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 3 ايكإْٛ اإليهرتْٚٞ

 5 اإلعالّ

 6 ايؿهط١ٜاملًه١ٝ 
 7 ايسٚيٞايكإْٛ 
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايكإْٛ اإليهرتْٚٞ

1  
ض٠ اإليهرتْٚٝوو١ ؾوو٢ ايكووإْٛ اإل وواز٣ اعكووٛز ايحصوو
 2020 6 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ يسٚي١ اإلَاضاد

1  
اجلعا٥ٝو١  ٚحكاض٢ عٔ بعس ؾ٢ املٛاز املسْٝو١  ايإشطا٤اد 

 2020 8 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ يعطب١ٝ املحعس٠ؾ٢ ايكإْٛ اإل از٣ يسٚي١ اإلَاضاد ا

 2020 10 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ اإلذةاد اإليهرت٢ْٚ  3
 2019 6 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ اإلطاض ايكا٢ْْٛ يعكٛز احلٛغة١ ايػعاب١ٝ  1
 2019 8 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ اإلطاض ايكا٢ْْٛ يًحعاقس بٛاغط١ ايٛنٌٝ اإليهرت٢ْٚ  5
 2019 8 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ كس اإليهرت٢ْٚمحا١ٜ املػحًٗو ؾ٢ ايع  6
 2019 10 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ اجلطا٥ِ املعًَٛاج١ٝ  7
 2019 10 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ ايحعهِٝ اإليهرت٢ْٚ ؾ٢ عكٛز ايحصاض٠ ايسٚي١ٝ  8
 2020 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ االيٝاد ايكا١ْْٝٛ حلُا١ٜ املكٓؿاد ايطق١ُٝ  9

 2020 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ ٢ شطا٥ِ جك١ٝٓ املعًَٛادأيٝاد ايحعكٝل اجلٓا٢٥ ؾ  11

11  
ْطام املػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ ؾ٢ اإلعحسا٤اد ايٛاقع١ ع٢ً 

 2020 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ َعًَٛاد ايهُةٝٛجطٚبٝاْاد 

 2020 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ ايكإْٛ ايٛاشت ايحطةٝل ع٢ً اجلطمي١ املعًَٛاج١ٝ  11
 2020 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ اد اجلطمي١ املعًَٛاج١ٝزٚضٙ ؾ٢ إذةٚايسيٌٝ ايطق٢ُ   13
 2020 8 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ اإليحعاَاد ؾ٢ ايعكٛز اإليهرت١ْٝٚٚاإلذةاد   11
 2020 8 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ املعطؾ١ٚؾ٢ إطاض دلحُع املعًَٛاد  ايحعًِٝ اإليهرت٢ْٚ  15

16  
اإليحعاّ باإلعالّ ؾو٢ ايحعاقوس عؤ بعوس ؾو٢ ضو٤ٛ       

 2019 8 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ ػحًٗومحا١ٜ امل

 2019 8 ؾدط٣ ذلُٛز خًٌٝ شطا٥ِ ايةًطص١ اإليهرت١ْٝٚ  17
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس أذطٖا ع٢ً املؤغػاد املعًَٛاج١ٝٚ ايكعاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ  18
 2020 6 باغِ ذلُس ؾاضٌ ايحعٜٛض عٔ ايؿا٥عاد عرب ٚغا٥ٌ ايحٛاقٌ اإلشحُاع٢  19
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس اإلضٖاث املعًَٛاج٢  11

11  
شوطا٥ِ  ٚشطا٥ِ اإلْرتْخ بني ايكطق١ٓ اإليهرتْٚٝو١  

 2019 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ اإلبحعاظ 

 2019 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ أؾ١ ايعكط احلسٜز اإلضٖاث اإليهرت٢ْٚ  11
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

13  
اإلخحكووامب آاظعوواد ايحصوواض٠ اإليهرتْٚٝوو١ بووني   

 2019 8 ظػاّ أغا١َ ؾعةإ ايحعهِٝ ٚايكضا٤ 

 2019 8 ذلُٛز عةس ايػ٢ٓ ؾطٜس زٚض ايسيٌٝ اإليهرت٢ْٚ ؾ٢ اإلذةاد اجلٓا٢٥  11
 2019 6 َٓري ذلُس اجلٓة٢ٗٝ إغحدطاط األزي١ ؾ٢ شطا٥ِ املعًَٛادٚقعٛباد ايحعكٝل   15
 2019 8 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ محاٜح٘ٚاملػحٓس اإليهرت٢ْٚ ٚٚغا٥ٌ إذةاج٘   16
 2019 15 غعس عاطـ عةس املطًت ١ٝاحلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ يًُكٓؿاد ايطقُ  17
 2019 10 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ ظٛن١ُ اإلْرتْخ  18
 2019 10 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ يٛشٝػحٝاد ايحصاض٠ اإليهرت١ْٝٚ  19
 2018 10 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ ؾٔ ايحعكٝل اجلٓا٢٥ ؾ٢ اجلطا٥ِ اإليهرت١ْٝٚ  31
 2018 6 ِٖٝخايس ممسٚح إبطا ظص١ٝ ايربٜس اإليهرت٢ْٚ ؾ٢ اإلذةاد  31
 2018 6 زظإ ظعاّ ْاقط جأذريٖا ع٢ً اية١٦ٝٚايحهٓٛيٛشٝا   31
 2017 12 عةس املًو ع٢ً املعاٜري ايسٚي١ٝ حلط١ٜ جساٍٚ املعًَٛاد  33
 2017 3 ظػٔ عةس ايكازض ايػٝس بك١ُ ايٛش٘ اإليهرت١ْٝٚ نٛغ١ًٝ إذةاد  31
 2017 7 ٢عكاّ أمحس ايةٗص ايحعهِٝ اإليهرت٢ْٚ ؾ٢ عكٛز ايحصاض٠ ايسٚي١ٝ  35
 2017 5 غعٝس٣ غ١ًُٝ ايؿةهاد ؾ٢ ايعكط ايطق٢ُ ٚشطا٥ِ املعًَٛاد   36
 2017 5 غعٝس٣ غ١ًُٝ أْعُحٗا ؾ٢ ايعكط ايطق٢ُٚأَٔ املعًَٛاد   37
 2017 10 ٚيٝس غًِٝ ايُٓط ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يًةز ايؿضا٢٥ٚايكٓٛاد ايؿضا١ٝ٥   38
 2017 15 ٚيٝس غًِٝ ايُٓط محا١ٜ اخلكٛق١ٝ ؾ٢ اإلْرتْخ  39
 2016 5 محع٠ ضاظ٢ احلُازٙ زٚضٖا ؾ٢ جكسِٜ اخلسَاد املطؾك١ٝٚاحله١َٛ اإليهرت١ْٝٚ   11
 2016 6 زخلاظ قالح احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ املٛضٛع١ٝ يًُعًَٛاج١ٝ  11
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 اإلعالّ
 2020 8 يسٜٔ ذلُسعكاّ ا أذطٖا ع٢ً املؤغػاد املعًَٛاج١ٝٚ ايكعاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ  1
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس اإلعالّ األ٢َٓ ايسٚىل ؾ٢ األظَاد  1
 2020 6 باغِ ذلُس ؾاضٌ ايحعٜٛض عٔ ايؿا٥عاد عرب ٚغا٥ٌ ايحٛاقٌ اإلشحُاع٢  3
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس اإلضٖاث املعًَٛاج٢  1
 2020 8 قاحل يسٜٔ ذلُسعكاّ ا ايح١ُٝٓ ؾ٢ إطاض اجملحُع املس٢ْ احلسٜزٚاإلعالّ   5
 2020 10 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس ظط١ٜ جساٍٚ املعًَٛادٚايكعاؾ١ ؾ٢ َٗت اإلعالّ ايةسٌٜ   6
 2019 8 ٚيٝس غًِٝ ايُٓط ايةز ايؿضا٢٥ٚايحٓعِٝ ايسغحٛض٣ يإلعالّ   7
 2019 6 ٚيٝس غًِٝ ايُٓط زٚضٙ ؾ٢ َٛاش١ٗ احلطث ايٓؿػ١ٝٚاإلعالّ األ٢َٓ   8
 2017 12 ٚيٝس غًِٝ ايُٓط ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يًةز ايؿضا١ٚ٢٥ ايكٓٛاد ايؿضا٥ٝ  9

 2015 8 أمحس ضضا عطاب٢ ايحصطٜسٚظط١ٜ ايكعاؾ١ بني اإلباظ١   11
 2012 5 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ ايطأ٣ٚظط١ٜ ايحعةري   11

 2012 10 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ املػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ يًكعؿ٢    11
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ١ايػٓ

 املًه١ٝ ايؿهط١ٜ
 2019 8 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ شٓا٥ٝاٚاحلُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًعالَاد ايحصاض١ٜ َسْٝا   1
 2019 6 جطن٢ ذلُس َكطؿ٢ بطا٠٤ إخرتاع ايعاٌَ  1
 2018 12 ذلُس أَني ايط٢َٚ املًه١ٝ ايؿهط١ٜ  3

1  
َٓاظعوواد املًهٝوو١ ايؿهطٜوو١ بووني ايحعهووِٝ ايحصوواض٣ 

 2018 8 خًٌٝ ؾدط٣ ذلُٛز ايكضا٤ٚايسٚىل 

 2019 8 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ اإلبحعاظ  شطا٥ِ ٚشطا٥ِ اإلْرتْخ بني ايكطق١ٓ اإليهرت١ْٝٚ   5

 2020 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ االيٝاد ايكا١ْْٝٛ حلُا١ٜ املكٓؿاد ايطق١ُٝ  6
 2019 12 غعس عاطـ عةس املطًت احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ يًُكٓؿاد ايطق١ُٝ  7
 2017 5 إغالّ أمحس قٓا٣ٚ كٓؿاد ايؿ١ٝٓايطقاب١ ايكضا١ٝ٥ ع٢ً امل  8
 2016 8 ذلُس ظػٔ احلساز األيٝاد ايسٚي١ٝ حلُا١ٜ بطا٠٤ اإلخرتاع  9

