ّ-  19

.  داَع١ أعٝٛط–بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً تغذًٝٗا يزصد١ ايزنتٛصاٙ يف ن١ًٝ ايتُضٜض 

 

ايكضاص 

إصدا٤ املٛضٛع بٓا٤ ع٢ً طًب ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتُضٜض ملظٜز َٔ ايزصاع١ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 20

. عشض َهاٟٚ امحز ٚاذتاص١ً ع٢ً ربًّٛ ا٭َضاض ايباط١ٝٓ بتكزٜض عاّ دٝز دزا/ 

 

ايكضاص 

 ٚاؾل اجملًـػ-  
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 21

بتكزٜض  (ا٭َضاض املتٛط١ٓ)صاْٝا َعٛض ؾُٗٞ ٚاذتاص١ً ع٢ً ربًّٛ طب املٓاطل اذتاص٠ / 

. عاّ دٝز

ايكضاص 

 ٚاؾل اجملًـػ-  

 

عٝز ستُٛر / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ ايتؾهٌٝ ارتاص بايباسح- 22

. أبٛ طٜز ٚاملغذٌ يزصد١ ايزنتٛصاٙ

ايكضاص 

 إصدا٤ املٛضٛع إىل ن١ًٝ ايتذاص٠- 

 
االنتًاساخ : راتعا

 
 

 – املغذٌ  بزصد١ ايزنتٛصاٙ –بٗا٤ سًُٞ بطضؼ / ا٫يتُاؼ املكزّ َٔ ايباسح -  23

ن١ًٝ اذتكٛم بؾإٔ ا٫عتجٓا٤ َٔ رصد١ ايتٜٛؿٌ سٝح اْ٘ اَتشٔ أصبع َضات ٚسصٌ ع٢ً 

.  رصد١ 400اعًٞ رصد١ ؾِٝٗ 

 

ايكضاص 

 عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض- 
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انًذكزاخ انًقذيح يٍ انكهُاخ : خايسا 
 
 
 

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

 

ـ :كهُح انحقىق- 24
 
 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

1 
ستُٛر ستغٔ عبز 

ايضمحٔ 

 رنتٛصاٙ
ايتعإٚ ايزٚيٞ ملهاؾش١ ادتضمي١ ا٫يهرت١ْٝٚ 

ايٛاقع١ ع٢ً ا٭طؿاٍ رصاع١ َكاص١ْ يف ض٤ٛ اتؿاق١ٝ 

بٛرابغت ٚاتؿاقٝات سكٛم ايطؿٌ 

إقضاص  9سغاّ ٖٓزاٟٚ / ر.ا

إقضاص  10سغاّ ٖٓزاٟٚ / ر.ااثض اتؿاق١ٝ عٓتٝيب ع٢ً سص١ َصض ؾ٢ َٝاٙ ْٗض ايٌٓٝ  رنتٛصاَٙصطؿ٢ مسري دابض  2

 رصاع١ –ايٓعاّ ايكاْْٛٞ إلصزاص ا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥  رنتٛصاٙعبز ايعًِٝ ع٢ً عبز اهلل  3

َكاص١ْ ؾ٢ قإْٛ املضاؾعات ايُٝين ٚاملصضٟ 

 إقضاص 1عبز اذتهِٝ عهاؽ١ / ر.ا

 رنتٛصاٙعبز ايعظٜظ ستُز حي٢ٝ  4

ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًزؾٛع ايؾه١ًٝ يف قإْٛ املضاؾعات 

 رصاع١ حت١ًًٝٝ َكاص١ْ َع قإْٛ املضاؾعات –ايُٝين 

املصضٟ 

إقضاص  2عبز اذتهِٝ عهاؽ١ / ر.ا

إقضاص  9ستُز عبز اذتُٝز / ر.ا رصاع١ َكاص١ْ –طاع١ ايض٩عا٤ ٚضُاْات املض٩ٚعني رنتٛصاٙ َض٠ٚ ستُز ارتطٝب  5

 رنتٛصاٙستُز محزٟ صاحل  6
رٚص ايغٝاعات ا٫قتصار١ٜ ٚاملاي١ٝ ؾ٢ حتكٝل َٓع١َٛ 

 رصاع١ َكاص١ْ –ا٫عتكضاص ا٫قتصارٟ 

إقضاص  14صابح صتٝب / ر.ا

رنتٛصاٙ مساح ستغٔ عبز ايععِٝ  7
 رصاع١ –عٓاصض ايزٚي١ ايكا١ْْٝٛ ٚعبٌ حتكٝكٗا 

َكاص١ْ 

إقضاص  11ستُز عبز اذتُٝز / ر.ا

 
 

ـ :كهُح اِداب- 25
 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

جتًٝات َا بعز اذتزاث١ يف قصٝز٠ ايٓجض  َادغتريخايز ستُز سغإ  1

ستُز بضٜضٟ / ر.ا

ؽضٜـ ادتٝاص / ر

8 

5 
إقضاص 

 َادغتريَعتظ امحز عبز ايؿتاح  2
ايتأٌٖٝ ٚايتزصٜب ٣ امل٪عغات ايصشؿ١ٝ ٚع٬قت٘ 

با٭را٤ املٗين يًصشؿٝني املصضٜني 

ستُز طٜٔ / ر..اّ

ستُٛر صَطإ / ر

ممزٚح عبز اهلل / ر

1 

2 

2 

إقضاص 

3 
ستُز عبز ايهضِٜ عبز 

ايععِٝ 
 َادغتري

ايرباَر ايزصاع١ٝ ٭قغاّ اإلع٬ّ ٚاْعهاعٗا ع٢ً عٛم 

رصاع١ - ايعٌُ بعز ايتدضز يف إطاص ادتٛر٠ ايؾا١ًَ  

ع٢ً ع١ٓٝ َٔ أقغاّ اإلع٬ّ يف ادتاَعات املصض١ٜ 

ستُز طٜٔ / ر.ا

ستُٛر صَطإ / ر

ممزٚح عبز اهلل / ر

2 

3 

3 

 إقضاص

 َادغتريأمسا٤ ثضٚت ستُٛر  4
ا٭بعار ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يعاٖض٠ ختإ اإلْاخ 

 (رصاع١ َٝزا١ْٝ يف ستاؾع١ بين عٜٛـ)

د٬ٍ َزبٛىل / ر.ا

سغين عبز ايععِٝ / ر

10 

9 
إقضاص 

ارتطاب ايؾعضٟ عٓز ابٔ ايؿاصض  َادغتريْضَني َضطٚم قطب  5

ستُز بضٜضٟ / ر.ا

صت٣ٛ َعتصِ / ر

9 

1 
إقضاص 

 َادغتريؽُٝا٤ ستُز عباؼ  6
جتاص٠ ايضقٝل يف ارتًٝر ايعضبٞ ٚايغٝاع١ ايربٜطا١ْٝ 

 ( 1918ّ- 1820)جتاٖٗا 

إقضاص  13عصاّ ضٝا٤ ايزٜٔ / ر.ا

 َادغتريَٓ٘ اهلل صؿٛت َصطؿ٢  7
اعتدزاَات املهؿٛؾني يًصشـ املطبٛع١ بطضٜك١ 

بضاٌٜ ٚاؽباعاتِٗ املتشكك١ َٓٗا 

ستُز طٜٔ / ر.ا

عٝغ٢ عبز ايباقٞ / ر

2 

5 
إقضاص 



 قزاراخ يجهس انذراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج انذراساخ انعهُا وانثحىث            7                 18/11/2014تتارَـخ  (99)انجهسـح رقـى 

 

 

 
ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 26

 
 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

 َادغتريستُٛر ستُز عًٞ  1

َعزٍ اْتؾاص ايٓكص ارتًك٢ ؾ٢ أؾضاط ٖضَٕٛ ايػز٠ 

ايزصق١ٝ ؾ٢ ستاؾع١ ب٢ٓ عٜٛـ َٚز٣ اصتباط١ 

بايعٝٛب ارتًك١ٝ ا٫خض٣   

 ستُز عارٍ املضاغٞ      / ر .أ

  ْٝؿني امحز املغًُٞ  / ر .أ

 

3 
 -

إقضاص 

 َادغتريعٗاّ ستُز اذتغٝين  2
تأثري ايع٬ز مبجبطات ا٫صَٚاتاط عًٞ ْتا٥ر اعتد٬ص 

اذتْٝٛات امل١ٜٛٓ يف املضضٞ عزميٞ ايٓطاف ٭عباب 

ٚظٝؿ١ٝ 

 َزست ناٌَ / ر .أ

 سغاّ ايزٜٔ سغين / ر .أ

امحز عبز اهلارٟ  / ر 

2 

3 

1 

إقضاص 

 َادغتريامحز مجاٍ صبشٞ  3

رصاع١ ؽضع١ٝ اعتعار١ٜ ذتا٫ت ايعٓـ ضز املضأ٠ 

 2014 -2010حملاؾع١ ب٢ٓ عٜٛـ خ٬ٍ عٓٛات 

 

