
 

 

 انثششي  كهُه انطة              

 جايؼح انضلاصَك               

 

 (لُذ انرُفُز ) لائًح تانًششوػاخ انؼايهح  

 تكهُح انطة انثششي 

جهح  أعى انًششوع     و

 انرًىَم

َهاَح  تذاَح انًششوع  انثاحث انشئُغً

 انًششوع

 انًالحظاخ

دساسخ ثٕٛتكُٕنٕخٛب خضٚئٛخ  1

انًتسهسم  نهكشف ثبنتفبػم 

ػذٚذ انجهًشح نتحذٚذ انطفشاد 

,  01اندُٛٛخ نكم يٍ أَتشنٕكٍٛ 

ٔ  01يستقجالد اَتشنٍٕٚ 

االَتشفٛشٌٔ خبيب ٔ يستٕٚبتٓب 

ثبنذو كذالالد يُبػٛخ كًٛٛبئٛخ 

ايشظٗ انحسبسٛخ انٕساثٛخ 

 .انًتسججخ ثؼٕايم انتهٕث انجٛئٗ

 

 

                     
د َغشي يصطفً .أ

 حغٍُ

كًُاء أعرار ان

 انحُىَح

ذى االَرهاء يٍ   

 انًششوع

2   اخشاءاد انساليخ ٔانصحخ

 –انًُٓٛخ فٙ كهٛخ انطت 

 خبيؼخ انضقبصٚق

 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

:انجايؼح

35333 

 جُُها شهشَا

أحًذ سفؼد /د.أ

 انكشًُشٌ

 أعرار انصحح انؼايح

1/6/2332 1/12/2332  

3  ٌانتشخٛص انسشٚغ نهذس 

 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

:ايؼحانج

ج33333ُُ

 ها يصشَا

 أشىاق أتى طانة/د.أ

أعرار 

 انًُكشوتُىنىجً

1/6/2332 1/6/2313  

4   دساسخ يؼذل اَتشبس

ٔيعبػفبد يب قجم 

 انسكش٘ ثبنششقٛخ

 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

:انجايؼح 

ج33333ُُ

 ها يصشَا

يحًذ انًهذٌ /د.أ

 لًش

أعرار وسئُظ لغى 

 انثاطُح انؼايح

1/6/2332 1/6/2313  

5  ٚخ ٔظٛفخ انًجٛط فٙ حًب

انسٛذاد صغبس انسٍ 

انالتٙ تؼشظٍ نهؼالج 

 انكًٛٛبئٙ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

:انجايؼح

53333 

 جُُها يصشَا

 إًَاٌ انجُذٌ/د.أ

أعرار انُغاء 

 وانرىنُذ

حرً  ذى يذ انًششؤع - 1/3/2313 1/6/2332

13/2311 

ذى اضافح ذًىَم يٍ  -

 جهح اخشي

 استخذاو ػقبس انذٚشيبسجتٍٛ  فٙ 6

يكبفحخ االيشاض انطفٛهٛخ 

.ٔانجهٓبسسٛب انهٛشًبَٛب  

انرًىَم 

انًراح يٍ 

انجايؼح 

جُُح 33333

 يصشي

يحغٍ يصطفً / د.أ

 حغٍ

أعرار انطفُهُاخ 

 انطثُح

1/6/2332 1/6/2313  

7   دساسخ ثؼط انسٛتٕكُٛبد

فٙ حٕٛاَبد انتدبسة 

انًصبثخ ثبنجهٓبسسٛب 

 انًؼٕٚخ قجم ٔثؼذ انؼالج 

انرًىَم 

يٍ  انًراح

:انجايؼح

35333 

 سضا انجًم/ د.أ

أعرار وسئُظ لغى 

 انطفُهُاخ انطثُح

1/6/2332 1/6/2313  



 جُُها 

دساسخ تأثٛش انًهٕثبد انجٛئٛخ  2