 2015 6 ظػ٢ٓ عةس ايساِٜ ظكٛم املؤيـٚمحا١ٜ املكٓؿاد ايؿهط١ٜ   11
 2015 4 ذلُس ايػعٝس ضؾس٣ محا١ٜ ظكٛم املًه١ٝ ايؿهط١ٜ ع٢ً ؾةه١ املعًَٛاد ايسٚي١ٝ    11
 2014 6 عكاّ أمحس ايةٗص٢ ١ ايؿهط١ٜ يألقٓاف ايٓةاج١ٝ املعسي١ ٚضاذٝاظكٛم املًهٝ  11
 2014 4 ظػاّ عةس ايػ٢ٓ ايكػري اجلسٜس ؾ٢ ايعالَاد ايحصاض١ٜ  13
 2014 4 قالٍ ظػني اجلةٛض٣ جعٜٛض ايضطض األزب٢ ؾ٢ املػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ  11
 2011 4 بهط٣ ٜٛغـ بهط٣ ايؿهط١ٜٚاحلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ حلل املًه١ٝ األزب١ٝ   15
 2009 8 عةس ايطظِٝ عٓرت َعاٜري محاٜحٗاٚبطا٠٤ اإلخرتاع   16
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايكإْٛ ايسٚيٞ
 2020 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ ظكٛم ايالش٦ني  1
 2020 6 ذلُس اهلاز٣ ايؿاَؼ إؾهايٝاد ايحعهِٝ ؾ٢ عكٛز اإلْؿا٤اد ايسٚي١ٝ  1
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس ايسٚىل ؾ٢ األظَاداإلعالّ األ٢َٓ   3
 2019 6 ضؾٝل ظاَس ايؿُط٣ ظكٛم ش٣ٚ اإلظحٝاشاد اخلاق١ ٚؾكا الظهاّ ايكإْٛ ايسٚىل  1
 2019 6 عٝط١ٛايػٝس أب ايسبًَٛاغ١ٝ ؾ٢ ظَٔ ايطق١ُٝ  5
 2019 6 ذلُٛز عةس اجملٝس ذلُس اجلٛاْت ايكا١ْْٝٛ يًُؿاٚضاد ايسٚي١ٝ  6

7  
ملحعس٠ ؾ٢ جععٜع َةسأ غٝاز٠ ايكإْٛ ع٢ً زٚض األَِ ا

 2018 7.5 عاطـ عةس اهلل عةس ضب٘ ايٛط٢ٓٚايكعٝسٜٔ ايسٚىل 

8  
األَؤ  ٚزٚض املٓعُاد غري احله١َٝٛ ؾ٢ جععٜع ايػًِ 

 2018 7.5 عاطـ عةس اهلل عةس ضب٘ ايسٚيٝني

9  
املػاعساد اإلْػا١ْٝ ايسٚيٝو١ ؾو٢ ايكوإْٛ ايوسٚىل     

 2018 12 ؾحع٢ عةس ايطمحٔعال٤  ايؿطٜع١ اإلغال١َٝٚ

 2018 6 أخطٚأمحس َةدٛج١  ايحطٜٛط ايحسضجي٢ يكٛاعس ايكإْٛ ايسٚىلٚايحكٓني   11
 2018 8 أخطٚأمحس َةدٛج١  ايؿ٦اد املؿُٛي١ باحلُا١ٜ ؾ٢ ايكإْٛ ايسٚىل اإلْػا٢ْ  11

 2018 6 أخطٚأمحس َةدٛج١  األَٔ ايسٚىل بني أظهاّ َٝرام األَِ املحعس٠ٚظؿغ ايػًِ   11

13  
ضُاْاد أغط٣ احلوطث بوني ايكوإْٛ ايوسٚىل اإلْػوا٢ْ      

 2018 6 بٔ أمحس ع٢ً ايؿطٜع١  ٚ

11  
احمله١ُ اجلٓا١ٝ٥ ايسٚيٝو١ ايٓعطٜو١ ايعاَو١ يًصطميو١     

 2018 7.5 َٓحكط غعٝس محٛز٠ ايسٚي١ٝ

 2018 7.5 َٓحكط غعٝس محٛز٠ ايكإْٛ ايسٚىل اإلْػا٢ْ  15
 2018 6 ف ع٢ً عٝػ٢يطط ايٛع٢ٚأظ١َ ايػٝاظ١ ايعطب١ٝ بني األَٔ   16
 2017 10 ٚا٥ٌ ظػني ايعُط٣ احلل ؾ٢ ايحعًِٝ ؾ٢ ظٌ املعاٜري ايسٚي١ٝ  17
 2017 8 عةس ايععٜع ذلُس ظػٔ احلل ؾ٢ ايكع١ ؾ٢ ظٌ املعاٜري ايسٚي١ٝ  18
 2017 12 عةس املًو ع٢ً املعاٜري ايسٚي١ٝ حلط١ٜ جساٍٚ املعًَٛاد  19
 2017 10 دٛج١أمحس َة ي١ اجلٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝاْعاّ ايعسجطٛض  11

11  
ايحٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًُٓع١ُ ايعامل١ٝ يًُٓواطل احلوط٠   

 2017 6 يططف ع٢ً عٝػ٢ ؾ٢ عامل اإلقحكاز
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 2016 7 إبطاِٖٝ نُاٍ إبط اِٖٝ ظط١َ ايعسٚإ ع٢ً ايسٜٔ  11
 2016 9 عٛض ؾؿٝل عٛض َػ٦ٛي١ٝ ايسٍٚ عٔ األؾعاٍ غري املؿطٚع١ زٚيٝا  13
 2016 9 ذلُس ظػٔ احلساز املػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ  11
 2016 4 بالم ذلُس ايكٛاعس املاز١ٜ ؾ٢ َٓاظعاد عكٛز ايحصاض٠  ٚقٛاعس ايحٓاظع   15
 2015 9 ٚغاّ ْعُخ إبطاِٖٝ ايكإْٛ ايسٚىل اإلْػا٢ْ  16

 2015 9 عٝط١ٛايػٝس أب ايكإْٛ ايسٚىل اجلٓا٢٥  17
 2014 9 ٖؿاّ ع٢ً قازم املطٍٛ ؾ٢ ايكإْٛ ايسٚىل اخلامب  18
 2014 10 ٖؿاّ ع٢ً قازم ٝل ع٢ً عكٛز ايحصاض٠ ايسٚي١ٝايكإْٛ ايٛاشت ايحطة  19

31  
زضاغ١  -اهلصط٠ غري ايؿطع١ٝ ؾ٢ زٍٚ غطب٢ املحٛغط 

 2016 6 ْٚٝػ١ احلُط٢ْٚ ايٛضؾ٢ً ( 5+5ايحصُع اإلق٢ًُٝ ) 

 2014 8 ظػٔ ظػٔ اإلَاّ َهاؾع١ اهلصط٠ غري ايؿطع١ٝ  31
 2011 4 ْٛض عٜٛؼمحس٣ ايػٝس أ ايكضا١ٝ٥ حلل اهلصط٠ٚاحلُا١ٜ ايحؿطٜع١ٝ   31
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 محا١ٜ اية١٦ٝ َٚهاؾع١ ايحًٛس
 2020 10 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ ٛاْت ايكا١ْْٝٛ حلُا١ٜ اية١٦ٝ َٔ ايحًٛساجل  1
 2019 6 ذلُس أَني ٜٛغـ املػ٦ٛي١ٝ اجلٓا١ٝ٥ عٔ ايحًٜٛز اية٢٦ٝ  1
 2017 6 إ ظعاّ ْاقطزظ جأذريٖا ع٢ً اية١٦ٝٚايحهٓٛيٛشٝا   3

1  
زٚض ايػًطاد اإلزاض١ٜ ؾ٢ محاٜو١ اية٦ٝو١ َؤ َضواض     

 2017 8 ٖٝٛا ضؾٝس ع٢ً املؿطٚعاد ايٓؿط١ٝ

 2016 7 يططف ع٢ً عٝػ٢  سٜادٚايح١ُٝٓ املػحسا١َ أؾام ٚمحا١ٜ اية١٦ٝ   5
 2015 3 ذلُس ع٢ً ظػ١ْٛ َػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ عٔ أضطاض ايحًٛس اية٢٦ٝ  6
 2015 9 محس٣ عط١ٝ عاَط ٓعاّ ايكا٢ْْٛمحا١ٜ اية١٦ٝ ؾ٢ اي  7

 2013 3 ذلُٛز شاغِ  ضُاْاد جٓؿٝص إجؿاقٝاد محا١ٜ اية١٦ٝ  8
 

 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايةرتٍٚ ٚايطاق١
 2019 8 َكعت ذا٥ط ايعةٝس٣ َٓاظعاد ايحعهِٝ ايحصاض٣ ايسٚىل ؾ٢ عكٛز ايةرتٍٚ  1

1  
٢ محاٜو١ اية٦ٝو١ َؤ َضواض     زٚض ايػًطاد اإلزاض١ٜ ؾ
 2017 8 ٖٝٛا ضؾٝس ع٢ً املؿطٚعاد ايٓؿط١ٝ

 2017 6 زاضا ضَع٣ جٛؾٝل األذاض ايكا١ْْٝٛ املرتجة١ ع٢ً عكٛز اإلغحرُاض ايٓؿط٢  3
 2017 7 عكاّ ؾطط إبطاِٖٝ ايطةٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًعكٛز ايسٚي١ٝ يًةرتٍٚ  1
 2017 7 طاضم قؿٛد قابٌ  إقالح زعِ املٛاز ايةرتٚي١ٝ  5

6  
إغوووحرُاضاد ايؿوووطناد املحعوووسز٠ اجلٓػوووٝاد ؾووو٢ 

 2017 7 ذلُس قالح ايػةاع٢ جهٓٛيٛشٝا ايطاق١ املحصسز٠ 

 2015 10 عةس اهلل ايربٚاض٣ جػ١ٜٛ َٓاظعاد عكٛز إغحػالٍ ايرطٚاد ايطةٝع١ٝ  7
 2014 7 ٖا٢ْ ناٌَ املٓا٢ًٜ عكٛز اإلغحرُاض ايةرتٚي١ٝٚإجؿام ايحعهِٝ   8
 2013 7 أمحس ذلُس ٖٓس٣ ٚي١ٝعكٛز اإلَحٝاظ ايةرت  9