 ؽضٜٔ ص٬ح غايب/ ر .أ

 رايٝا عبزايٖٛاب سغٔ    / ر 

عُضٚ صضا طنٞ   / ر 

5 

2 

1 

 إقضاص

 َادغتريامحز ايغٝز ستُٛر  4
تاثري تٛقٝت ايع٬ز ببزا٥ٌ ايه٢ً ع٢ً ْتٝذ١ اصاب١ 

ايه٢ً اذتار٠ ؾ٢ َضض٢ اذتا٫ت اذتضد١ 

 أؽضف ستُز د١ٓٝٓ / ر .أ

 ْا٥ٌ مسري عًٝط  / ر .أ

امحز ستُز صابض   / ر 

6 

4 

1 

إقضاص 

ضػط ايعني املغتٗزف   َادغتريْضَني امحز عبز ايػؿاص    5

 ساطّ عؿت ٖاصٕٚ    / ر .أ

ستُز ٜاعض عٝز / ر .أ

  عٝـ     

صؿا٤ عٛض اهلل ستُز  / ر 

5 

6 

2 

إقضاص 

 َادغتريٚا٥ٌ ستُز ؾتشٞ  6

ؾاع١ًٝ ي٬َإ عكاص املٝرتٚبٛعتٍٛ املٗب٢ً ي٬ْٗا٤ اذتٌُ 

ؾ٢ ثًح اذتٌُ ايجا٢ْ ؾ٢ ايغٝزات اي٬ت٢ عبل هلٔ 

اي٫ٛر٠ ايكٝصض١ٜ َض٠ٚ ٚاسز٠    

 ستُز سغٔ َصطؿٞ / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .أ

ع٤٬ سغٔ ٜٛعـ  / ر 

10 

9 

6 

إقضاص 

 َادغتريؽُٝا٤ محزٟ ستُز  7
ارتًٌ ايٛظٝؿٞ ادتٓغٞ بني َضضٞ ايضَٚاتٜٛز املؿصًٞ 

اإلْاخ رصاع١ اذتا٫ت املضض١ٝ املكرت١ْ حبا٫ت ضابط١ 

 سغني ساؾغ غامن / ر .أ

  ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ  / ر .أ

امحز صدب امحز    / ر 

3 

9 

3 

إقضاص 

 َادغتريإعضا٤ عًٞ ثابت  8

تكِٝٝ ايٛظٝؿ١ ادتٓغ١ٝ عٓز َضضٞ َت٬ط١َ املبٝض 

املتعزر ايتهٝغات َٔ اإلْاخ ايبزٜٓات ٚسٚات ايٛطٕ 

ايطبٝعٞ   

  ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ  / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر . أ

امحز صدب امحز    / ر 

9 

10 

 -

إقضاص 

 َادغتريَض٠ٚ ستُز عبز املٓعِ  9
 املٓتر حتت تأثري داَا 10ايك١ُٝ ايتؾدٝص١ٝ يربٚتني 

اْرتؾريٕٚ يف سا٫ت ايتغُِ ايزَٟٛ يف ا٭طؿاٍ 

سزٜجٞ اي٫ٛر٠  

 اعا١َ عظت بطضؼ     / ر .أ

  عاَح مسري ؾُٗٞ / ر .أ

ْٗٞ عبز اذتؿٝغ  / ر 

5 

4 

2 

إقضاص 

 َادغتريامحز ستُز ٖاؽِ  10
ايك١ُٝ ايتؾدٝص١ٝ يتشًٌٝ َرتٜهػ 

 ؾ٢ سا٫ت تغُِ ايزّ 9َٝدًٛبضٚتٝٓٝظ 

 ْا٥ٌ مسري عًٝط/ ر .أ

 ؽضٜـ َزست صربٟ / ر .أ

ستُز عًٞ ستُز بزٟٚ   / ر 

3 

4 

2 

إقضاص 

 َادغتريْٛصٖإ ثضٚت امحز  11

ايع٬ق١ بني ا٫ضتٓا٤ ايغ٢ُٗ ٚسذِ ايعط١ً ايباعط١ 

ؾ٢ املٓطك١ ايكط١ٝٓ ايعذظ١ٜ رصاع١ َضٚؾٛيٛد١ٝ ؾ٢ 

املصضٜني  

 ستُز عُار ايزٜٔ / ر .أ

 سٓإ راٚر ٜغٞ  / ر .أ

عشض ستُٛر عبز ايغ٬ّ    / ر 

4 

5 

2 

إقضاص 

 َادغتريغار٠ َصطؿٞ عبز ايععِٝ  12
رٚص ايتصٜٛض بايضْني املػٓاطٝغ٢ سٚ خاص١ٝ ا٫ْتؾاص 

ؾ٢ تؾدٝص َضاسٌ أٚصاّ املتا١ْ ايغضطا١ْٝ   

 خايز ستُز  ايؾٓتًٞ   / ر .أ

 عشض ستُٛر عبز ايغ٬ّ   / ر

امحز عبز ايباصٟ  / ر 

4 

2 

1 

إقضاص 

ا٫عضاض املضض١ٝ بايعني املصاسب١ ملضض٢ ايهبز  َادغتريعًٝا٤ َضطٚم قطب  13

 سغاّ ايزٜٔ خًٌٝ    / ر .أ

صؿا٤ عٛض اهلل عبٛر      / ر 

8 

3 
إقضاص 

 َادغتريامسا٤ طٜزإ عًٞ  14
تكِٝٝ اضطضاب َا بعز ايصز١َ ٚا٫نت٦اب ؾ٢ ا٫طؿاٍ 

ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ اُْٝٝا ايبشض املتٛعط 

 ٖاْٞ ساَز رعٛقٞ    / ر .أ

 َٗا عُار ايزٜٔ امحز     / ر.أ

رٜٓا امحز عظت طاٖض    / ر .أ

6 

7 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ستُٛر سغإ خًٝؿ١  15

رصاع١ َكاص١ْ يع١ًُٝ تػٝري عع١ُ ايضناب بني 

اعتدزاّ املٝهضٚعهٛب ادتضاسٞ ٚاملٓعاص ادتضاسٞ 

 اؽضف ستُٛر خايز              / ر .أ

 صاَظ صربٟ ؾِٗٝ / ر .ّ.ا

صاَظ صضا بطضؼ / ر .ّ.ا

8 

6 

6 

إقضاص 

 رنتٛصاٙؽضٜـ ؾٝصٌ عبز ايؿتاح    16
تأثري اعتدزاّ ايضٜغؿرياتضٍٚ َع ايزابادًٝؿًٛطٜٔ يف 

 ٕع٬ز ايغهضٟ املغتشزخ يف ادتضسا

 ؾاط١ُ عبز اذتًِٝ / ر .أ

 عًٞ امحز أبٛ عٝـ/ ر.ا

عصاّ ؾ٪ار عًٞ / ر .ّ.ا

6 
 -

 -

إقضاص 



 قزاراخ يجهس انذراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج انذراساخ انعهُا وانثحىث            8                 18/11/2014تتارَـخ  (99)انجهسـح رقـى 

رنتٛصاٙ عاٜز٠ ععٝز ستُز  17

اصتباط ايٓشٛص ادتٝين ملغتكب٬ت داَا اَٝٓٛبٝرتى أعٝز 

 أيـ دِٝ َع قاب١ًٝ ايصضع 15+11أيؿا أٟ يف أؼ 

 يًصضع  ٠َٚكا١َٚ ايعكاقري املطار

 عبز اجملٝز أبٛ اجملز              / ر .أ

 رايٝا صابض َضدإ / ر .ّ.ا

ؽرئٜ اذتغٝين / ر .ّ.ا

8 

2 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ستُٛر ستُٛر ْٛص ايزٜٔ     18
 َع 10اصتباط ايتشٛص ادتٝين دتني ن٢ ع٢  إ  دٝ٘ 

سا٫ت ايصضع عٓز ا٭طؿاٍ املصضٜني 

 عبز اجملٝز أبٛ اجملز              / ر .أ

 ستُز عارٍ املضاغٞ  / ر .ّ.ا

ؽرئٜ اذتغٝين / ر .ّ.ا

8 

4 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ستُٛر عبز املطًب ستُٛر  19

رٚص ايؿًٛنْٛاطٍٚ صساس ا٭ْـ َٚطارات ايًٝٛنٛتضاٜني 

اييت ت٪خش عٔ طضٜل ايؿِ يف ايٛقا١ٜ َٔ تهضاص ايتٗاب 

ادتٝٛب ا٭ْؿ١ٝ ايؿطضٟ ايتشغغٞ بعز إدضا٤ ادتضاس١ 

ايٛظٝؿ١ٝ يًذٝٛب ا٭ْؿ١ٝ باملٓعاص  

 اؽضف ستُٛر خايز              / ر .أ

 صاَظ صربٟ ؾِٗٝ   / ر.ّ.ا

ستُز ؽضٜـ امحز / ر .ّ. ا

8 

6 

2 

إقضاص 

 
 
 

ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 27
 
 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

 َادغتري آ٤٫ حي٢ٝ دابض      1
 ا٭يبإ ايًنب ٚبعض َٓتذات يفايهؾـ عٔ ايػؿ 

ا٭عٛام  يفاملباع١ 

 ععز١ٜ سًُٞ / ر.ا

 عارٍ َصطؿ٢ / ر.ا

ستُز َعضٚف  / ر

7 

6 

4 

إقضاص 

2 
خطٝب عبز ايٖٛاب عبز 

    ايؿتاح
  ايطؿ١ًٝٝ يف ايعذٍٛاإلعٗاٍَغببات  َادغتري

 ؽٛقٞ ستُز / ر.أ

يًٝٝإ ْادٞ  / ر

6 

5 
إقضاص 

 رصاعات َع١ًُٝ ٚ سك١ًٝ ع٢ً ايكضار ايصًب يف ا٭بكاص َادغتري     مسض ستُٛر إبضاِٖٝ 3

 ؽٛقٞ ستُز/ ر.أ

 يًٝٝإ ْادٞ / ر

6 

4 
 إقضاص

 تؾدٝص طؿًٝٝات ايزّ يف اجملرتات يف ستاؾع١ ايؿّٝٛ َادغتري   أَُٝ٘ صَطإ عبز ايؿتاح   4
 خايز ستُز / ر.أ

ٚيٝز ستُٛر  / ر

7 

5 
 إقضاص

 رصاعات ع٢ً ايرتٜهَْٛٛارط يف ايزٚادٔ َادغتري أمسا٤ عبز ايعاطٞ سغٔ 5
 ؽٛقٞ ستُز / ر.أ