ٔانتحٕساد اندُٛٛخ 

 2ٔ01ٔ01نألَتشنٕكٍٛ

ٔيستقجالتٓى فٗ يشظٙ 

انحسبسٛخ انٕساثٛخ ٔانغٛش 

 ٔساثٛخ فٗ األغفبل

عانٍ يحًىد /د 

 عؼُذ شهثً 

ًُُاء يذسط انك

 انحُىَح

1/6/2332 1/2/2311  

انذالالد انًُبػخ ٔ اندُٛٛخ فٗ  2

يشظٗ االنتٓبة انًفصهٗ 

ثٓشبشخ انؼظبو ثًحبفظخ 

 انششقٛخ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

انجايؼح 

جُُح 34533

 يصشي

ششٍَ ػثذ / د.أ

انؼضَض يحًىد 

 انطشهىًَ

أعرار يغاػذ 

 انكًُاء انحُىَح

15/6/2332 15/6/2311  

 

13 

الػتقبداد انًتعبسثخ فٗ تقٛٛى ا

ثؼط االػشبة انشبئؼّ 

حجّ انجشكخ )األستخذاو 

ػهٗ استفبع ظغػ ( انضَدجٛم_

 انذو ثبنٕسٚذ انجبثٗ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

:انجايؼح

35333 

 جُُه

عهُش هاَى /د . أ

 انًُشاوٌ

أعرار 

 انفاسياكىنىجً

15/6/2332 15/6/2311  

سسى خشٚطخ نهفطشٚبد راد  11

انجٛئخ األًْٛخ داخم ٔخبسج 

انًحٛطخ ثًستشفٛبد خبيؼّ 

 انضقبصٚق ٔتأثٛشْب ػهٗ انصحخ

انرًىَم انًراح 

يٍ 

:انجايؼح

 جُُح  35333

ياجذج يصطفً /د

 ػضب

 أعرار انًُكشوتُىنىجً

15/6/2332 15/6/2311  

اإلكتشبف انًجكش نسشغبٌ انكجذ  12

انًصبحت نإلنتٓبة انكجذ٘ 

ثذالالد (سٙ)انفٛشٔسٗ

يحبفظخ ثٕٛكًٛٛبئٛخ ٔخُٛٛخ فٗ 

 انششقٛخ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼه

35333 

 جُُه

وائم حغٍ /د.أ

 انصاوٌ

 أعرار ػالج األوساو

15/6/2332 15/2/2311  

اإلكتشبف انًجكش نسشغبٌ  13

انثذٖ انٕساثٙ فٗ يحبفظخ 

 انششقٛخ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

35333 

 جُُح

 أيم فرحٍ غشَة/د.أ

أعرار يغاػذ 

 انكًُُاء

15/6/2332 15/2/2311  

انًُظٕس انجٛئٗ ٔاندُٛٗ فٗ  14

أيشاض خشَٕخ انًفبصم 

 ٔانشثٛبٌ انًفصهٗ ثبنششقٛخ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

عًُح حغٍ ػثذ /د.أ

 هللا

أعرار انكًُُاء 

 انحُىَح

15/6/2332 15/4/2311  

تأثٛش خشاحبد انًجٛط ػٍ  15

غشٚق انًُظبس اندشاحٗ ٔ فتح 

 احتٛبغٗ انًجٛط انجطٍ ػهٗ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح34333

يصطفً يحًذ / د.أ

صَرىٌ أعرار انرىنُذ 

 و ايشاض انُغاء

26/7/2313 26/7/2312  

تأثٛش انتحٕساد اندُٛٛخ ػهٗ  16

تطٕس يشض االنتٓبة انكجذٖ 

 فٗ انًصشٍٚٛ( سٗ)انًضيٍ 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح34333