 2012 3 دلس٣ زغٛق٢ ذلُٛز جسٌٜٚ احلًٍٛ ؾ٢ َٓاظعاد ايةرتٍٚ  11
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 اإلضٖاث ٚايعًّٛ ايعػهط١ٜ
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس اإلضٖاث املعًَٛاج٢  1
 2020 8 قاحل ذلُسعكاّ ايسٜٔ  اإلعالّ األ٢َٓ ايسٚىل ؾ٢ األظَاد  1
 2019 10 ذلُس ضٜاض َؿحاح ايحٗسٜساد ايسٚي١ٝ ايٓامج١ عٔ إغحدساّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ  3
 2019 8 غطبػخ ايةاشال٢ْ َٛاش١ٗ شطمي١ متٌٜٛ اإلضٖاث ؾ٢ ايكإْٛ ايسٚىل  1
 2019 6 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ أؾ١ ايعكط احلسٜز اإلضٖاث اإليهرت٢ْٚ  5
 2019 6 ٚيٝس غًِٝ ايُٓط ٛاش١ٗ احلطث ايٓؿػ١ٝزٚضٙ ؾ٢ َٚاإلعالّ األ٢َٓ   6
 2019 10 أؾطف جٛؾٝل املٛغٛع١ ايؿا١ًَ ؾ٢ ايكضا٤ ايعػهط٣  7
 2018 12 ذلُس أَري ضضٛإ األيٝاد ايسٚي١ٝ ملهاؾعح٘ٚاإلضٖاث   8
 2018 6 خايس دلٝس عةس احلُٝس ايػٝاغ١ اجلٓا١ٝ٥ ؾ٢ قإْٛ َهاؾع١ اإلضٖاث  9

 2018 6 بٔ أمحس ع٢ً ايؿطٜع١  ٚكإْٛ ايسٚىل اإلْػا٢ْ ضُاْاد أغط٣ احلطث بني اي  11
 2018 10 َٓحكط غعٝس محٛز٠ اإلضٖاث ايسٚىل  11
 2017 8 ذلُس ْسا يةس٠ قٓاع١ اإلضٖاثٚايحططف ايؿهط٣ بني ظط١ٜ اإلعحكاز   11
 2017 6 َعطاط أمحس إمساعٌٝ احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ حلكٛم ضعاٜا اجلطمي١ اإلضٖاب١ٝ  13
 2017 12 ٜأَ َٓٝػ٢ إْحٗاى ظكٛم اإلغإٚني غٝاز٠ ايسغحٛض َهاؾع١ اإلضٖاث ب  11
 2017 5 غعٝس٣ غ١ًُٝ أْعُحٗا ؾ٢ ايعكط ايطق٢ُٚأَٔ املعًَٛاد   15
 2016 12 عٛض ؾؿٝل عٛض ايسٚي١ٝ ملهاؾع١ اإلضٖاث ٚاملعاٜري ايكا١ْْٝٛ   16

17  
َٛقووـ ايكووإْٛ ايووسٚىل َوؤ إغووحدساّ األغووًع١    

 احملعٛض٠ ؾ٢ ايٓعاعاد املػًع١
 س عةس احلُٝس عٕٛأمح

 6 2016 

 2016 3 محس٣  عٜٛؼ َػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ عٔ جعٜٛض ضعاٜا ايهٛاضس  18
 2016 6 َاشس ظػني اجل٢ًُٝ ايؿطناد األ١َٝٓ اخلاق١  19
 2016 9 ذلُس ظػٔ احلساز ايطؤغا٤ عٔ شطا٥ِ احلطثَٚػ٦ٛي١ٝ ايكاز٠   11
 2016 6 ذلػٔ أمحس اخلضري٣ ايحؿاٚض األ٢َٓ  11
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 ايػعط املؤيـ حاثاغِ ايه ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 االغحرُاض ٚايحٌُٜٛ
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ اإلغحرُاض األشٓة٢ املةاؾط  1
 2020 8 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ ظٛن١ُ ايؿطناد  1
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس إقحكازٜاد جهٓٛيٛشٝا املعًَٛاد  3
 2020 8 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ عكٛز اإلغحرُاض  1
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ إزاض٠ اجلٛز٠ ايؿا١ًَ  5
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ ايح١ُٝٓ املػحسا١َ  6
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ ايؿطناد املػا١ُٖ  7
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ متٌٜٛ املؿطٚعاد ايكػري٠  8

9  
أذط إغورتاجٝصٝاد إزاض٠ احملواؾغ اإلغوحرُاض١ٜ عًو٢     

 2020 8 بٗا٤ ايسٜٔ ايساٚز٣ٛأغ ططٖارلاٚعٛا٥سٖا 

 2019 10 ٖؿاّ ب٢َٛٝ ؾعاج٘ جؿصٝع اإلغحرُاضٚزٚض أغٛام املاٍ ؾ٢ شصث   11
 2019 8 ذلت خ١ً جٛؾٝل اإلغحرُاضٚإقحكازٜاد اهلٓسغ١ املاي١ٝ ألْؿط١ ايحٌُٜٛ   11
 2019 8 ذلت خ١ً جٛؾٝل ايةٓٛىٚإقحكازٜاد ايٓكٛز   11
 2019 6 عكاّ أمحس ايةٗص٢ B.O.Tايطةٝع١ ايكا١ْْٝٛ يعكٛز   13

11  
اإلغوووحرُاض املعطؾووو٢ ٚعالقاجووو٘ باألذووواض ايػٝاغووو١ٝ  

 اإلجكاٍٚاإلشحُاع١ٝ إلغحدساّ جهٓٛيٛشٝا املعًَٛاد ٚ
 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز

 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز ايحٌُٜٛ ؾ٢ املكاضف اإلغال١َٝٚايحٛضٜل   15
 2019 8 يس أمحس ع٢ً ذلُٛزخا غٛم املاٍٚؾٔ إزاض٠ املداطط ؾ٢ ايةٓٛى   16

17  
٠ اإلقحكاز١ٜ يًؿوطان١ بوني ايكطواعني ايعواّ     ٤ايهؿا
 2019 12 عال٤ َكطؿ٢ أبٛ عص١ًٝ اخلامب ؾ٢ دلاٍ ايٓكٌٚ

 2018 8 عكاّ أمحس ايةٗص٢ (٢ً ؾ٢ ايحؿطٜعاد ايعطب١ٝ )يٝعٜٓضعكٛز ايحأشري ايحُٜٛ  18
 2018 10 ػٔؾريظاز محٝس ظ ايضُاْاد ايحؿطٜع١ٝ يإلغحرُاضاد األشٓة١ٝ  19
 2018 6 ؾريظاز محٝس ظػٔ ايحعهَِٝٚٓاظعاد اإلغحرُاض بني ايكضا٤   11
 2018 4 َؿحام خًـ ايػةعا٣ٚ ايسٚض ايح٢ًُٜٛ يًُكاضف اإلغال١َٝ  11
 2018 4 أغا١َ عةس ايعًِٝ ايؿٝذ املػا١ُٖ ؾ٢ ايؿطناد املدحًط١  11
 2018 4 أغا١َ عةس ايعًِٝ ايؿٝذ ايحالعت ؾ٢ غعط األغِٗ  13
 2018 4 أغا١َ عةس ايعًِٝ ايؿٝذ ضٜل املكطؾ٢ يًسٜٕٛايحٛ  11
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 ايػعط املؤيـ حاثاغِ ايه ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

15  
إغوووحرُاضاد ايؿوووطناد املحعوووسز٠ اجلٓػوووٝاد ؾووو٢ 

 2017 7 ذلُس قالح ايػةاع٢ جهٓٛيٛشٝا ايطاق١ املحصسز٠ 

16  
ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يإلغوحرُاضاد ايسٚيٝو١ ؾو٢ املٓواطل     

 2017 12 يططف ع٢ً عٝػ٢ احلط٠ ايعطب١ٝ

 2017 6 ؾٛق٢ أمحس زْٝا إلغال١َٝاملؤغػاد املاي١ٝ اٚايحٌُٜٛ   17
 2017 8 عال٤ أبٛ عص١ًٝ زٚضٙ ؾ٢ متٌٜٛ املٓؿأد ايكػري٠ٚايحٌُٜٛ اإلغال٢َ   18

 

 

 

 

 

 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايحعهِٝ
 2020 6 ذلُس اهلاز٣ ايؿاَؼ  إؾهايٝاد ايحعهِٝ ؾ٢ عكٛز اإلْؿا٤اد ايسٚي١ٝ  1
 2020 10 ؾضٌ ذلُس أمحس ايؿٗس أظهاّ ايحعهِٝ إشطا٤اد جٓؿٝصٚؾطٚط   1
 2019 10 خايس ممسٚح إبطاِٖٝ ايحعهِٝ اإليهرت٢ْٚ ؾ٢ عكٛز ايحصاض٠ ايسٚي١ٝ  3
 2019 8 َكعت ذا٥ط ايعةٝس٣ َٓاظعاد ايحعهِٝ ايحصاض٣ ايسٚىل ؾ٢ عكٛز ايةرتٍٚ  1
 2019 8 خايس إبطاِٖٝ ايػٝس ايحعهِٝ ؾ٢ عكٛز ايؿطْؿاٜع  5
 2019 4 قالح ظاَس ِ ؾ٢ ؾض َٓاظعاد ايضطا٥تشس٣ٚ ايحعهٝ  6

7  
َٓاظعوواد املًهٝوو١ ايؿهطٜوو١ بووني ايحعهووِٝ ايحصوواض٣ 

 2018 8 ؾدط٣ ذلُٛز خًٌٝ ايكضا٤ٚايسٚىل 

 2018 6 ؾريظاز محٝس ظػٔ ايحعهَِٝٚٓاظعاد اإلغحرُاض بني ايكضا٤   8
 2017 7 عكاّ أمحس ايةٗص٢ ايحعهِٝ اإليهرت٢ْٚ ؾ٢ عكٛز ايحصاض٠ ايسٚي١ٝ  9

 2016 5 ع٠ًٛٝ َكطؿ٢ ؾحح ايةاث ايحعهِٝ نٛغ١ًٝ يؿض املٓاظعاد  11
 2015 12 أمحس عةس ايكازم املطشع ايعاّ ؾ٢ ايحعهِٝ  11
 2014 7 ٖا٢ْ ناٌَ املٓا٢ًٜ عكٛز اإلغحرُاض ايةرتٚي١ٝٚإجؿام ايحعهِٝ   11