ٚيٝز ستُٛر  / ر

6 

4 
 إقضاص

6 
أمحز صمسٞ أمحز عبز 

 ايعاٍ
 َادغتري

رصاع١ ٚبا١ٝ٥ : را٤ اذتٜٛص٬ت املا١ٝ٥ يف صعٝز َصض

ٚايتُٓٝط ادتٝين ادتظ٦ٜٞ 

 ستُز ع٢ً / ر

 دٝٗإ نُاٍ ايزٜٔ / ر

 ؽٛقٞ ستُز / ر.ا

5 

6 

7 

إقضاص 

 َادغتري أمحز ستُز ط٘ سغني 7
تكِٝٝ ْؾاط املبٝض بعز اي٫ٛر٠ يف ا٭بكاص باعتدزاّ 

 دٗاط املٛدات ؾٛم ايصٛت١ٝ

 ستُٛر ستُز سغني/ ر.ا

 عبز ايتٛاب عبز ايضاطم / ر

 صبٝع يطؿٞ / ر

6 

3 

2 

إقضاص 

 َادغتري ع٬ أمحز عبز ادتٝز 8
ايتٛصٝـ ايؾهًٞ ٚادتظ٦ٜٞ ملٝهضٚبات ايغامل٬ْٝٛ 

 املعظٚي١ َٔ أَات ايزداز احملًٞ ٚاؾضاخٗا

 إمساعٌٝ عبز اذتؿٝغ  / ر.ا

 سغني شتتاص/ ر

15 

4 
 إقضاص

 َادغتري     سغاّ عًٞ خًٌٝ 9
ايهؾـ عٔ ايؿطضٜات املٓتذ١ يًغُّٛ ٚايغُّٛ 

 ايؿطض١ٜ ؾ٢ ع٥٬ل ايزٚادٔ

  ٚيٝز محزٟ  /ر.ا

 صَطإ َصطؿ٢ / ر.أ

أمحز سغني  / ر

14 

3 

5 

 إقضاص

 َادغتري ستُز ٚدٝ٘ عبز اذتًِٝ 10
ايتٛصٝـ ادتٝين ملٝهضٚب ايكٛيٕٛ اإلؽضٜهٞ املكاّٚ 

 بزاصٟ ايتغُني يًُطارات املٝهضٚب١ٝ ٚاملعظٍٚ َٔ

 إمساعٌٝ عبز اذتؿٝغ  / ر.ا

ٖاي١ عٝز سغٔ / ر

12 

6 
 إقضاص

 َادغتري طٜٓب عًٞ ستُٛر 11
تٛصٝـ ايؿطضٜات ارتٝط١ٝ املعظٚي١ َٔ َصارص 

 شتتًؿ١

 إمساعٌٝ عبز اذتؿٝغ  / ر.ا

 أمحز سغني عابز /ر

15 

7 
إقضاص 

 َادغتري مسض َصطؿ٢ ستُز 12
 يًبهرتٜا املُضض١ ٚادتٝينايتٛصٝـ ايؾهًٞ 

 ايتغُني املعظٚي١ َٔ إصابات ايه٢ً يف بزاصٟ

 إمساعٌٝ عبز اذتؿٝغ  / ر.ا

 أمحز سغني عابز /ر

15 

7 
إقضاص 

 َز٣  اْتؾاص اإلصاب١ بايربٚع٬ٝ يف ادتاَٛؼ يف ايكض٣ َادغتري ستُز صدا٤ أمحز 13
 ؾٛطٟ صٜاض / ر .ا

 خايز عبز ايغُٝع / ر .ا

12 

3 
 إقضاص

 َادغتري أمحز ؽعبإ عٝز 14
املكا١َٚ يًُطارات املٝهضٚب١ٝ ٚايتٛصٝـ ادتظ٦ٜٞ 

 ملعظ٫ٚت ا٫ؽضؽٝا ن٣٫ٛ

 ؾٛطٟ صٜاض / ر .ا

 ٚؾا٤ ستُز / ر .ا

13 

4 
 إقضاص

 َادغتري عُضٚ ؽشات١ ستُز 15

ايتٛصٝـ ايؾهًٞ ٚادتظ٦ٜٞ ملٝهضٚب املهٛص 

ايعٓكٛرٟ ايغايب يًهٛأدٝٛيٝظ املعظٍٚ َٔ سا٫ت 

 ايتٗاب ايطضع يف ا٭بكاص

 ؾٛطٟ صٜاض / ر .ا

 إمساعٌٝ عبز اذتؿٝغ / ر.أ

 ٚيٝز محزٟ / ر.أ

15 

14 

15 

 إقضاص



 قزاراخ يجهس انذراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج انذراساخ انعهُا وانثحىث            9                 18/11/2014تتارَـخ  (99)انجهسـح رقـى 

 َادغتريأمحز ستُز ناٌَ  16
ايتٛصٝـ ايؾهًٞ ٚادتٝين يًظا٥ؿ١ ايظصتاص١ٜ املعظٚي١ 

  يف بزاصٟ ايتغُنئَ سا٫ت ايتٗاب غؾا٤ ايتاَٛص

 ٚيٝز محزٟ / ر.أ

 ٖاي١ عٝز /ر

14 

5 
إقضاص 

 َادغتريصْا ع٢ً عبز ايععِٝ  17
اعتدزاّ ايًكاسات املدتًؿ١ يًتشصني ضز َضض 

اإلرٚاصرعًًٝٛطٜظ يف ايكضاَٝط 

 ٚيٝز محزٟ / ر.أ

 َضتط٢ ستُز / ر 

15 

3 
إقضاص 

 َادغتريغار٠ عٝز إبضاِٖٝ  18
حتزٜز بضٚتٝٓات املٝهضٚب اإلؽريٜه٢ ايكٛيْٛٞ 

  ايعذٍٛاملصاسب ٫يتٗاب ا٭َعا٤ يف

 ٚيٝز محزٟ / ر.أ

 صدب عظاّ / ر 

عبري امحز  / ر

15 

5 

4 

 إقضاص

 َادغتريْؾ٠ٛ ستُز عٝز  19
تأثري بعض ايظٜٛت ايٓبات١ٝ ع٢ً عز٣ٚ ايتٗاب ا٭َعا٤ 

ايتٓهضط٣ يف ايزداز 

 اذتغني ستُز / ر

امحز ع٢ً  /ر

12 

5 
 إقضاص

 َادغتريصؿا٤ عًٞ عبز املٓعِ    20

  ٚا٭ْؿًْٛظا بني عز٣ٚ ايٓٝٛناعٌايؿريٚعٞايتزاخٌ 

  H9N2 ايطضا٠َٚٓدؿط١ 

يف ايزداز  

 اذتغني ستُز / ر

 امحز ع٢ً /ر

12 

6 
 إقضاص

 َادغتريصاْا مجاٍ ايزٜٔ شتًـ    21
رصاعات عٔ عز٣ٚ املٝهٛب٬طَا يف بزاصٟ رداز 

ايتغُني ٚعبٌ املكا١َٚ ٚايغٝطض٠ 

 زتزٟ ؾتشٞ  /ر.ا

 امحز ع٢ً / ر

12 

6 
إقضاص 

 َادغتريأمحز مجاٍ عبز اي٬ٙ  22
حتغني ا٫عتذاب١ املٓاع١ٝ يؿريٚؼ ايٓٝٛناعٌ  

باعتدزاّ َطارات ا٫نغزٙ يف ايعًـ 

 اذتغني ستُز / ر

 امحز ع٢ً / ر

12 

5 
إقضاص 

 َادغتريأمسا٤ عاطـ سغٔ  23
تكِٝٝ ايًكاسات املتٛؾض٠ ضز ؾريٚؼ ايٓٝٛناعٌ عايٞ 

ايطضا٠ٚ 

 اذتغني ستُز / ر

 امحز ع٢ً / ر

12 

5 
 إقضاص

 َادغتريستُز إرصٜػ َٓاع  24
رصاعات عٔ عز٣ٚ املٝهضٚب ايكٛيْٛٞ يف بزاصٟ رداز 

  ٚايغٝطض٠ايتغُني ٚعبٌ املكا١َٚ

 زتزٟ ؾتشٞ / ر.

 ٖاي١ عٝز /   ر

10 

6 
 إقضاص

25 

عبز ايضمحٔ ؾٛيٞ عبز 

ايٛاسز 
حتًٌٝ املداطض يف َٓتذات ايزداز  َادغتري

 ؾتشٞ امحز / ر.أ

ؾاط١ُ سغٔ  / ر.أ

10 

12 

 إقضاص

26 

ستُز ستُٛر ستُز عٝـ 

ايٓصض 
ادتٛرٙ املٝهضٚبٝٛيٛدٝ٘ يًشّٛ املباع١ قطاعٞ  َادغتري

 ؾتشٞ امحز / ر.أ

 ؾاط١ُ سغٔ / ر.أ

9 

12 

إقضاص 

 َادغتريأمحز ستُز إبضاِٖٝ  27
تأثري امله٬ُت ايػشا١ٝ٥ ع٢ً دٛر٠ ذتّٛ بزاصٟ 

ايتغُني 

 ؾاط١ُ سغٔ / ر.أ

عبز ايضسِٝ سغني  / ر

13 

5 
إقضاص 

َتبكٝات املعارٕ ايجك١ًٝ يف املٓتذات ايغُه١ٝ  َادغتريصٜٗاّ ستُز عبز اذتُٝز  28
 ؾتشٞ امحز / ر.أ