ُى يحًذ اتشاه/د.ا

يجذي سضىاٌ 

يذسط ايشاض 

 انًرىطُح 

26/7/2313 26/7/2312  

خُٛٛخ نتأثٛش –دساسخ َسٛدٛخ  17

ثؼط انًهٕثبد انؼعٕٚخ 

انذٕٚكسٍٛ ٔ )انذائًخ  

ػهٗ االػعبء فٗ ( انفٕٛساٌ 

اندشراٌ انجٛعبء ٔ تقٛٛى انذٔس 

انٕقهئٗ نهفٛتبيُٛبد انًعبدِ 

 نهالكسذِ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 ُُحج37333

َشىي صالح / د.أ

وهثه أعرار االَغجح 

 و تُىنىجُا انخهُح

26/7/2313 26/7/2312  



دساسخ تأثٛش انذالالد اندُٛٛخ ٔ  12

ػٕايم انخطٕسح انتقهٛذٚخ فٗ 

يشض انششٚبٌ انتبخٗ رٔ 

 انحذث انًجكش ػُذ انًصشٍٚٛ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح42533

طاسق ػثذ / د.أ

 انًُؼى ػثذ انؼضَض

أعتتتتتتتتتترار انمهتتتتتتتتتتة   

 واالوػُح انذيىَح

 

26/7/2313 26/7/2312  

دساسخ ػٕايم انتجؤ ثبالستدبثخ  12

نالَتشفٛشٌٔ انفب فٗ يشض 

 االنتٓبة انكجذٖ سٗ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح43533

سفؼد ػثذ / د.أ

  انغًُغ صادق

  وسئُظ لغى أعرار
 انًُكشوتُىنىجً

26/7/2313 26/7/2312  

يقبسَخ نهذٔس انؼالخٗ دساسخ  23

نهجُساليٍٛٛ ٔ انثٕو ٔ 

انسهُٛبسٍٚ ايب يُفشدٍٚٛ أ 

يدتًؼٍٛٛ فٗ اندشراٌ انجٛعبء 

 انجبنغخ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح43533

اًَاٌ ػثذ / د.أ

 انشاضً انخشٍ

أعرار يغاػذ    

 انطة انششػً

 