 2014 6 ذلُٛز قرب٠ قٝاغ١ َؿطٚعاد ايكٛاْنيٚاإلجتاٖاد احلسٜر١ ؾ٢ إلعساز   13
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايكإْٛ ايطيب
 2019 8 أظٜٔ ذلُٛز قاحل املػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ يًطةٝت يف دلاٍ ْكٌ ٚظضاع١ االعضا٤   1
 2019 6 باغِ ذلُس ؾاضٌ إزاضٜاَٚػ٦ٛي١ٝ ايطةٝت َسْٝا   1
 2017 3 ظػٔ عةس ايكازض ايػٝس بك١ُ ايٛش٘ اإليهرت١ْٝٚ نٛغ١ًٝ إذةاد  3

1  
ايحوأَني َؤ َػو٦ٛي١ٝ    ٚايحعٜٛض عٔ ايضطض ايطةو٢  

 2017 6 بطناد عُاز ايسٜٔ األطةا٤ املس١ْٝ

 2016 10 ٜٛغـ بٛؾ٢ أذط ايحطٛض ايطة٢ ع٢ً محاٜح٘ٚاحلل ؾ٢ غال١َ اجلػِ   5

6  
َٔ َٓعٛض اخلورب٠ ايؿٓٝو١    األزي١ املاز١ٜ ؾ٢ اإلذةاد

 2015 10 َٓري ضٜاض ظٓا يًطت ايؿطع٢

 2015 4 ظةٝت إزضٜؼ عٝػ٢ ض املٛدجكطؾاد املطٜض َط  7
 2015 4 أٚإ عةس اهلل ايؿٝض٢ اخلرب٠ ايطة١ٝ ؾ٢ ايسع٣ٛ املس١ْٝ  8
 2015 4 ذلُس ايػعٝس ضؾس٣ عكس ايعالط ايطة٢  9

 2015 8 أمئ عةس ايععِٝ َطط زٚض ايةكُاد املػحعسذ١ ؾ٢ اإلذةاد اجلٓا٢٥  11
 2015 8 ٛز ناضّناضّ ذلُ احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ يص٣ٚ اإلظحٝاشاد اخلاق١  11

11  
اإلغحٓػووار ٚايٓعوواّ ايكووا٢ْْٛ يإلزلوواث ايكووٓاع٢ 

 2014 6 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ احلُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًصٓنيٚ

13  
جػوٝري  ٚايٓعاّ ايكا٢ْْٛ إلشوطا٤ ايحصواضث ايطةٝو١    

 2014 7 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ َػ٦ٛي١ٝ ايطةٝتٚاجلٓؼ 

 2014 10 ضٜاض ظٓا َٓري ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ ؾ٢ ايهؿـ عٔ اجلطا٥ِٚايطت ايؿطع٢   11
 2014 9 َٓري ضٜاض ظٓا اجلطاظنيٚاملػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ يألطةا٤   15
 2012 10 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ ظضاع١ األعضا٤ ايةؿط١ٜٚايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يٓكٌ   16

 2011 10 ظػ٢ٓ عةس ايساِٜ َس٣ ظصٝحٗا ؾ٢ اإلذةادٚايةك١ُ ايٛضاذ١ٝ   17
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايكإْٛ اجلٓا٥ٞ
 2020 10 أمحس ظػٔ أمحس ظػٔ اجلُطن١ٝٚايٛغٝط ؾ٢ اجلطا٥ِ ايضطٜة١ٝ   1
 2020 10 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ األشٓة١ٝٚشطا٥ِ ايةٛضق١ بني جٓا٢َ ايةٛضقاد ايعطب١ٝ   1
 2019 6 ذلُس أَني ٜٛغـ املػ٦ٛي١ٝ اجلٓا١ٝ٥ عٔ ايحًٜٛز اية٢٦ٝ  3
 2019 10 ظػاّ عةس اجملٝس شازٚ دامب املع١ٜٛٓاملػ٦ٛي١ٝ اجلٓا١ٝ٥ يألؾ  1
 2019 12 غعس عاطـ عةس املطًت احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ يًُكٓؿاد ايطق١ُٝ  5
 2019 5 غعس عاطـ عةس املطًت شطا٥ِ اإلجتاض بايةؿط  6
 2019 12 بٛؾ٢ ٜٛغـ األظهاّ املٛضٛع١ٝ ايعا١َ ؾ٢ ايكإْٛ اجلٓا٢٥ اإلقحكاز٣  7
 2019 12 خعمي١ٛأبعةس ايععٜع  يألطؿاٍ اجلػس٣ٚاإلغحػالٍ اجلٓػ٢   8
 2019 8 ذلُٛز عةس ضب٘ ايكةال٣ٚ ظكٛم املؿحة٘ ؾٝ٘ ؾ٢ َطظ١ً اإلغحسالٍ  9

 2019 6 أضاّ أمحس ذلُس إغحصٛاث املحِٗ ؾ٢ َطظ١ً ايحعكٝل اإلبحسا٢٥  11

 2019 8 َٓري ذلُس اجلٓة٢ٗٝ إغحدطاط األزي١ ؾ٢ شطا٥ِ املعًَٛادٚقعٛباد ايحعكٝل   11

11  
شووطا٥ِ ٚشوطا٥ِ اإلْرتْووخ بوني ايكطقوو١ٓ اإليهرتْٚٝو١    

 2019 8 خايس ظػٔ أمحس يطؿ٢ اإلبحعاظ 

 2019 8 ذلُٛز عةس ايػ٢ٓ ؾطٜس زٚض ايسيٌٝ اإليهرت٢ْٚ ؾ٢ اإلذةاد اجلٓا٢٥  13
 2019 12 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ ْعط١ٜ ايسؾٛع أَاّ ايكضا٤ اجلٓا٢٥  11
 2019 15 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ ْعط١ٜ ايةطالٕ ؾ٢ األظهاّ اجلٓا١ٝ٥   15
 2018 10 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ ؾٔ املطاؾع١ أَاّ احملانِ اجلٓا١ٝ٥  16

17  
نٓٛظ املطاؾعاد املهحٛب١ أَاّ ايكضا٤ اجلٓوا٢٥ إقوساض   

 2017 10 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ ظسٜز َهٌُ يإلقساض األٍٚ

18  
 نٓٛظ املطاؾعاد ايؿؿ١ٜٛ أَاّ ايكضا٤ اجلٓا٢٥ إقوساض 

 2017 10 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ ظسٜز َهٌُ يإلقساض األٍٚ

 2017 10 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ ايٓكض اجلٓا٢٥  19
 2017 12 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ نٓٛظ املطاؾعاد املهحٛب١ أَاّ ايكضا٤ اجلٓا٢٥  11
 2017 10 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ نٓٛظ املطاؾعاد ايؿؿ١ٜٛ أَاّ ايكضا٤ اجلٓا٢٥  11
 2018 8 ؾدط٣ ذلُٛز خًٌٝ ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ احلسٜر١ٚاإلذةاد اجلٓا٢٥ بني اإلعرتاف   11
 2018 8 ؾدط٣ ذلُٛز خًٌٝ املطاقة١ ؾ٢ َٝعإ ايٓٝاب١ ايعا١َٚ طٜاد املةاظز   13

 2018 6 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ إعرتاف املحِٗ  11
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 2017 5 قالح عةس احلُٝس األظٍٛ ضٛابط جػةٝت األظهاّ اجلٓا١ٝ٥  15
 2017 5 قالح عةس احلُٝس األظٍٛ اجلٛاْت املٛضٛع١ٝ جلطا٥ِ اإلعحسا٤ ع٢ً املاٍ ايعاّ  16
 2017 5 قالح عةس احلُٝس األظٍٛ قٛض َهاؾع١ ايؿػاز يًُاٍ ايعاّ  17
 2017 6 َعطاط أمحس إمساعٌٝ احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ حلكٛم ضعاٜا اجلطمي١ اإلضٖاب١ٝ  18
 2017 10 ذلُٛز غًُٝإ َٛغ٢ ؿطٜع١ٝجطةٝكاجٗا ايحٚايػٝاغ١ اجلٓا١ٝ٥   19
 2017 10 أمحس َةدٛج١ ي١ اجلٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝاْعاّ ايعسجطٛض  31

 2017 10 ؾطٜـ أمحس ايطةار األزي١ اجلٓا١ٝ٥ٚايةعز اجلٓا٢٥   31
 2017 10 ؾطٜـ أمحس ايطةار ايكضا٤ٚايحعكٝل اجلٓا٢٥ ؾ٢ ض٤ٛ ايؿك٘   31
 2016 8 ال٣ٚأْٝؼ ظػٝت احمل ْطام احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ يألطؿاٍ  33

 2017 5 غعٝس٣ غ١ًُٝ ايؿةهاد ؾ٢ ايعكط ايطق٢ُ ٚشطا٥ِ املعًَٛاد   31

 2015 8 أمئ عةس ايععِٝ َطط زٚض ايةكُاد املػحعسذ١ ؾ٢ اإلذةاد اجلٓا٢٥  35

 2015 8 أمحس ضضا عطاب٢ ايحصطٜسٚظط١ٜ ايكعاؾ١ بني اإلباظ١   36
 2015 8 ناضّ ذلُٛز ناضّ احلُا١ٜ اجلٓا١ٝ٥ يص٣ٚ اإلظحٝاشاد اخلاق١  37
 2015 9 ظػ٢ٓ عةس ايػُٝع اجلطا٥ِ اإلقحكاز١ٜ   38
 2013 9 أمحس عةس احلُٝس ايػٝس محا١ٜ األَٛاٍ ايعا١َ ؾ٢ ايكإْٛ اجلٓا٢٥   39

11  
ايع٢ًُ ؾ٢ جػةٝت األظهواّ  َٛغٛع١ ايكضا٤ اجلٓا٢٥ 

 2/1ٓا١ٝ٥اجل
 2019 16 ٖؿاّ اجل٢ًُٝ

 2019 10 ظنري أمحس إَحساز إخحكامب ايكضا٤ اجلٓا٢٥  11
 2019 6 ٖؿاّ اجل٢ًُٝ 2/1ايٛاؾ٢ ؾ٢ ايحعكٝل اجلٓا٢٥   11