ؾاط١ُ سغٔ  / ر.أ

9 

11 

 إقضاص

أَإ ٚدٛر٠ ينب املاعظ  َادغتريصميإ ْؾأت ستُز  29

 ععز١ٜ سًُٞ / ر.ا

 عارٍ َصطؿ٢ / ر.ا

٢َٓ ٖاؽِ  / ر

10 

9 

3 

 إقضاص

 َادغتريؽُٝا٤ سغٔ عبز ايٖٛاب  30
َز٣ تٛادز بعض ايبهرتٜا امله١ْٛ ي٬بٛاؽ يف ايًنب 

ارتاّ ٚاملعاٌَ سضاصٜا 

 عارٍ َصطؿ٢ / ر.ا

عضؾ١ َؾضف  / ر

10 

6 
 إقضاص

 َادغتريأَاْٞ ستُز بهض      31
املبٝٓات ايبهرت١ٜ نُ٪ؽض دتٛر٠ ايًنب ٚبعض 

املٓتذات ايًب١ٝٓ 

 عارٍ َصطؿ٢ / ر.ا

مجاٍ ستُز  / ر

10 

5 
إقضاص 

املداطض احملت١ًُ يبعض املُضضات ؾ٢ بٝض املا٥ز٠  َادغتريُٖت عًِٝ عبز ايتٛاب  32

 عارٍ َصطؿ٢ / ر.ا

 ععز١ٜ سًُٞ / ر.ا

٢َٓ ٖاؽِ  / ر

9 

10 

3 

إقضاص 

 َادغتريستُز أمحز ؽٛقٞ  33
ْبشٙ عٔ بعض طضم ايتصٜٛض ايتؾدٝصٞ ع٢ً املٓطك١ 

  اذتُريايغؿ١ًٝ يًكا١ُ٥ ا٭َا١َٝ يف

 ستُز َصطؿ٢ / ر.ا

  مجاٍ عبز ايٓاصض/ ر.ا

أعا١َ إمساعٌٝ  / ر

4 

5 

3 

 إقضاص

رصاعات بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً عطب املذ يف ادتضسإ  َادغتريصا١ٜٚ دابض عبز ايٖٛاب  34

 ستُز امحز قٓزٌٜ/ ر.ا

خايز ؽعبإ / ر

6 

4 
 إقضاص

 َادغتريرعا٤ أمحز َٓصٛص  35
رصاعات بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً ايتأثري احملغٔ  يًربٚبٝٛتو 

  ادتضسإع٢ً ايغ١ُٓ احملزث١ يف

 ستُز امحز قٓزٌٜ/ ر.ا

 غار٠ ستُز صؿٛت / ر

5 

6 
 إقضاص

تكِٝٝ ايغ١ُٝ ايٛصاث١ٝ املٓاع١ٝ يبعض املٛار ايٓا١ْْٝٛ  َادغتريرعا٤ صَطإ إمساعٌٝ  36
 خايز عباؼ / ر.أ

َض٠ٚ إبضاِٖٝ  / ر

5 

3 
إقضاص 

 َادغتريأمحز خايز عبز ايضاطم    37
رصاعات باثٛيٛد١ٝ ٚعٝتٛيٛد١ٝ ع٢ً ايتٗاب ايضسِ 

حتت ايغضٜض٣ ؾ٢ املاؽ١ٝ 

 خايز ع٢ً /ر.ا

 ستُٛر ستُز / ر.ا

ايؾُٝا٤ ْبٌٝ  / ر

5 

3 

4 

إقضاص 

 َٔ املعظٚي١ يًؿطضٜات ٚادتٝين ايؾهًٞ ايتٛصٝـ رنتٛصاٙ اهلل عبز عٝز أثاص 38

 ٚب٦ٝتٗا ايتغُني بزاصٟ

  اذتؿٝغ عبز إمساعٌٝ / ر.ا

 عابز سغني أمحز/ ر  

14 

6 
 إقضاص
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 ايه٬ب يف ايزّ طؿًٝٝات تٛطٜع أمناط رنتٛصاٙ ستُز تٛؾٝل زتزٟ 39

  ستُز خايز/ ر.ا

  ْاد٢ يًٝٝإ/ ر

  ستُٛر ٚيٝز/ر

6 

5 

4 

 إقضاص

رنتٛصاٙ   َصطؿ٢ستُز َصطؿ٢ 40

 ا٭غٓاّ يف ا٭طصم ايًغإ يؿريٚؼ ادتظ٦ٜٞ ايتٛصٝـ

 صَص يف ٚاملاؽ١ٝ

  ستُز صربٟ/ ر.ا

  ستُٛر سٓؿٞ/ ر.ا

  عٝز صت٣ٛ/ ر.ا

  عٝز نٛثض/ ر.ا

6 

4 

2 

2 

 إقضاص

 يف ايربٚبٝٛتو اعتدزاَات ع٢ً ايزصاعات بعض رنتٛصاٙ ستُٛر ستُٛر َضار 41

 ايصػري٠ اجملرتات

  مسري ستُز/ ر.ا

  امحز ْابٌٝ/ ر.ا

  امحز سغاّ/ ر

6 

3 

5 

 إقضاص

 رنتٛصاٙ ععٝز عصُت َٞ 42
 ادتُاٍ يف املعًُٞ اإلخصاب ع٢ً َبز١ٝ٥ رصاعات

 ايغٓاّ ٚسٝز٠

  ابٛايع٬ امحز/ ر.ا

  ٖاؽِ امحز/ ر.ا

  اذتُٝز عبز عٝز/ ر.ا

  عاطـ ْضَني/ ر

5 

4 

3 

3 

 إقضاص

رنتٛصاٙ  ع٢ً ستُٛر ستُز 43

 ايؿدش عع١ُ دغِ نغض تجبٝت يف دزٜز٠ اجتاٖات

 جتضٜب١ٝ رصاع١ :ايه٬ب يف

  ايٓاصض عبز مجاٍ/ ر.ا

  َصطؿ٢ ستُز/ ر.ا

 ؾتشٞ طن٢ ستُز/ر

5 

4 

3 

 إقضاص

 رنتٛصاٙ ايتٛاب عبز امحز ستُز 44
 ز ؾٝتاَني تأثريات ع٢ً بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ رصاعات

 ارتص١ٝ مس١ٝ ضز ايٓا١ْْٝٛ ايغًّٝٝٓٝٛ ٚدظ٥ٝات

 ادتضسإ يف بايضصاص احملزخ

 قٓزٌٜ امحز ستُز/ ر.ا

 اهلل عبز ستُز ناٌَ/ ر

 صؿٛت ستُز غار٠/ ر

5 

3 

5 

 إقضاص

رنتٛصاٙ حي٢ٝ  أمحز َض٠ٚ 45

 ايبغاتٛص٬ًٜ ملٝهضٚب ايطضا٠ٚ ٚدٝٓات مسّٛ تصٓٝـ

ايزداز  نٛيريا سا٫ت يف ًَتٛعٝزا

  محزٟ ٚيٝز / ر.ا

  ايعظٜظ عبز ععار/ ر

14 

5 
 إقضاص

 يف ايهًٟٛ ايتغُِ ع٢ً بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ رصاعات رنتٛصاٙصابض  عاطـ اهلل ٖب١ 46

اذتزٜح  ايع٬دٞ ايٓٗر َع ادتضطإ

 قٓزٌٜ امحز ستُز/ ر.ا

                         اهلل عبز ستُز ناٌَ/ ر

صؿٛت  ستُز غار٠/ ر

5 

3 

5 

 إقضاص

 
ـ :كهُح انتجارج- 28

 
 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

 َادغتريأ٤٫ مجاٍ عبز ايٓاصض  1
تطٜٛض رٚص ادتٗاط املضنظٟ يًُشاعبات يف ض٤ٛ َ٪ؽض 

 S&P /EGT ESGايبٛصص١ املصض١ٜ 

ؽعبإ َباصط / ر.ا

أَري ؾاصؼ / ر

5 

5 
إقضاص 

 
ـ :كهُح انعهىو- 29

 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

 َادغترينضعتٝٓا َايو اًٜٝا  1
ايبًٛصات ايط١ٝ٥ٛ سات ايب١ٝٓ ايٓاَْٛرت١ٜ ؾ٢ ايطاق١ 

ايؾُغ١ٝ 

إقضاص  4عضؾ١ سغني / ر.ا

 َادغتريستُز امحز عبز ايغ٬ّ  2
اعتدزاّ َٛار َاطٙ طبٝع١ٝ َٚتٛؾض٠ ٫عتد٬ص بعض 

ايصبػات بطضٜك١ ايطٛص ايصًب َٔ احملايٌٝ املا١ٝ٥ 

امحز عبز ارتايل / ر.ا

ستُٛر عبز اذتؿٝغ / ر

5 

4 
إقضاص 

 رنتٛصاٙٚيٝز عٝز سغني  3
اْتؾاص املٛدات ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ؾ٢ املٛار ارتاصق١ 

ٚايبًٛصات ايط١ٝ٥ٛ 

إقضاص  4عضؾ١ سغني / ر.ا
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ـ :كهُح انذراساخ انعهُا- 30
 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

1 
عشض عبز املػٝح عبز 

ايػؿاص 
 َادغتري

ايتشكٝل ٚتٛصٝـ املضنبات ايٓؾط١ بٝٛيٛدٝا املؾتك١ َٔ 

 (اذتًٝب املدُض٠ بضٚبٝٛتٝو)ايهؿري 

تاَض عصاّ / ر.ا

امحز اعا١َ / ر

عضاز ايزٜٔ عبز / ر

ايعظٜظ 

4 

1 

7 

إقضاص 

 َادغتريْز٣ عارٍ ستُز ادتزا٣ٚ  2
حتغني طضم سصار ايهت١ً اذت١ٜٛٝ يًطشايب باعتدزاّ 

ادتغُٝات ايٓا١ْْٝٛ 

تاَض عصاّ / ر.ا

٢َ سغٔ صع٬ٕ / ر

ٚيٝز ستُز ع٢ً / ر

5 

4 

3 

إقضاص 

 َادغتريرعا٤ با٢ٖ َصطؿ٢  3
تأثري ايطؿضات ؾ٢ بضٚتني نآٜبظ اذتُض ايٟٓٛٚ 

ايضٜبٛع٢َٛ ايٓؾط ع٢ً ا٫عتذاب١ ي٬ْتريؾريٕٚ ؾ٢ املضض٢ 

املصضٜني املصابني بؿريٚؼ ا٫يتٗاب ايهبز٣ ايٛبا٢٥ 

رٜٓا سغٔ ايزٖؾإ /ر.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

امحز ٚسٝز / ر

4 

3 

4 

إقضاص 

 
ـ :كهُح انتعهُى انصُاعٍ- 31

 
 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

 َادغتريامحز صبٝع خًٌٝ  1
رصاع١ َع١ًُٝ يتٛعٝع أطضاف أْابٝب ا٫يَّٛٓٝٛ باعتدزاّ 

ع١ًُٝ ايضسٛ 

ستُز صتٝب ايؾٝذ / ر.ا

صدب نُاٍ / ر

7 

4 
إقضاص 

 َادغتريٜاعض عُض ؽعبإ  2
رصاع١ َع١ًُٝ يتشزٜب أطضاف أْابٝب ا٫يَّٛٓٝٛ باعتدزاّ 

ع١ًُٝ ايضسٛ 

ستُز صتٝب ايؾٝذ / ر.ا

صدب نُاٍ / ر

6 

3 
إقضاص 

 
ـ :كهُح انصُذنح- 32

 
 

انًشـــــرف عُىاٌ انرسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشراف 
يالحظاخ 

 َادغترياع٬ّ عُض ؾضاز  1

َكاص١ْ بني دٗاط ايشبشب١ ايؾبه١ٝ ٚدٗاط ا٫عتٓؾام 

َكٓٔ ادتضعات ؾ٢ تٛصٌٝ دضع١ َٔ عكاص 

ايغايبٝٛتاٍَٛ اىل َضض٢ ايضبٛ املٛضٛعني ع٢ً ادٗظ٠ 

ايتٓؿػ بايطػط ا٫جياب٢ ؾ٢ رصدات صطٛب١ شتتًؿ١ 

 عبز املبز٨  إَاّ ستُز/ر.ّ.ا

َعتظ عًٞ اذت٬ز   /   ر

12 

1 
إقضاص 

 َادغتريستُز ع٢ً ستُٛر  2
ؾشص ٚتٛصٝـ ايبهتريٜٛعني اييت تٓتذٗا اْٛاع 

ايبهرتٜا ايعٓكٛر١ٜ املعظٚي١ طبٝا 

 ؾاتٔ عٝز بَٝٛٞ/ ر.  ا

 ععؿإ  عٝغٞ   أٌَ/ر.ّ.أ

امحز اعا١َ َصطؿ٢  /.ر

1 

8 

4 

إقضاص 

َادغتري ٢َٓ إمساعٌٝ مجع٘  3
٭ْٛاع ايؿضبٕٝٛ رصاع٘ ؾٝتٛنُٝٝا٥ٝ٘ ٚبٝٛيٛدٝ٘ 

  ؾ٢ َصضٙاملٓظصع

 ٢َٓ ساؾغ ست٘/ر.ا

 صباب ستُز عبزايغ٬ّ/ ر. ّ.ا

أمسا٤ إبضاِٖٝ إمساعٌٝ     / ر

2 

6 

2 

إقضاص 

 رنتٛصاَٙصطؿٞ ْصض ط٘  4

 ايتشهِ ميهٓٗاعتؾعاص اييت ا٭َجبطات  إعتهؾاف

يف ايعٛاٌَ املُضض١ ٚ ايكزص٠ ع٢ً تهٜٛٔ ايػؾا٤ 

ايغٛرَْٚٛػ اٜضٚدٝٓٛطا  يبهرتٜا اذتٟٝٛ

 عًٞ ستُز خًٝؿٞ /ر.أ

 أٌَ عٝغٞ .ر.ّ.ا

 أمحز مسري خري اهلل.ر

اميإ عبز ايعظٜظ  .ر

1 

9 

3 

2 

إقضاص 
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:- وافق انًجهس عهً تعذَم إشزاف رسائم انًاجستُز وانذكتىراِ انتانُح (ب)
 
 
 

ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 33
 

 

  

تعد انتعدٌم قثم انتعدٌم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري  أمسا٤ خ٬ف ناٌَ 1

أٚ بعض ايٓباتات ايطب١ٝ / تأثري ايبٝٛدًٝتاطٕٚ  ٚ

ع٢ً َضض ايبٍٛ ايغهضٟ احملزخ 

 با٫عرتبتٛطٜتٛعني

  ناٌَ عبز اهلل/ ر

  خايز ؽعبإ ٖاؽِ/ ر

  ناٌَ ستُز عبز اهلل/ ر

  خايز ؽعبإ ٖاؽِ/ ر

 ستُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

 رصاع١ نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ ع٢ً اصتؿاع َغت٣ٛ  َادغتري سٓا ْعِٝ سٓا 2

 ايهٛيٝغتريٍٚ املغتشزخ يف ادتضسإ

 ناٌَ عبز اهلل/ ر

 غار٠ ستُز صؿٛت / ر

  خايز ؽعبإ ٖاؽِ/ ر

 غار٠ ستُز صؿٛت / ر

  خايز ؽعبإ ٖاؽِ/ ر

 ستُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

 َادغتري دابض ستُز عبز ادتٛار 3

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض َطارات ا٭نغز٠ 

ايطبٝع١ٝ َٚغتدًصات بعض ايٓباتات ايطب١ٝ 

ع٢ً ايغ١ُٝ ايهبز١ٜ املغتشزث١ باعتدزاّ 

ايغهضٜات ايعزٜز٠ املز١ٖٓٓ 

 ٚدا٫نتٛطاَني يف ادتضسإ

 ناٌَ عبز اهلل/ ر

 غار٠ ستُز صؿٛت / ر

  خايز ؽعبإ ٖاؽِ/ ر

 غار٠ ستُز صؿٛت / ر

  خايز ؽعبإ ٖاؽِ/ ر

 ستُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

بعض ايزصاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ ع٢ً  َادغتري عشض عُض ستُز صؾاعٞ 4

 طٜار٠ ايزٖٕٛ يف ايزّ يف ادتضسإ 

 محزٟ سًُٞ/ ر

 خايز ؽعبإ / ر

أ١َُٝ ابضاِٖٝ  / ر.أ

 خايز ؽعبإ / ر

 أ١َُٝ ابضاِٖٝ / ر.أ

ستُز أمحز قٓزٌٜ / ر.أ

رصاعات ع٢ً ايعرت٠ املعظٚي١ سزٜجا َٔ ؾريٚؼ  َادغتري صتٝب ستُز ستُٛر 5

 ادتًز ايعكزٟ

  صربٟ ستُز متاّ/ ر.أ

  أمحز ععز سغني/ ر

  خايز أمحز ؽكري/ ر

  صربٟ ستُز متاّ/ ر.أ

  خايز أمحز ؽكري/ ر

حتزٜز ايٛضع اذتايٞ يؿريٚؼ ا٫يتٗاب ايؾعيب  َادغتريَصطؿ٢ ستُٛر امحز  6

يف َصض 

 سٓؿٞ ستُٛر / ر.أ

 أمحز ععز / ر

  عبز ايغتاص عضؾ١/ ر

 سٓؿٞ ستُٛر / ر.أ

  عبز ايغتاص عضؾ١/ ر

 َادغتري خايز ٖٓزٟ سغني 7
 ٠نضَٚاتٛدضايفرصاعات عٔ ا٫ختباصات اٍ

يًهؾـ ايغضٜع عٔ َضض ايربٚع٬ٝ يف 

بايًػ١ ا٫صتًٝظ١ٜ  "اذتٝٛاْات

 سغني ابضاِٖٝ / ر.أ

 أمحز ممزٚح / ر.أ

صدب عظاّ  / ر

 سغني ابضاِٖٝ / ر.أ

 صدب عظاّ / ر

أؽضف عظ ايزٜٔ  / ر.أ

رنتٛصاٙ  ستُٛر صَطإ عبز ايضسِٝ 8

اآلي١ٝ ادتظ١ٝ٦ٜ يًتأثري املطار يًغضطإ يبعض 

 َؾتكات ايجٝٓٛبريميٝزْات ادتزٜز٠

 ناٌَ ستُز عبز اهلل / ر

 خايز ؽعبإ ٖاؽِ / ر

عصاّ خًـ امحز  / ر.أ

 ناٌَ ستُز عبز اهلل / ر

 ستُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

غار٠ ستُز صؿٛت  / ر

 
ـ :كهُح انتجارج- 34

 
 

  

تعد انتعدٌم قثم انتعدٌم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري ناٌَ نُاٍ إبضاِٖٝ  1

رٚص َٚغ٦ٛي١ٝ َضاقب اذتغابات يف ختؿٝض 

مماصعات إعار٠ ؽضا٤ ا٭ٚصام املاي١ٝ بػضض ايبٝع 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –يًشز َٔ مماصعات إراص٠ ا٭صباح 

ع٢ً ايب١٦ٝ املصض١ٜ 

عبزٙ ؽطا / ر.ا
عبزٙ ؽطا / ر.ا

َٓاٍ ؾ٪ار / ر
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ـ :كهُح انتزتُح- 35
 

 

  

تعد انتعدٌم قثم انتعدٌم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري أٌَ ْارٟ عًٞ  1

منشد١ ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني بعض املتػريات 

ايٓؿغ١ٝ ٚا٭َٔ ايٓؿغٞ يز٣ ع١ٓٝ َٔ ت٬َٝش 

املضس١ً اإلعزار١ٜ 

َؾري٠ ستُٛر / ر.ا

دٝٗإ امحز / ر

َؾري٠ ستُٛر / ر.ا

ٖٝب١ ممزٚح / ر

 

 
ـ :كهُح انصُذنح- 36

 
 

  

تعد انتعدٌم قثم انتعدٌم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري  سغني ستُز عٝز 1