13  
َٛغٛع١ ٖطش١ احلسٜرو١ ؾو٢ ايحعًٝول عًو٢ قوإْٛ      

 2017 30 َكطؿ٢ دلس٣ ٖطش١ 4/1 ايعكٛباد

 2017 8 َعٛض عةس ايحٛاث 2/1ايسؾٛع اجلٓا١ٝ٥ َٛغٛع١   11

 2017 8 َعٛض عةس ايحٛاث 2/1إٜكاٍ األَا١ْ ٚايؿٝو   15

 2017 8 َعٛض عةس ايحٛاث 2/1 ايػتٚكصف اي  16

 2017 30 شٓس٣ عةس املًو  5/1املٛغٛع١ اجلٓا١ٝ٥   17

 2017 12 بٗا٤ ايسٜٔ أبٛ ؾك١ املطشع ايع٢ًُ ؾ٢ ايكحٌ ايعُس  18

 2017 8 ٖؿاّ اجل٢ًُٝ ايٛاؾ٢ ؾ٢ شطا٥ِ املدسضاد  19

 2017 40 بٗا٤ ايسٜٔ أبٛ ؾك١ 6/1 اجلٓا٢٥املطشع ايع٢ًُ ؾ٢ ايٓكض   51
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايكإْٛ املسْٞ ٚاألظٛاٍ ايؿدك١ٝ

1  
ايحٓعووِٝ ايكووا٢ْْٛ يإليحووعاّ باعوواز٠ ايحؿوواٚض ؾوو٢ 

 1111 6 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ ايعكٛز املس١ْٝ

 1111 10 إبطاِٖٝ املػًُا٢ْ املػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ يًدةري  1
 1111 11 امئ ذلُس أبٛ ؾًٝت ٕٛؾحا٣ٚ األظٛاٍ ايؿدك١ٝ بني ايؿطٜع١ ٚايكاْ  3
 1119 6 ؾطط ذلُس ع٢ً ْكً٘ٚعت٤ اإلذةاد   1
 1119 6 أَري٠ ايطاؾع٢ اإلزعا٤ باحلكٛم املس١ْٝ  5

6  
اإليحعاّ باإلعالّ ؾو٢ ايحعاقوس عؤ بعوس ؾو٢ ضو٤ٛ       

 2019 8 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ محا١ٜ املػحًٗو

 2019 10 ٢ُٗخايس َكطؿ٢ ؾ ٛاْت ايكا١ْْٝٛ حلُا١ٜ اية١٦ٝ َٔ ايحًٛساجل  7
 2019 8 غٝـ قةاض٣ ْعط١ٜ ايػـ ؾ٢ ايكإْٛ اخلامب  8
 2019 8 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ رلاق١ُ ايكضا٠ٚضز   9

 2019 15 ايػٝس عةس ايٖٛاث عطؾ١ جػةٝت األظهاّ املس١ْٝ  11
 2018 8 ذلُس ْسا يةس٠ زٚضٙ ؾ٢ ظسٚس األظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝٚايطٖٔ ايعكاض٣   11
 2018 6 ذلُس عةس ايٖٛاث ذلُس ٙ ؾ٢ ايحكطؾاد ايكا١ْْٝٛأذطٚجػري ايؿ٤٢ٝ   11
 2018 6 مجاٍ أمحس ٖٝهٌ اإلجؿام اإلشطا٢٥ ؾ٢ قإْٛ املطاؾعاد  13
 2017 10 ٚيٝس غًِٝ ايُٓط ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يًةز ايؿضا٢٥ٚايكٓٛاد ايؿضا١ٝ٥   11
 2017 5 عةس ايؿحاح ظصاظ٣ ايةٛد ؾ٢ ايكإْٛ املكاضٕ B.O.Tعكٛز   15
 2017 5 قالح ع٢ً ظػني ١٥ ايؿؿع١ ؾ٢ ايعكاضعسّ جتع  16
 2017 4 ايػٝس عةس ايٖٛاث عطؾ١ إْؿػار ايعكسٚجؿاغذ ٚؾػذ   17
 2016 4 مجاٍ أمحس ٖٝهٌ املٛضٛعٚاإلجؿام بني اخلكّٛ ؾ٢ قإْٛ اإلذةاد بني اإلشطا٤   18

 2013 9 إمساعٌٝ ؾاٖني ايطشٛعٚإْكضا٤ ايعكس باإليػا٤   19
 2013 4 قالٍ ظػني اجلةٛض٣ ملػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝجعٜٛض ايضطض األزب٢ ؾ٢ ا  11
 2013 7 عكاّ أمحس ايةٗص٢ محا١ٜ احلل ؾ٢ احلٝا٠ اخلاق١  11
 2012 5 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ ايطأ٣ٚظط١ٜ ايحعةري   11

 2012 10 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ املػ٦ٛي١ٝ املس١ْٝ يًكعؿ٢    13

11  
مماضغوو١ ايؿووعا٥ط ٚاحلُاٜوو١ ايكاْْٛٝوو١ يًُعحكووساد 

 2012 5 خايس َكطؿ٢ ؾ٢ُٗ ُٝٝععسّ ايحٚايس١ٜٝٓ 
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 2019 30 خايس إبطاِٖٝ ايػٝس  4/1املصنطادٚايؿاٌَ ؾ٢ ايكٝؼ   15
 2017 8 مجاٍ ذلُس َٛاؾ٢ املٓاظعاد ايضطٜة١ٝ  16
 2018 16 ٖؿاّ اجل٢ًُٝ ايع٢ًُ ؾ٢ جػةٝت األظهاّ املس١َْٝٛغٛع١ ايكضا٤ املس٢ْ   17
 2018 12 ؿاّ اجل٢ًُٖٝ ايحصاض١ٜٚؾطح قإْٛ اإلذةاد ؾ٢ املٛاز املس١ْٝ   18
 2015 10 ذلُس ع٢ً ضاجت 2/1قضا٤ األَٛض املػحعص١ً   19

31  
األٚضام ٚقووٝؼ ايووسعا٣ٚ املٛغووٛع١ ايُٓٛششٝوو١ ؾوو٢ 

 2017 8 محس٣ َعٛض عةس ايحٛاث 2/1ايعطؾ١ٝ ٚايعكٛز ايطمس١ٝ ٚايكضا١ٝ٥ 

 2017 20 املػحؿاضٕٚ املحعسٕٚ 3/1َٛغٛع١ قٝؼ قعـ ايسعا٣ٚ ايكضا١ٝ٥   31
 2015 15 ٚيٝس اجلاضظ٢ ملس٢ْايٓكض ا  31
 2015 12 حي٢ٝ إمساعٌٝ املطؾس ؾ٢ قإْٛ اإلذةاد  33
 2016 15 حي٢ٝ إمساعٌٝ اخلك١َٛٚأظهاّ ْعط١ٜ ايسؾٛع   31
 2015 15 ذلُس ذلُٛز ع٠ًٛٝ ايسؾٛع املس١ْٝ  35
 2015 10 أدلس ٖٝهٌ ايطعٔ باإلغح٦ٓاف  36

37  
َوؤ  5/1املٛغووٛع١ ايصٖةٝوو١ يًكٛاعووس املسْٝوو١    

 2111ظح٢ 1991
 2019 40 ظػٔ ايؿهٗا٢ْ

 2012 10 ؾحع٢ ٚاىل ْعط١ٜ ايةطالٕ ؾ٢ قإْٛ املطاؾعاد  38
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايكإْٛ ايحصاضٟ ٚايةعطٟ

1  
 شٓا٥ٝوا ٚاحلُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًعالَاد ايحصاض١ٜ َوسْٝا  

 2019 8 سٚح إبطاِٖٝخايس مم ؾ٢ ايكإْٛ اإل از٣ يسٚي١ اإلَاضاد ايعطب١ٝ املحعس٠

 2020 8 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ ظٛن١ُ ايؿطناد  1
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس إقحكازٜاد جهٓٛيٛشٝا املعًَٛاد  3
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ اإلغحرُاض األشٓة٢ املةاؾط  1
 2020 8 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ عكٛز اإلغحرُاض  5
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ إزاض٠ اجلٛز٠ ايؿا١ًَ  6
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ ايح١ُٝٓ املػحسا١َ  7
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ ايؿطناد املػا١ُٖ  8
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ متٌٜٛ املؿطٚعاد ايكػري٠  9

11  
أذط إغورتاجٝصٝاد إزاض٠ احملواؾغ اإلغوحرُاض١ٜ عًو٢     

 2020 8 أغٛ بٗا٤ ايسٜٔ ايساٚز٣ رلاططٖاٚعٛا٥سٖا 

 2019 10 ٖؿاّ ب٢َٛٝ ؾعاج٘ جؿصٝع اإلغحرُاضٚزٚض أغٛام املاٍ ؾ٢ شصث   11
 2019 8 غٗاّ غٛاز٣ طع١ُ ايطا٢٥ اإليحعاّ باإلؾكاح ؾ٢ املػا٥ٌ ايحصاض١ٜ  11
 2018 4 أغا١َ عةس ايعًِٝ ايؿٝذ املػا١ُٖ ؾ٢ ايؿطناد املدحًط١  13

 2018 4 أغا١َ عةس ايعًِٝ ايؿٝذ ايحالعت ؾ٢ غعط األغِٗ  11
 2018 4 أغا١َ عةس ايعًِٝ ايؿٝذ ايحٛضٜل املكطؾ٢ يًسٜٕٛ  15
 2018 10 عكاّ أمحس ايةٗص٢ ٢ ؾ٢ ايحؿطٜعاد ايعطب١ٝ )يٝعٜٓض عكس ايحأشري ايحًُٜٛ  16

17  
أذط جععٜع عٛاٌَ ايحٓاؾػو١ٝ عًو٢ األزا٤ ايحٓاؾػو٢    

 2018 7 أمحس ذلُس عةس احلُٝس يؿطناد ايسٚا٤

 2018 6 ٢َٗ َاش٢ ؾاٖني ضش٢ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يًكطض ايعاّ اخلا  18
 2017 9 ظػا٢ْ ع٢ً ْعط١ٜ عا١َ  ٛضُإ محا١ٜ املػحًٗو سل  19

11  
ْععوواد ٚاإل واز اجلُطنو٢ ٚاقوع ايٓعواّ ايحصواض٣      

 2017 8 عاطـ ٚيِٝ أْسضاٚؽ ايحهاٌَ اإلقحكاز٣

 2017 6 ضاض٢ عةس املككٛز َٗس٣ ايؿطناد زٚي١ٝ ايٓؿاط  11
 2016 6 غ٘ ْه٘ ض ع٢ً ضغٍٛ ١ْأظهاَ٘ زضاغ١ َكاضٚمحا١ٜ املػحًٗو   11
 2016 3 َكطؿ٢ نُاٍ ط٘ ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يًحأشري ايح٢ًُٜٛ  13
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 2016 5 ضٜاض محسإ ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ خلطاث ايضُإ  11
 2016 8 ذلُس ظػٔ احلساز ايػُػط٠ ؾ٢ غٛم األٚضام املاي١ٝٚايٛغاط١   15