رصاع١ صٝزي١ٝ ع٢ً عكاص َعني َطار يإليتٗاب بتك١ٝٓ 

 ايٓاْٛ يًتٛصٌٝ عرب ادتًز

 ؽٗري٠ ؾٛط٣ / ر.ّ.ا

 امحز عبز اذتًِٝ/ ر

 ؽٗري٠ ؾٛط٣ / ر.ّ.ا

 امحز عبز اذتًِٝ / ر

ستُز سغٔ  / ر

َادغتري  رعا٤ ععز امحز 2

رصاع٘ صٝزيٝ٘ عًٞ بعض املغتشطضات طًٜٛ٘ املؿعٍٛ 

اييت تٛخش عٔ طضٜل ايؿِ يعكاص ايربٚبضاْٛيٍٛ 

 اٜزصٚنًٛصٜز

 ر ؽٗريٙ ؾٛطٟ . ّ.ا

 امحز عبز اذتًِٝ/  ر

 عبز ارتايل س٬ٚٙ/ر

 ر ؽٗريٙ ؾٛطٟ . ّ.ا

 صؽا خضؽّٛ/ ر

 عبز ارتايل س٬ٚٙ /ر

َادغتري  رَٝا١ْ َٓري صتٝب 3

رصاع٘ صٝزيٝ٘ عًٞ اسز ايعكاقري املطارٙ يًزٖٕٛ 

 َصاؽ يف صٛص٠ اْعُ٘ د٬ٝتٝٓٝ٘ َتُاعه٘

 ٖب١ ؾاصٚم عامل/ر.ّ.ا

 امحز عبز اذتًِٝ/ ر

 عبز ارتايل عًٞ/ ر

 ٖب١ ؾاصٚم عامل/ر.ّ.ا

 صؽا خضؽّٛ/ ر

 عبز ارتايل عًٞ / ر

َادغتري َضٚٙ ٖؾاّ سغني  4

رصاع٘ صٝزيٝ٘ عًٞ اسز ايعكاقري املطارٙ يًطؿًٝٝات 

يف اْعُ٘ تٛصٌٝ َتطٛصٙ 

 ر ؽٗريٙ ؾٛطٟ . ّ.ا

 امحز عبز اذتًِٝ/ ر

ٖب٘ ابٛ طايب /ر

 ؽٗريٙ ؾٛطٟ /ر . ّ.ا

 ستُز سغٔ /ر

ٖب٘ ابٛ طايب /ر

 
 

ـ :كهُح اِداب- 37
 

 

  

تعد انتعدٌم قثم انتعدٌم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري نُاي١ حي٢ٝ ؾتش٢  1

اثض اخت٬ف ْٛع املع١ًَٛ ٚاملعادت١ ع٢ً عضع١ ايتعضف 

ايبصضٟ ٚرقت٘ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ط٬ب ادتاَع١ 

ستُز صتٝب / ر.ا

ٖؾاّ عبز اذتُٝز / ر.ا

ستُز صتٝب / ر.ا

امحز ستُز صاحل / ر

رنتٛصاٙ  عٝز ْصض عبز اذتُٝز 4

َكا٫ت ستُز سغٓني ٖٝهٌ بصضاس١ منٛسدا 

 رصاع١ يف ض٤ٛ ْعض١ٜ حتًٌٝ ارتطاب

امحز عبز ايعظٜظ / ر.ا

 اميإ ايغعٝز/ ر.ا

امحز عبز ايعظٜظ / ر.ا

 ستضٚؼ ستُز/ ر.ا

 
 

ـ :كهُح انعهىو- 38
 

 

  

تعد انتعدٌم قثم انتعدٌم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري ستُز نُاٍ رصٜٚؿ  1

تؿصٌٝ َرتانبات ْاَْٛرت١ٜ حتتٟٛ ع٢ً اْابٝب 

ْاْٛنضب١ْٝٛ 

امحز عبز ارتايل / ر.ا

ستُز ؽعبإ / ر

ٚا٥ٌ صربٟ / ر.ا

امحز عبز ارتايل / ر.ا

ستُز ؽعبإ / ر

صق١ٝ ع٢ً / ر.ا

 



 قزاراخ يجهس انذراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج انذراساخ انعهُا وانثحىث            14                 18/11/2014تتارَـخ  (99)انجهسـح رقـى 

 
 
 

ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 39
 

 

  

تعد انتعدٌم قثم انتعدٌم عُىاٌ انرسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

اعتدزاَات ايهُبٝٛتض يف طب املعاٌَ َادغتري ٖب٘ ستُز ْٛح  1

خزجي١ أبٛ دبٌ / ر.ا

ع٤٬ سغٔ / ر

خزجي١ أبٛ دبٌ / ر.ا

ع٤٬ سغٔ / ر

نضِٜ نُاٍ / ر

 
 
 

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

ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 40
 

 

  

انتعدٌم انعُىاٌ تعد انتعدٌم انعُىاٌ قثم انتعدٌم اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
قزص١ٜ ستُز ص٬ح 

 ايزٜٔ

َادغتري  

تكِٝٝ يكاح ادتُبٛصٚ احملٌُ ع٢ً ؾريٚؼ " 

 يف َظاصع  (r – HVT – vp2 IBD)املاصٜو 

ايتغُني 

مجبٛص )رصاع١ سك١ًٝ يًكاح ايؿانغتٝو " 

 "يف َظاصع ايتغُني (ستٌُ ع٢ً َاصٜو

غري دٖٛضٟ  

 رصاع١ ؾاصَانٛيٛد١ٝ يبعض ايربٚبٝٛتوَادغتري  ٖاي١ صَطإ عبز ايكارص 2

ايزٚص ايٛقا٥ٞ يًربٚبٝٛتو يف َعادت١ اآلثاص 

 ادتاْب١ٝ يًُْٛٓغني
غري دٖٛضٟ  

 َادغتريخايز ٖٓزٟ سغني  

رصاعات عٔ ا٫ختباصات ايهضَٚاتٛدضاؾ١ٝ "

يًهؾـ ايغضٜع عٔ َضض ايربٚع٬ٝ يف 

 "اذتٝٛاْات

رصاع١ عريٚيٛد١ٝ ٚبا١ٝ٥ ع٢ً عز٣ٚ " 

 "  ايربٚع٬ٝ يف اجملرتات 
غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ  ستُز بهضٟ َٓاٍ 

 عًـ َٛار يبعض ايتُج١ًٝٝ ايطاق١ تكِٝٝ

 ٚايٓٛع بايغٔ َتأثض٠ ايزٚادٔ

 ايع٥٬ل يف ارتاّ ٚايربٚتني ايطاق١ نجاؾ١

 ٚأرا٤ ايعًـ اعت٬ٗى يف ت٪ثض نعٛاٌَ

 ايتغُني بزاصٟ

غري دٖٛضٟ  

 
 

ـ :كهُح انتزتُح- 41
 

 

انتعدٌم انعُىاٌ تعد انتعدٌم انعُىاٌ قثم انتعدٌم اندرجـح اسـى انطانــة م  

رنتٛصاٙ ستُٛر ؾاصٚم ستُٛر  1

ؾاع١ًٝ بضْاَر اصؽار٣ يآلبا٤ ٚا٭طؿاٍ  سٟٚ 

َت٬ط١َ رإٚ يت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايتٛاصٌ 

ايًػٟٛ 

ؾاع١ًٝ بضْاَر اصؽار٣ اعضٟ ؾ٢ ت١ُٝٓ 

بعض َٗاصات ايتٛاصٌ ايًػٟٛ يز٣ ا٭طؿاٍ  

سٟٚ َت٬ط١َ رإٚ   

غري دٖٛضٟ  

 
 

ـ :كهُح انصُذنح- 42
 

  
 

انتعدٌم انعُىاٌ تعد انتعدٌم انعُىاٌ قثم انتعدٌم اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
ؾاط١ُ امحز ستُز 

 َعٛض  

َادغتري  

صٝاغ٘ ٚتكِٝٝ بعض ا٫ؽهاٍ ايصٝزيٝ٘ 

 املٛضعٝ٘ يع٬ز تغاقط ايؾعض

صٝاغ١ ٚتكِٝٝ بعض ا١ٜٚ٫ ايباعط١ 

يًعط٬ت عٔ طضٜل اؽهاٍ صٝزي١ 

شتتًؿ١ 

دٖٛضٟ  
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ـ :كهُح انعهىو- 43
 

 

  
 

انتعدٌم انعُىاٌ تعد انتعدٌم انعُىاٌ قثم انتعدٌم اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري  رعا٤ مجاٍ ستُز  1
رصاعات ؾٝظٜكٛنُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً َعادت١ 

َؾانٌ ا٫صاض٢ ايصٛر١ٜ 

رصاعات ؾٝظٜكٛنُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً َعادت١ 

َؾانٌ ا٫صاض٢ املتأثض٠ با٬َ٫ح 

غري دٖٛضٟ  

 رنتٛصاٙعاؽٛص ستُز امحز  2
رصاع١ ا٫دٗظ٠ ايؿٛت١ْٝٛ ايٓا١ْْٝٛ يتٛؾري 

ايطاق١ 

حتطري ، تٛصٝـ : تضنٝبات ْاْٛؾٛت١ْٝٛ 

ٚتطبٝل 

غري دٖٛضٟ  

 رنتٛصاٙاعا١َ مخٝػ يٝج٢  3

تأثريات بعض طشايب املٝاٙ املاذت١ ٚايعشب١ 

عًٞ ْؾ٤ٛ ٚمنٛ ٚتكزّ منٛ ايغضطإ ايٓاتر 

عًٞ بعض املًٛثات ايهُٝٝا١ٝ٥ ؾ٢ 

سٝٛاْات ايتذاصب 

تأثري اذتُا١ٜ ايؿعاي١ يغًؿات عزٜزات 

ايتغهض ٚاملغتدًص املا٢٥ يطشًب ارتص 

ايبشضٟ ع٢ً منٛ ايغضطإ مبار٠ 

ايؿٝٓٛباصبٝتاٍ ْٚؾ٤ٛ ايغضطإ باعتدزاّ 

 ثٓا٢٥ ا٫ٜجٌٝ ع٢ً N –ايٓٝرتٚطاَني 

ادتضسإ 

غري دٖٛضٟ  

 

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

 
 
 

ـ :كهُح انحقىق- 44
 
 

انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 
انًــدج انًطهـىب 

يــدها 

 رنتٛصاَٙض٠ٚ ستُز امحز  1
ا٫جتاٖات اذتزٜج١ يف املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ 

املٛضٛع١ٝ املضتبط١ مبُاصع١ ١َٓٗ ايتٛيٝز 
 11/9/2014 إيٞ 12/9/2013 11/9/2013 إيٞ 12/9/2012

 رنتٛصاٙ ٜغضٟ ستُز خًٌٝ 2
ايطُاْات ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ باملعا٬َت 

ا٫يهرت١ْٝٚ 
 22/3/2015 إيٞ 23/3/2014 22/3/2014 إيٞ 23/3/2013

 رنتٛصاٙمجاٍ ٚيِٝ عًُٝإ  3

حتضٜض قطاعٞ ارتزَات املاي١ٝ 

ٚا٫قتصار١ٜ يف إطاص َٓع١ُ ايتذاص٠ 

ايعامل١ٝ بني ايهؿا٠٤ ٚايتٓاؾػ ٚأثضٙ ع٢ً 

ا٫قتصار املصضٟ 

 19/6/2015 إيٞ 20/6/2014 19/6/2014 إيٞ 20/6/2013

 رنتٛصاٙصضا أبٛ بهض عبز ايكارص  4
اثض تطبٝل قٛاعز سٛن١ُ ايؾضنات 

ع٢ً عٛم املاٍ املصضٟ 

 7/6/2015 إىل ٫8/6/2014 ٜٛدز 

 رنتٛصاٙص٬ح ستُز ٜاعني  5
ايكٛاعز ايزعتٛص١ٜ بني َكتطٝات ايجبات 

 رصاع١ َكاص١ْ –ٚضضٚصات ايتعزٌٜ 

 11/9/2015 إيٞ 12/9/2014 11/9/2014 إيٞ 12/9/2013

 رنتٛصاٙستُٛر ستُز خًٌٝ  6
ا٫حتار ايٓكزٟ ا٭ٚصبٞ َٚز٣ إَها١ْٝ 

حتكٝل ٚسز٠ ْكز١ٜ عضب١ٝ 
 12/7/2015 إىل 13/7/2014 12/7/2014 إىل 13/7/2013

 رنتٛصاٙصت٣ٛ ستُز سًُٞ  7
َغ٦ٛي١ٝ اإلراص٠ عٔ ا٫عتدزاّ ايغًُٞ 

يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ 
 19/5/2015 إىل 20/5/2014 19/5/2014 إىل 20/5/2013

 رصاع١ –املغ٦ٛي١ٝ ايتأرٜب١ٝ يًُشاَني  رنتٛصاٙصدب ستُز ْزا  8

َكاص١ْ 

 16/6/2015 إىل 17/6/2014 16/6/2014 إىل 17/6/2013
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 رنتٛصاَٙٝؾٌٝ َاٖض ؾُٗٞ  9
رٚص ايكاضٞ ايزعتٛصٟ يف محا١ٜ اذتكٛم 

 رصاع١ َكاص١ْ –ٚاذتضٜات ايعا١َ 

 12/5/2015 إيٞ ٫13/5/2014 ٜٛدز 

 رنتٛصاٙستُٛر َٓصٛص عًُٝإ  10
رٚص َ٪عغات اجملتُع املزْٞ يف َضاقب١ 

 رصاع١ َكاص١ْ –ا٫ْتدابات 

 18/12/2015 إيٞ 19/12/2014 18/12/2014 إيٞ 19/12/2013

 رصاع١ –املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ يبٓٛى ايزّ  رنتٛصاٙعٝز ستُز أَني  11

َكاص١ْ 

 16/6/2015 إيٞ 17/6/2014 16/6/2014 إيٞ 17/6/2013

 24/5/2015 إىل 25/5/2014 24/5/2014 إىل 25/5/2013َبزأ ايؿصٌ بني ايٓعض١ٜ ٚايتطبٝل  رنتٛصاٙستُٛر ستُز إبضاِٖٝ  12

 19/5/2015 إيٞ 20/5/2014 19/5/2014 إيٞ 20/5/2013ايغًط١ ايتكزٜض١ٜ دت١ٗ اإلراص٠ رنتٛصاٙ أمئ عٝز تْٛٞ  13

 
 
 

ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 45
 
 

انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 
انًــدج انًطهـىب 

يــدها 

َادغتري سغني عٝز صاحل  1

قٝاؼ ْغب١ ايٓٝٛبرتٜٔ يف ايزّ ا٫طؿاٍ 

ٚاملصابني بامنٝا ايبشض املتٛعط 

 1/10/2014 إىل ٫1/10/2013 ٜٛدز 

 َادغتري رعا٤ أؽضف سغني 2

اْتؾاص ايعٝٛب ارتًك١ٝ يف ايهًٞ 

ٚاملغايو ايبٛي١ٝ يف ايضضع ٚا٫طؿاٍ 

املصابني مبت٬ط١َ رإٚ  

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري صؽا امساعٌٝ عبز ايػؿاص                    3
ساي١ ايريقإ ايٛيٝزٟ يف ستاؾع١ بين 

عٜٛـ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 َادغتريامحز سغٔ سغني  4

تأثري املضنبات ا٫َتظاط١ٜ يًشزٜز عًٞ 

ايغُع يف َضضٞ أُْٝٝا ايبشض ا٭بٝض  

املتٛعط  

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري ٖب٘ ستُز عبز ادتٛار  5

رصاع١ ا١ُٖٝ٫ ا٫نًٝٓٝه١ٝ يًعٛاٌَ 

ادت١ٝٓٝ املتشه١ُ ؾ٢ ق٠ٛ َٝهضٚب 

اهلًٝهٛبرت بًٝٛص٣ يف اَضاض املعز٠ يف 

املضضٞ املصضٜني 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 َادغتريسغاّ صدب صارم  6

يف ستاؾع١ بين  (ؼ)ا٫ْتؾاص املصًٞ 

عٜٛـ منٛسز ٜكّٛ عًٞ بٓٛى ايزّ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري ؽاٖٝٓاط محزٟ ادتٓٝزٟ  7

ؽٝٛع ايعٛاٖض املٓاع١ٝ املصاسب١ يًؿريٚؼ 

ايهبزٟ املظَٔ عٞ يف ستاؾع١ بين عٜٛـ 
 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 َادغتريٖاْٞ عٝز ستُز  8

اعتدزاّ ايغز٬ٜت ادتًز١ٜ ايًؿاؾ١ٝ ؾ٢ 

تػط١ٝ ايٓكص يف ا٫ْغذ١ اي١ًٓٝ بايطضف 

ايغؿًٞ 

 1/10/2014 إىل ٫1/10/2013 ٜٛدز 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز َت٬ط١َ ايٓؿل ايضعػٞ يف َضض ايغهضٟ َادغتري َض٠ٚ عبز ايغ٬ّ مخٝػ  9

 َادغتريَٞ امحز عبز ارتايل  10

خصا٥ص ادتٗز ايعطًٞ املجاص ايزًٖٝظٟ يف 

شتتًـ رصدات ايؿذٛات اهلٛا١ٝ٥ 

ايعع١ُٝٝ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري َٗذ١ ستُز عبز ايععِٝ  11

تؾدٝص املٓاطل ايػري س١ٝ بكٛقع١ ا٫سٕ 

يف ؾكز ايغُع اذتغٞ ٚتأثريٖا يف 

َغتدزَٞ املعٝٓات ايغُع١ٝ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 
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12 

اع٬ّ عبز ايؿتاح مشػ 

ايزٜٔ 

 َادغتري

اعتدزاّ صقع١ ر١ٖٝٓ َع محض 

اهلٝايٝٛصْٚٝو َكاص١ْ باعتدزاّ صقع١ َٔ 

ايػؾا٤ ايصزغٞ يف تضقٝع طب١ً ا٫سٕ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري امسا٤ ط٘ ستُٛر  13

 ٚايربٚتني املتشز 18اْرت يٛنني 

 يف املضض٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ 18بايرتيٛنني 

َٔ ْكص ايصؿا٥ح املٓاع١ٝ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 َادغتريؽريٟ عزيٞ ابضاِٖٝ  14

ا٫طضابات ادتًز١ٜ يًُضض٢ املصابني 

بأُْٝٝا ايبشض املتٛعط ادتٝٓات 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري ٬َٝر سن٢ عبز اهلل  15

اعتدزاّ املٛدات ايصٛت١ٝ يف تٛقع ؾؾٌ 

يف  (راخٌ املغتؾؿ٢)ٚظا٥ـ ايكًب املبهض 

سا٫ت ادتًط١ ا٫ٚىل يًكًب املصشٛب١ 

يف صعِ ايكًب  (اؼ تٞ)باصتؿاع َكطع اٍ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 َادغتريعاطـ عظ ايعضب ستُز  16

ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ٚايزميٛدضاؾ١ٝ 

امل٪ر١ٜ اىل ضعـ ا٫بصاص ؾ٢ َضضٞ 

ايغهضٟ يف ستاؾع١ بين عٜٛـ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز اْتؾاص اذت٢ُ املايط١ٝ ؾ٢ ستاؾع١ عٖٛاز َادغتري رٜاْا َاٖض صبشٞ  17

 رنتٛصاٙخايز عٝز عبز اهلل  18
ايع٬ق١ بني َعاٌَ ايُٓٛ ايؾبٝ٘ با٭ْغٛيني 

 ٚ عضطإ ايهبز 1_

 1/10/2014 إىل ٫1/10/2013 ٜٛدز 

 رنتٛصاٙستُز عبز ايعًِٝ سذاز  19
تأثري ؾتٌٝ ا٭ْـ املؾبع بايهٛصتٝظٕٚ ع٢ً 

ايت٦اّ ادتضٚح بعز عًُٝات َٓاظري ادتٝٛب 

ا٭ْؿ١ٝ       

 1/10/2014 إىل ٫1/10/2013 ٜٛدز 

 رنتٛصاٙعٗاّ أْٛص إَاّ     20
تأثري ؾتٌٝ ا٭ْـ املؾبع بايهٛصتٝظٕٚ ع٢ً 

ايت٦اّ ادتضٚح بعز عًُٝات َٓاظري ادتٝٛب 

ا٭ْؿ١ٝ       

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 رنتٛصاٙساطّ عبز اهلل َغعز  21
تكِٝٝ تصشٝح قصض ايٓعض املتٛعط ٚايعايٞ 