 2016 10 ظػاّ عةس ايػ٢ٓ ايكػري ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ إلْسَاط ايؿطناد  16
 2016 5 ذلُس ايؿطٜـ بٔ ظٚا٣ اهلٓسغ١ املاي١ٝٚظٛن١ُ ايؿطناد   17

 2016 5 ايػٝس أبٛ عٝط١ ايػعٛز٣ ايكإْٛ اجل٣ٛؾطح   18
 2016 9 ايػٝس أبٛ عٝط١ ايػعٛز٣ ايكإْٛ ايةعط٣ؾطح   19
 2013 10 َكطؿ٢ نُاٍ ط٘ أقٍٛ ايكإْٛ ايحصاض٣  31
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 ايسغحٛضٟايكإْٛ 
 2019 8 ذلُس شاغِ محاز٣ اهل٦ٝاد املػحك١ً ع٢ً املٛاظ١ْ                                                                                ٚضقاب١ ايربملإ   1
 2019 6 خضط ْٛض٣ عةس اهلل ايحعكٝل ايربملا٢ْ ؾ٢ ايٓعاّ ايسغحٛض٣  1
 2019 6 ضَٚإ خًٌٝ ضغٍٛ يسغحٛض٣ بطقاب١ اإلسلطاف ايحؿطٜع٢إخحكامب ايكضا٤ ا  3
 2019 6 ؾريشاز ؾهط٣ طاٖط إخحكامب ايكضا٤ ايسغحٛض٣ بطقاب١ زغحٛض١ٜ ايًٛا٥ح  1
 2019 8 ٚيٝس غًِٝ ايُٓط ايةز ايؿضا٢٥ٚايحٓعِٝ ايسغحٛض٣ يإلعالّ   5
 2018 10 ؾريظاز محٝس ظػٔ ايضُاْاد ايحؿطٜع١ٝ يإلغحرُاضاد األشٓة١ٝ  6
 2018 12 زيري قابط احلُا١ٜ ايسغحٛض١ٜ إلغحكالٍ ايػًط١ ايكضا١ٝ٥  7
 2018 4 زظإ ظعاّ ْاقط ضقاب١ ايكضا٤ عًٝ٘ -َؿطٚعٝح٘  -ايٓعاّ ايعاّ عٓاقطٙ   8
 2018 4 ذلُس إبطاِٖٝ املػًُا٢ْ ظص١ٝ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ ؾرت٠ ايؿطاؽ ايسغحٛض٣  9

11  
  ْ ني ؾو٢ ظوٌ   إؾهايٝاد ايطقاب١ ع٢ً زغوحٛض١ٜ ايكوٛا

 2018 4 أمحس ايػٓرتٜػ٢ جعاقت ايسغاجري

 2018 4 أمحس ايػٓرتٜػ٢ ايعساي١ ايحؿطٜع١ٝ ؾ٢ ض٤ٛ ؾهط٠ ايحٛقع املؿطٚع  11

11  
احلطٜاد األغاغ١ٝ عرب ٚاحلُا١ٜ ايسغحٛض١ٜ يًعكٛم 

 2018 4 ذلُس ع٢ً ظػ١ْٛ ايسع٣ٛ اإلظحٝاط١ٝ ؾ٢ ايٓعِ ايسغحٛض١ٜ املعاقط٠

 2017 3 ا ضؾٝس ع٢ًٖٝٛ ايؿكٌ بني ايػًطاد   13
 2017 8 ؾاخٛإ قابط ايعْه١ٓ َس٣ ؾعاي١ٝ ايسٚض ايطقاب٢ يًربملإ  11
 2016 11 ْاش٢ إَاّ ذلُس إَاّ ايطقاب١ ع٢ً إْحداباد اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ  15

16  
املػ٦ٛي١ٝ ايػٝاغ١ٝ يط٥ٝؼ ايػًط١ ايحٓؿٝصٜو١ ؾو٢   

 2016 6 زيني غطزاض ظٖس٣ ايربملا٢ْٚايٓعاَني ايط٥اغ٢ 

 2016 15 عةس ايععٜع غاملإ 2/1د ايسع٣ٛ ايسغحٛض١ٜ إشطا٤ا  17

 2014 8 عةس ايععٜع غاملإ ْعِ ايطقاب١ ع٢ً زغحٛض١ٜ ايكٛاْني  18
 2013 6 عةس ايععٜع غاملإ احلُا١ٜ ايسغحٛض١ٜ حلط١ٜ ايطأ٣  19
 2015 6 ٖاز٣ عةس اهلل ايؿسٚخ٢ احلسٚز ايسغحٛض١ٜ بٝٓٗاٚايحٛاظٕ بني ايػًطاد   11
 2015 10 أمحس ؾحع٢ غطٚض احلطٜادٚٛض١ٜ يًعكٛم احلُا١ٜ ايسغح  11
 2015 6 ذلُٛز قرب٠ قٝاغ١ َؿطٚعاد ايكٛاْنيٚاإلجتاٖاد احلسٜر١ ؾ٢ إلعساز   11
 2015 9 ذلُس إبطاِٖٝ املػًُا٢ْ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝٚايكإْٛ ايسغحٛض٣   13
 2014 9 ٚيٝس ايُٓط ايكإْٛ ايسغحٛض٣ املةاز٤٣ ايسغحٛض١ٜ ايعا١َ   11
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 2014 6 ع٢ً ٜٛغـ ؾهط٣ سغحٛض٣ يط٥ٝؼ اجلُٗٛض١ٜاملطنع اي  15
 2014 6 ع٢ً ٜٛغـ ؾهط٣ َػ٦ٛيٝح٘ٚايحٓاغت بني غًط١ ض٥ٝؼ ايسٚي١   16
 2014 6 ع٢ً ٜٛغـ ؾهط٣ ض٥ٝؼ ايسٚي١ ؾ٢ اإل از ايؿٝسضاىل  17
 2014 6 ع٢ً ٜٛغـ ؾهط٣ ايٓعاّ ايسغحٛض٣ ؾ٢ ايؿطٜع١ اإل غال١َٝ  18
 2011 4 محس٣ ايػٝس أْٛض عٜٛؼ اهلصط٠ ايكضا١ٝ٥ حللٚاحلُا١ٜ ايحؿطٜع١ٝ   19
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 اإلزاضٟايكإْٛ 
 1111 20 ذلُس ؾؤاز عةس ايةاغط جكاضٜط نؿا١ٜ األزا٤ -جكِٜٛ أزا٤ املٛظـ ايعاّ   1
 1111 20 ذلُس ؾؤاز عةس ايةاغط املدايؿ١ –جكِٜٛ أزا٤ املٛظـ ايعاّ   1
 1111 20 ذلُس ؾؤاز عةس ايةاغط اجملاظا٠ –ملٛظـ ايعاّ جكِٜٛ أزا٤ ا  3
 1111 20 ذلُس ؾؤاز عةس ايةاغط جكِٜٛ أزا٤ املٛظـ ايعاّ ايطقاب١ ايكضا١ٝ٥  1
 1111 20 ذلُس ؾؤاز عةس ايةاغط ايحعكٝل -جكِٜٛ أزا٤ املٛظـ ايعاّ   5
 2019 6 إَاّذلُس ذلُس عةسٙ  ايحٓعِٝ اإلزاض٣ -ايكإْٛ اإلزاض٣ املةاز٤٣ ايعا١َ   6
 2019 4 ذلُس ذلُس عةسٙ إَاّ َةسأ جكٓني اإلشطا٤اد اإلزاض١ٜ غري ايكضا١ٝ٥  7
 2019 8 ذلُس ذلُس عةسٙ إَاّ َةاز٤٣ عًِ اإلزاض٠ ايعا١َ  8
 2018 60 محس٣ ٜاغني عهاؾ١  9/1َٛغٛع١ املطاؾعاد اإلزاض١ٜ ؾ٢ قضا٤ دلًؼ ايسٚي١  9

 2018 40 محس٣ ٜاغني عهاؾ١ 4/1كٛز اإلزاض١َٜٛغٛع١ املؿهالد ايع١ًُٝ ؾ٢ َٓاظعاد ايع  11
 2018 40 محس٣ ٜاغني عهاؾ١    4/1املعاٜسادَٚٛغٛع١ جٓعِٝ املٓاقكاد   11
 2018 30 محس٣ ٜاغني عهاؾ١  2/1َٛغٛع١ اإلذةاد ؾ٢ املٛاز اإلزاض١ٜ  11
 2018 50 محس٣ ٜاغني عهاؾ١  6/1َٛغٛع١ ايكطاض اإلزاض٣ ؾ٢ قضا٤ دلًؼ ايسٚي١   13
 2019 15 أمحس ايعس٣ٚ 2/1ايحعكٝل اإلزاض٣َٗاضاد   11
 2018 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ أقٍٛ اإلزاض٠ ايعا١َ  15
 2016 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ ايكضا٤ اإلزاض٣ايٛشٝع ؾ٢   16
 2016 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ ايكإْٛ اإلزاض٣ ايٛشٝع ؾ٢  17
 2016 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ ْعط١ٜ ايحعػـ ؾ٢ إغحعُاٍ احلل  18
 2016 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ يًكطاضاد اإلزاض١ٜايٓعط١ٜ ايعا١َ   19
 2016 40 غًُٝإ ايطُا٣ٚ 3/1ايكضا٤ اإلزاض٣  11
 2016 15 غًُٝإ ايطُا٣ٚ األغؼ ايعا١َ يًعكٛز اإلزاض١ٜ  11
 2015 35 مخٝؼ ايػٝس إمساعٌٝ 5/1 َٛغٛع١ ايكضا٤ اإلزاض٣  11
 2015 35 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ 6/1أظهاّ احمله١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝا   13
 2018 6 زظإ ظعاّ ْاقط َؿطٚع١ٝ املعًَٛاد ؾ٢ إختاش ايكطاضٚإزاض٠ األظَاد   11
 2018 8 ايػٝس ظػٔ اجلٖٛط٣ أذطٙ ع٢ً ايح١ُٝٓ اإلقحكاز١ٜٚايؿػازاإلزاض٣   15
 2018 8 زل٣ٛ ذلُس َكطؿ٢ ص ايكطاض اإلزاض٣ٚقـ جٓؿٝ  16
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

17  
ايٓطام ايكا٢ْْٛ يػًط١ ايضةط اإلزاض٣ ؾ٢ ايعوطٚف  

 2018 8 ذلُس إبطاِٖٝ املػًُا٢ْ اإلغحرٓا١ٝ٥ٚايعاز١ٜ 

18  
زٚض قاض٢ اإليػا٤ ؾ٢ املٛاظ١ْ بوني َةوسأ املؿوطٚع١ٝ    

 2018 5 أمحس ايػٓرتٜػ٢ َةسأ األَٔ ايكا٢ْْٛٚ

19  
ايٛظٝؿ١ ايعاَو١ ؾو٢ ضو٤ٛ قوإْٛ اخلسَو١ املسْٝو١       

 2018 8 أمحس ايػٓرتٜػ٢ أظهاّ ايكضا٤ اإلزاض٣ٚ

 2005 8 أمحس ٜػط٣ ايؿطْػ٢ أظهاّ املةاز٤٣ ؾ٢ ايكضا٤ اإلزاض٣  31

 2017 5 قالح عةس احلُٝس األظٍٛ قٛض َهاؾع١ ايؿػاز يًُاٍ ايعاّ  31
 2017 5 غاَاٍ إغهٓسضايةاشالٕ ايكٝٛز ايٛاضز٠ عًٝٗاٚغًطاد اإلزاض٠ ؾ٢ ايعكٛزاإلزاض١ٜ   31

 2017 5 غٝـ َٗٝس٣ ايسي٢ُٝ َعاٖط ايػًط١ ايعا١َ ؾ٢ جٓؿٝص ايعكس اإلزاض٣  33

31  
اإلزاض١ٜ ؾ٢ محاٜو١ اية٦ٝو١ َؤ َضواض     زٚض ايػًطاد 

 2017 8 ٖٝٛا ضؾٝس ع٢ً املؿطٚعاد ايٓؿط١ٝ

 2017 12 ذلُس إبطاِٖٝ املػًُا٢ْ ايكطاضاد اإلزاض١ٜ  35

 2017 10 ذلُس إبطاِٖٝ املػًُا٢ْ ايٛغٝط ؾ٢ ؾطح ايكإْٛ اإلزاض٣  36
 2017 6 عةس ايطؤٚف ٖاؾِ ؾة٘ ايعكس ؾ٢ ايكإْٛ اإلزاض٣  37
 2017 5 عةس ايطؤٚف ٖاؾِ دلاٍ املػؿٛي١ٝ اإلزاض١ٜ قط١ٜٓ اخلطأ ؾ٢  38

 2017 3 عةس ايطؤٚف ٖاؾِ إؾهاالد ايحٓؿٝص ؾ٢ أظهاّ ايكضا٤ اإلزاض٣  39
 2017 3 عةس ايطؤٚف ٖاؾِ عالقحٗا باجلطمي١ اجلٓا١ٝ٥ٚاجلطمي١ ايحأزٜة١ٝ   11

 2017 6 عةس ايطؤٚف ٖاؾِ  ضريٖاٚاملطاؾعاد اإلزاض١ٜ إشطا٤اد ايسع٣ٛ اإلزاض١ٜ   11
 2016 1 ذلُس ؾٗاث املعاضٝس٣ ايكطاض اإلزاض٣ املضاز  11
 2016 4 زاٚز ايةاظ قضا٤ املػ٦ٛي١ٝ اإلزاض١َٜٚةسأ املؿطٚع١ٝ   13
 2016 6 عةس ايًطٝـ عةس احلُٝس ؾطط ايكؿ١ ؾ٢ زع٣ٛ اإليػا٤ زضاغ١ َكاض١ْ  11
 2015 10 ٖٝرِ غاظ٣ دلايؼ ايحأزٜت   15
 2015 10 ِٖٝ املػًُا٢ْذلُس إبطا ايٛغٝط ؾ٢ ايكضا٤ اإلزاض٣  16
 2015 10 محس٣ عط١ٝ عاَط األعُاٍ ايكا١ْْٝٛ يًػًط١ اإلزاض١ٜ  17
 2014 5 ع٠ًٛٝ ؾحح ايةاث اإلْعساّ ؾ٢ ايكطاضاد اإلزاض١ٜٚايةطالٕ   18
 2014 5 ع٠ًٛٝ ؾحح ايةاث اإلْاب١ ؾ٢ َةاؾط٠ اإلخحكاقادٚاحلًٍٛ ٚايحؿٜٛض   19
 2014 5 ؾطٜـ ذلُس عةس ايهطِٜ ايكطاض اإلزاض٣ املٓعسّ  51
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 االقحكاز
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ  1
 2020 8 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ ظٛن١ُ ايؿطناد  1
 2020 8 قاحل عكاّ ايسٜٔ ذلُس إقحكازٜاد جهٓٛيٛشٝا املعًَٛاد  3
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ٍؾٗسإ عاز اإلغحرُاض األشٓة٢ املةاؾط  1
 2020 8 ذلُس أمحس ناغت خًٝؿ١ عكٛز اإلغحرُاض  5
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ إزاض٠ اجلٛز٠ ايؿا١ًَ  6
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ ايح١ُٝٓ املػحسا١َ  7
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ ايؿطناد املػا١ُٖ  8
 2020 8 ايػطبا٣ٚ ؾٗسإ عازٍ متٌٜٛ املؿطٚعاد ايكػري٠  9

11  
أذط إغورتاجٝصٝاد إزاض٠ احملواؾغ اإلغوحرُاض١ٜ عًو٢     

 2020 8 أغٛ بٗا٤ ايسٜٔ ايساٚز٣ رلاططٖاٚعٛا٥سٖا 

 2019 10 ٖؿاّ ب٢َٛٝ ؾعاج٘ جؿصٝع اإلغحرُاضٚزٚض أغٛام املاٍ ؾ٢ شصث   11
 2019 8 ذلت خ١ً جٛؾٝل اإلغحرُاضٚإقحكازٜاد اهلٓسغ١ املاي١ٝ ألْؿط١ ايحٌُٜٛ   11
 2019 8 ذلت خ١ً جٛؾٝل ط١ٜ ايه١ًٝإقحكازٜاد ايٓع  13
 2019 8 ذلت خ١ً جٛؾٝل ايةٓٛىٚإقحكازٜاد ايٓكٛز   11
 2019 8 ذلُس ْٜٛؼ عةس احلًِٝ ايٓعِ اإلقحكاز١ٜ املعاقط٠  15
 2019 8 ذلُس ْٜٛؼ عةس احلًِٝ ايعالقاد اإلقحكاز١ٜ ايسٚي١ٝ  16
 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز ٢اإلْحاط ايػًعٚإزاض٠ املٛاضز ايةؿط١ٜ ٚاإلقحكاز ايطق٢ُ احلسٜز   17

18  
اإلشحُاعٝو١  ٚاإلغحرُاض املعطؾ٢ ٚعالقاج٘ باألذاض ايػٝاغ١ٝ 

 اإلجكاٍٚإلغحدساّ جهٓٛيٛشٝا املعًَٛاد 
 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز

 2019 8 ضؾعخ ايػٝس ايعٛض٢ جاضٜذ ايؿهط اإلقحكاز٣  19
 2019 8 ضؾعخ ايػٝس ايعٛض٢ ايٓعاّ املاىل ؾ٢ اإلغالّ  11

11  
إقحكاز املعطؾ١ ؾ٢ ظٌ ايٝكع١ ايحهٓٛيٛش١ٝ ٚيعٛمل١ ا
 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز ايصنا٤ اإلقحكاز٣ٚ

 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز جهٓٛيٛشٝا املعًَٛادٚج١ُٝٓ املٛاضز ايةؿط١ٜ عرب جطٜٛط ايكٝاز٠   11
 2019 8 عال٤ بػ٢ْٛٝ عةس ايطؤٚف زٚضٙ ؾ٢  كٝل ايح١ُٝٓ اإلقحكاز١ٜٚايٛقـ   13
 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز ايٓعط١ٜ احلسٜر١ ٚايحعطض ٚايحصاض٠ ايسٚي١ٝ بني احلُا١ٜ   11
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز ايحػٜٛل اإلغرتاجٝص٢ ؾ٢ إطاض ايحٓاؾػ١ٝ ايعطب١ٝ  15
 2019 6 َٓاٍ إبطاِٖٝ عؿط٣ احلكٛم اإلقحكاز١ٜ يإلْػإ ؾ٢ اإلغالّ  16
 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز ١َٝايحٌُٜٛ ؾ٢ املكاضف اإلغالٚايحٛضٜل   17
 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز اخلسَاد املكطؾ١ٝ ؾ٢ ايةٓٛى اإلغال١َٝ  18

19  
٠ اإلقحكاز١ٜ يًؿوطان١ بوني ايكطواعني ايعواّ     ٤ايهؿا
 اخلامب ؾ٢ دلاٍ ايٓكٌٚ

 2019 12 عال٤ َكطؿ٢ أبٛ عص١ًٝ

 2019 8 ٛزخايس أمحس ع٢ً ذلُ إزاض٠ األظَاد املاي١ٝ ٚاإلقحكاز املعطؾ٢   31
 2019 8 خايس أمحس ع٢ً ذلُٛز غٛم املاٍٚؾٔ إزاض٠ املداطط ؾ٢ ايةٓٛى   31
 2018 8 ايػٝس ذلػٔ اجلٖٛط٣ أذطٙ ع٢ً ايح١ُٝٓ اإلقحكاز١ٜٚايؿػازاإلزاض٣   31

33  
ايحٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًُٓع١ُ ايعامل١ٝ يًُٓواطل احلوط٠   