باعتدزاّ عزع١ ي١ٓٝ َجبت١ بارتظا١ْ 

ارتًؿ١ٝ يف ٚدٛر عزع١ ايعني ايبًٛص١ٜ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

رنتٛصاٙ رايٝا ستُز ابٛ طٜز  22

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ َكاص١ْ بني ايػضط 

ايجابت١ يف دضاس١ اذتٍٛ ا٭ؾكٞ يف 

ا٭طؿاٍ 

 1/10/2015 إىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 
ـ :كهُح انصُذنح- 46

 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 َادغتريصضا عبز ايؿتاح ابٛ بؾت  1

َكاص١ْ ايؿاع١ًٝ ٚايغ١ُٝ ي٬َٝهاعني 

املغتدزّ بطضٜكيت ادتضع١ ايٛاسز٠ َٜٛٝا 

ٚادتضع١ اجملظأ٠ ملضتني مبضض٢ ا٭ٚصاّ َٔ 

ا٭طؿاٍ املصابني حب٢ُ ْكص خ٬ٜا املٓاع١ 

 13/11/2015   إىل  14/11/2014َٔ  ال ٌىجد

 
ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 47

 

انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 
انًــدج انًطهـىب 

يــدها 

 رنتٛصاٙ صَطإ سغني ستُز 1
 يف ا٫ٜط١ٝ ا٫عت٫٬ت بعض عٔ رصاعات

 حتت ٚادتاَٛؼ ا٭بكاص يف ايٓؿاؼ ؾرت٠

 املصض١ٜ ايعضٚف

 إىل 11/2013/ /11

10/11/2014 

 إىل 11/2014/ /11

10/11/2015 
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 ٜٛدز ٫ ا٭بكاص سبا٥ح جتٗٝظ دٛر٠ تٛنٝز رنتٛصاٙ اهلل عبز ع٢ً ايزٜٔ نضِٜ 2

 إىل 20/10/2014

19/12/2015 

 
 

ـ :كهُح اِداب- 48
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 َادغتريمس١ٝ مسري امحز  1
زتُٛعات ايزٚصٜات يف َهتبات داَع١ 

 رصاع١ تكُٝٝٝ٘ –بين عٜٛـ 
 7/12/2014 إىل 8/6/2014 7/6/2014 إىل 8/6/2013

 رنتٛصاٙ صباب ساَز عبز ايؿتاح 2
ايبعز ايؿهضٟ يف ؾٔ ايكص عٓز رٚصٜػ 

يٝغٓر 

 19/12/2015 إىل 20/12/2014 ٜٛدز ٫

 
 
 

ـ :كهُح انتجارج- 49
 
 

انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 
انًــدج انًطهـىب 

يــدها 

 َادغتريابتغاّ امحز طن٢  1

منٛسز َكرتح يًشز َٔ مماصعات ايتأثري ع٢ً 

ايٓتا٥ر ٚاملضانظ املاي١ٝ يًؾضنات يتشغني 

 رصاع١ –دٛر٠ احملتٟٛ املعًَٛاتٞ يًكٛا٥ِ املاي١ٝ 

اختباصٜ٘ 

 ٜٛدز ٫

 إىل 11/2014/ /22

21/11/2015 

 َادغتري َضؾت ستُز إبضاِٖٝ 2
قٝاؼ دٛر٠ ٚظٝؿ١ املضادع١ ايزاخ١ًٝ 

باعتدزاّ أعًٛب ا٭را٤ املتٛاطٕ يف ظٌ إطاص 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ –اذتٛن١ُ 

 ٜٛدز ٫

 إىل 18/12/2014

17/12/2015 

َادغتري  ٖٝاّ عٝز عط١ٝ 

رٚص َضاقب اذتغابات يف ايتكضٜض عٔ ايتكزٜضات 

احملاعب١ٝ يف ض٤ٛ عٛاٌَ ارتطض ايب٢٦ٝ ٚأثض سيو 

 بايتطبٝل ع٢ً –ع٢ً عزاي١ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ 

 ايؾضنات املغذ١ً بايبٛصص١ املصض١ٜ

 ٜٛدز ٫

 إىل 18/10/2014

17/10/2015 

 
 
 
 

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

ـ :كهُح اِداب- 50
 
 

انسثـة   عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

اذتصٍٛ ع٢ً ربًَٛ٘ َٔ داَع١ ايكاٖض٠ ايًػ١ ٚايشانض٠ ايعا١ًَ يز٣ ا٭طؿاٍ ساًَٞ َت٬ط١َ رإٚ َادغتري َٝغٕٛ اعشل ؾ٪ار  1
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ـ :كهُح انطة انثشزي- 51
 
 

انسثـة   عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

صعا١ٜ طؿٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ طٜٓب ستُز َصطؿٞ  1

صعا١ٜ طؿٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ َضِٜ ٜغضٟ سًُٞ  2

َادغتري اْؾار ٖؾاّ عبز اذتُٝز  3

طٜار٠ مسو ايبطا١ْ ادتزاص١ٜ يًؾضٜإ ايغباتٞ نُ٪ؽض 

ع٢ً ايرت١ٜٚ غري ايطبٝع١ٝ يعط١ً ايكًب يف َضضٞ ايٓٛع 

ايجاْٞ َٔ ايغهض 

ساي١ َضض١ٝ 

ايغؿض يًداصز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ ٖاي١ ستُز ٜٛعـ  4

صعا١ٜ ٚايزت٘ املضٜط١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ اؽضف سغني ستُز  5

 
 
 

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

ـ :كهُح انطة انثشزي- 52
 
 

انسثـة   عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

بٓا٤ عًٞ صغبتٗا يف اعتهُاٍ ايزصاع١ ٚعٛرتٗا َٔ ارتاصز  ــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ ٖٓا٤ امحز عبز اهلل  1

اْتٗا٤ عبب إٜكاف ايكٝز ٚايعٛر٠ يًزصاع١  ــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ إمساعٌٝ ستُز رنضٚصٟ    2

 
 
 
 

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

ـ :كهُح انحقىق- 53
 

انسثـة  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

ايتهت٬ت ا٫قتصار١ٜ يف ظٌ َٓع١ُ ايتذاص٠ ايعامل١ٝ رنتٛصاٙ ستُز امحز ؽهضٟ  1

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضؾني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني 
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ـ :كهُح انصُذنح- 54
 

انسثـة  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

رصاع١ عكاقري١ٜ يٓبات ايؿٝهػ دٝبٛطا املٓظصع ؾ٢ َصض َادغتري إٜٗاب صَطإ سغإ  1

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضؾني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني 

عزّ عزار املصضٚؾات 

 
ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 55

 

انسثـة  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

رنتٛصاٙ  اذتًِٝ عبز ع٢ً َصطؿ٢ 1

رصاع١ ع٢ً ا٫صاب٘ باملكٛع١ ايػْٛز١ٜ يف ايطٝٛص ايزد١ٓ 

 ٚتأثريٖا ع٢ً ايصش١ ايعا١َ

ْعضا يعزّ اْتعاّ ايباسح يف ايزصاع١ 

ٚعزّ قٝا١َ بعٌُ سًك١ حبح يًضعاي١ 

 نُا دا٤ بهتاب ايكغِ

رنتٛصاٙ  ؾضز ٬َى زتزٟ 2

بعض ايزصاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ ع٢ً ايتغُِ 

 بايباصاعٝتاٍَٛ ٚع٬د٘ يف ايؿ٦ضإ

ْعضا يعزّ اْتعاّ ايباسح يف ايزصاع١ 

ٚعزّ قٝا١َ بعٌُ سًك١ حبح يًضعاي١ 

 نُا دا٤ بهتاب ايكغِ

رنتٛصاٙ  ايعاٍ عبز ايؿتاح عبز َٓري 
رصاعات ؾاصَانٛرٜٓاَٝه١ٝ يبعض املطارات اذت١ٜٛٝ 

 عٝؿاَٝغني

يكز اعتؿش ايطايب َز٠ ايكٝز يزصد١ 

ايزنتٛص٠ باإلضاؾ١ ايتكضٜض املكز١َ َٔ 

املؾضف ايض٥ٝغٞ ع٢ً ايضعاي١ ايباسح / ر.ا

 باعتهُاٍ ادتظ٤ ايعًُٞ َٔ صعايت٘

 
ـ :إعادج انًذكزج إنً كهُح انتجارج انخاصح تشطة رسانح انًاجستُز انتانُح- 56

 

انسثـة  عُىاٌ انرسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ستُٛر ستُز طٜٔ  1

َزخٌ َكرتح يرتؽٝز تهايٝـ إعار٠ تصٓٝع املٓتذات سات 

 حتًٌٝ تطبٝكٞ –رٚص٠ اذتٝا٠ قصري٠ ا٭دٌ ٚعضٜع١ ايؿغار 

تغذٌٝ املٛضٛع بتذاص٠ عٖٛاز 

 
ـ :انًذكزاخ انًقذيح يٍ كهُح انطة انثشزي تشأٌ َقم انقُذ - 57

 
ـ :كهُح انطة انثشزي- 
 

إنى يٍ اسـى انطانــة و 

كهٍح انطة جايعح تًُ سىٌف    كهٍح انطة جايعح انًٍُاراٍَا َادي سهًٍاٌ  1
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ـ :انًذكزاخ انًقذيح يٍ كهُح انطة انثشزي تشأٌ تحىَم انذراسح - 58
 

 

إنى يٍ اسـى انطانــة و 

دتهىو ياجستٍر احًد يحًد َجٍة  1

دتهىو ياجستٍر ايم حسٍٍ عهً  2

دتهىو ياجستٍر غادج َثٍم يحًد  3

دتهىو ياجستٍر ياٌكم كًال حًٍد  4

دتهىو ياجستٍر رٌهاو يحًد احًد  5

دتهىو ياجستٍر وائم عثد انغفار ريضاٌ  6

دتهىو ياجستٍر يصطفً يحًىد طه  7

 
 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜـ ؽٛقٞ ؾضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطؿٞ / ر .أ

 