 2018 6 يططف ع٢ً عٝػ٢ ؾ٢ عامل اإلقحكاز

 2018 7 ٚا٥ٌ ع٢ً قةٝح ؾ٢ ايح١ُٝٓ اإلقحكاز١ٜ زٚضٙٚايةعز ايع٢ًُ   31
 2018 7 أمحس ذلُس عةس احلُٝس أذط جععٜع عٛاٌَ ايحٓاؾػ١ٝ ع٢ً األزا٤ ايحٓاؾػ٢ يؿطناد ايسٚا٤  35
 2018 8 ضٝا٤ ايسٜٔ قرب٣ أيٝاد غس عصع املٛاظ١ْ ايعا١َ  36
 2018 8 ذلُس ْسا يةس٠ زٚضٙ ؾ٢ ظسٚس األظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝٚايطٖٔ ايعكاض٣   37
 2018 6 ٢َٗ َاش٢ ؾاٖني ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يًكطض ايعاّ اخلاضش٢  38
 2018 6 زظإ ظعاّ ْاقط َؿطٚع١ٝ املعًَٛاد ؾ٢ إختاش ايكطاضٚإزاض٠ األظَاد   39
 2017 6 ؾٛق٢ أمحس زْٝا ايحضدِٚايٓكٛز   11

11  
زٚضٙ ؾوو٢ جععٜووع ايكووسضاد   ٚاإلقحكوواز املعطؾوو٢  

 2017 6 ط٣ ايٓصاضجاَط ؾه ايحٓاؾػ١ٝ يًكازضاد ايكٓاع١ٝ

 2017 5 ذلُٛز عةس املٓعِ ٜٛغـ زٚضٙ ؾ٢ ايحدؿٝـ َٔ عصع املٛاظ١ْٚايٛقـ اإلغال٢َ   11
 2017 9 ظػا٢ْ ع٢ً ْعط١ٜ عا١َ   ٛضُإ محا١ٜ املػحًٗو سل  13
 2016 5 ذلُس ايؿطٜـ بٔ ظٚا٣ اهلٓسغ١ املاي١ٝٚظٛن١ُ ايؿطناد   11
 2016 7 خطاث ذلُس شالٍ إقحكازٜاد اجلُاضى  15

16  
ْععوواد ٚاإل واز اجلُطنو٢ ٚاقوع ايٓعواّ ايحصواض٣      

 2017 8 عاطـ ٚيِٝ أْسضاٚؽ ايحهاٌَ اإلقحكاز٣

 2016 7 عاطـ ٚيِٝ أْسضاٚؽ ايٓعِ اجلُطن١ٝ اخلاق١  17
 2017 6 ضاض٢ عةس املككٛز َٗس٣ ايؿطناد زٚي١ٝ ايٓؿاط  18
 2016 8 ذلُس ظػٔ احلساز ايػُػط٠ ؾ٢ غٛم األٚضام املاي١ٝٚايٛغاط١   19
 2016 9 ظػ٢ٓ عةس ايػُٝع طا٥ِ اإلقحكاز١ٜ اجل  51
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 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 املٛغٛعاد ايكا١ْْٝٛ
 2018 60 محس٣ ٜاغني عهاؾ١  9/1َٛغٛع١ املطاؾعاد اإلزاض١ٜ ؾ٢ قضا٤ دلًؼ ايسٚي١  1
 2018 40 عهاؾ١محس٣ ٜاغني  4/1َٛغٛع١ املؿهالد ايع١ًُٝ ؾ٢ َٓاظعاد ايعكٛز اإلزاض١ٜ  1
 2018 40 محس٣ ٜاغني عهاؾ١    4/1املعاٜسادَٚٛغٛع١ جٓعِٝ املٓاقكاد   3
 2018 30 محس٣ ٜاغني عهاؾ١  2/1َٛغٛع١ اإلذةاد ؾ٢ املٛاز اإلزاض١ٜ  1
 2018 50 محس٣ ٜاغني عهاؾ١  6/1َٛغٛع١ ايكطاض اإلزاض٣ ؾ٢ قضا٤ دلًؼ ايسٚي١   5
 1117 12 ٖؿاّ اجلًُٞ ١ ٚايحصاض١ٜؾطح قإْٛ اإلذةاد يف املٛاز املسْٝ  6

 2019 15 أمحس ايعس٣ٚ 2/1َٗاضاد ايحعكٝل اإلزاض٣  7
 2017 8 مجاٍ ذلُس َعاط٢ املٓاظعاد ايضطٜة١ٝ  8

9  
األٚضام ٚقووٝؼ ايووسعا٣ٚ املٛغووٛع١ ايُٓٛششٝوو١ ؾوو٢ 

 2017 8 محس٣ َعٛض عةس ايحٛاث 2/1ايعطؾ١ٝ ٚايعكٛز ايطمس١ٝ ٚايكضا١ٝ٥ 

 2017 8 َعٛض عةس ايحٛاث ١ٝ٥2/1 ايسؾٛع اجلٓاَٛغٛع١   11

 2017 8 َعٛض عةس ايحٛاث 2/1إٜكاٍ األَا١ْ ٚايؿٝو   11
 2017 8 َعٛض عةس ايحٛاث 2/1 ايػتٚكصف اي  11

13  
  5/1املٛغٛع١ ايصٖة١ٝ يًكٛاعس اجلٓا١ٝ٥ 

 2111ظح٢ 1991َٔ 
 2017 40 ظػٔ ايؿهٗا٢ْ

11  
  5/1املٛغٛع١ ايصٖة١ٝ يًكٛاعس املس١ْٝ 

 2111ظح٢ 1991َٔ 
 2017 40 ٔ ايؿهٗا٢ْظػ

 2019 11 ٖؿاّ اجل٢ًُٝ 2/1 ايٛاؾ٢ ؾ٢ ايحعكٝل اجلٓا٢٥  15
 2016 30 َكطؿ٢ دلس٣ ٖطش١ 4/1َٛغٛع١ ٖطش١ اجلٓا١ٝ٥ ؾ٢ ايحعًٝل ع٢ً ايعكٛباد   16

 2016 15 عةس ايععٜع غاملإ 2/1إشطا٤اد ايسع٣ٛ ايسغحٛض١ٜ   17
 2014 8 عةس ايععٜع غاملإ ْعِ ايطقاب١ ع٢ً زغحٛض١ٜ ايكٛاْني  18
 2013 6 عةس ايععٜع غاملإ احلُا١ٜ ايسغحٛض١ٜ حلط١ٜ ايطأ٣  19
 2015 10 ذلُس ع٢ً ضاجت 2/1قضا٤ األَٛض املػحعص١ً   11
 2015 30 شٓس٣ عةس املًو  5/1املٛغٛع١ اجلٓا١ٝ٥   11
 2015 15 حي٢ٝ إمساعٌٝ اخلك١َٛ ٚأظهاّ ْعط١ٜ ايسؾٛع   11



 الدولي لللتاب  اللويتمعرض                                                                                 دار الفكر اجلامعي
 11/20/ 2019 - 2019/11/30                                                                                           جٛظٜع -ْؿط  -طةع    

 اإلسكندرية -أمام كلية الحقوق  -ش سوتير  30 5921051فاكس:  - 4843132يفون: تل 27

 ايػعط املؤيـ اغِ ايهحاث ّ
 بايسٜٓاض

 ايػ١ٓ

 2015 40 غًُٝإ ايطُا٣ٚ 3/1ايكضا٤ اإلزاض٣  13
 2018 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ أقٍٛ اإلزاض٠ ايعا١َ  11
 2016 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ ايكضا٤ اإلزاض٣ايٛشٝع ؾ٢   15
 2016 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ ايكإْٛ اإلزاض٣ ايٛشٝع ؾ٢  16
 2016 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ ْعط١ٜ ايحعػـ ؾ٢ إغحعُاٍ احلل  17
 2016 12 غًُٝإ ايطُا٣ٚ ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكطاضاد اإلزاض١ٜ  18
 2016 15 غًُٝإ ايطُا٣ٚ األغؼ ايعا١َ يًعكٛز اإلزاض١ٜ  19
 2015 10 أمحس ؾحع٢ غطٚض احلطٜادٚاحلُا١ٜ ايسغحٛض١ٜ يًعكٛم   31
 2018 10 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ ؾٔ املطاؾع١ أَاّ احملانِ اجلٓا١ٝ٥  31
 2017 22 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ 2/1نٓٛظ املطاؾعاد املهحٛب١ أَاّ ايكضا٤ اجلٓا٢٥   31
 2017 20 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ 2/1نٓٛظ املطاؾعاد ايؿؿ١ٜٛ أَاّ ايكضا٤ اجلٓا٢٥   33
 2017 10 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ ايٓكض اجلٓا٢٥  31
 2017 12 بٗا٤ ايسٜٔ أبٛ ؾك١ املطشع ايع٢ًُ ؾ٢ ايكحٌ ايعُس  35

 2017 8 ٖؿاّ اجل٢ًُٝ ايٛاؾ٢ ؾ٢ شطا٥ِ املدسضاد  36

 2015 35 مخٝؼ ايػٝس إمساعٌٝ 5/1 اإلزاض٣ َٛغٛع١ ايكضا٤  37

 2015 35 ظاَس عةس احلًِٝ ايؿطٜـ 6/1أظهاّ احمله١ُ اإلزاض١ٜ ايعًٝا   38

 2019 30 خايس إبطاِٖٝ ايػٝس  4/1املصنطادٚايؿاٌَ ؾ٢ ايكٝؼ   39
 2017 20 املػحؿاضٕٚ املحعسٕٚ 3/1َٛغٛع١ قٝؼ قعـ ايسعا٣ٚ ايكضا١ٝ٥   11
 2015 15 ُٛز ع٠ًٛٝذلُس ذل ايسؾٛع املس١ْٝ  11
 2013 15 ٚيٝس اجلاضظ٢ ايٓكض املس٢ْ  11
 2013 12 حي٢ٝ إمساعٌٝ املطؾس ؾ٢ قإْٛ اإلذةاد  13

 2015 10 أدلس ٖٝهٌ ايطعٔ باإلغح٦ٓاف  11
 1111 10 ؾحعٞ ٚايٞ ْعط١ٜ ايةطالٕ يف قإْٛ املطاؾعاد املس١ْٝ  15

 2014 40 بٗا٤ ايسٜٔ أبٛ ؾك١ 6/1َٛغٛع١ ايٓكض اجلٓا٢٥   16

17  
ايع٢ًُ ؾ٢ جػةٝت األظهواّ  ٛغٛع١ ايكضا٤ اجلٓا٢٥ َ
 2/1ٓا١ٝ٥اجل

 2013 16 ٖؿاّ اجل٢ًُٝ

 2013 16 ٖؿاّ اجل٢ًُٝ ايع٢ًُ ؾ٢ جػةٝت األظهاّ املس١َْٝٛغٛع١ ايكضا٤ املس٢ْ   18
 

 