26/7/2313 26/7/2312  

دساسخ ثؼط انؼٕايم انٕساثٛخ  21

شح فٗ يشض انسًُخ فٗ انًؤث

ػٛبدح انجبغُخ ثًستشفٗ 

انضقبصٚق ٔ ػالقبتٓب ثبالصبثخ 

 ثًشض انسكشٖ اندبيؼٗ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح43333

هُذ يحًذ يحًذ / د.أ

 اتشاهُى

يذسط انكًُُاء  

 انحُىَه

سحاب  ذى انرُاصل انً د 26/1/2312 26/7/2313

كشو يذسط انكًُُاء 

 انحُىَه

انؼالج ثبنخالٚب اندزػٛخ تأثٛش  22

ػهٗ فشم ػًم انًجبٚط 

 انًكتسجخ فٗ االساَت

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح43333

يحًىد أحًذ / د.أ

غشَة أعرار انرىنُذ 

 و ايشاض انُغاء

26/7/2313 26/7/2312  

 0ػٕايم انًُٕ شجّٛ االَسٕنٍٛ  23

ٔ ػالقتّ ثسشغبٌ انذو انحبد 

 فٗ االغفبل

انرًىَم 

ح يٍ انًرا

 :انجايؼح

 جُُح36333

يحًذ أحًذ تذس  / د.أ

 أعرار االطفال

26/7/2313 26/7/2312  

تقٛٛى اٚضٔفالفَٕبد انصٕٚب كٕاقٗ  24

كًٛبٖٔ ظذ سشغبٌ انجشٔستبتب فٗ 

انًدتًؼبد االكثش ػشظخ نالصبثخ 

 ثٓزا انُٕع يٍ انسشغبَبد

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح43333

يصطفً أحًذ / د.أ

يذسط جشاحح  كايم

 انًغانك انثىنُح

26/7/2313 26/7/2312  



جشٚهٛك دساسخ تأثٛش حًط اند 25

ػهٗ انخصٛتتٍ ٔ انكجذ ٔ انكهٗ 

ٔ دساسخ االخٓبد انتأكسذٖ 

انًصبحت نّ فٗ ركٕس 

اندزساٌ انجٛعبء انجبنغخ يغ 

تحذٚذيستٕاِ ثًختهف 

انًحبصٛم خالل انفتشح يٍ 

ثًختجشاد 0100 -0101

 خبيؼخ انضقبصٚق

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح37533

وفاء فىصي / د.أ

حغٍُ أعرار انطة 

 انششػً

26/7/2313 26/7/2312 

تهٕث يٛبِ انششة انجكتٛشٖ ٔ  26

 انكًٛبئٗ فٗ يذُٚخ انضقبصٚق 
انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح35333

أيم حغٍ / د.أ

يحًىد ػطا أعرار 

يغاػذ 

 انًُكشوتُىنىجً 

26/7/2313 26/7/2312 

تؼذٚم ًَٕ ٔ تكبثش انٕسو  27

انسشغبَٗ انكجذٖ ثب ستخذاو 

 انخالٚب اندزػٛخ انجشَشًٛٛخ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

عًُح حغٍ ػثذ /د.أ

 هللا

أعرار انكًُُاء 

 انحُىَح

 

  

تقٛٛى انتحصُٛبد انًتؼذدح  22

 نجهٓبسسٛب انًؼٕٚخ
انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

عًُح انغُذ /د.أ

 ػطُىج

 أعرار ااطفُهُاخ

 

  

دساسخ انذٚذاٌ انطفٛهٛخ انتٗ  22

تُتقم ػٍ غشٚق انتشثخ حسجًب 

تتأثش ثخصبئص انتشثخ ٔ انًُبخ 

ٔانًٕقغ اندغشافٗ فٗ يحبفظخ 

 انششقٛخ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

عاسج ػثذ . د

 انشحًٍ يحًذ

 يذسط  ااطفُهُاخ

  

ذاو انخالٚب اندزػٛخ دساسخ استخ 33

 فٗ ػالج انؼقى ػُذ انزكٕس
انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

 

سَذا حغًُُ / د

 يحًذ

يذسط انكًُُاء 

 انحُىَح

 

  

أثش انسٛتٕكُٛبد قجم االنتٓبثٛخ  31

ٔتحٕسْب اندُٛٗ ػهٗ تشخٛص 

 سشغبٌ انخالٚب انكجذٚخ

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح25333

 

أفد ػثذ َشيٍُ س/د

 انفراح

يذسط انكًُُاء 

 انحُىَح

 

  

استجبغ انسًُخ ٔ انتجبٍٚ اندُٛٗ  32

نهدضٚئبد انحشكٛخ انخهٕٚخ 

نهُسٛح انذُْٗ ثخطش االصبثخ 

 َبألٔساو انسشغبَٛخ فٗ يصش

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح25333

 

 

يحًذ عايً /د.أ

 فىصي

أعرار انكًُُاء 

 انحُىَح

 

  

دُٛٛخ ٔدالئم  تؼذد األشكبل ان 33

انًثٛهخ كُزٚش يجكش نًشظٗ 

 سشغبٌ انًثبَخ

 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

 

ػًاد ػثذ انحًُذ /د

 عانى

يذسط انًغانك 

 انثىنُح

 

  



 

 

انًٛكشٔ أس أٌ أٚخ كؼاليبد  33

دائشح فٗ انذو نًشظٗ سشغبٌ 

 انثذٖ

 

 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

 

ًُذ هذي  ػثذ انح/ د

 أحًذ هجشط

يذسط انثاثىنىجُا 

 االكهُُكُح

 

  

تحذٚذ ػٕايم انخطٕسح انًسججخ  34

نُقص تشٔٚخ ػعهخ انقهت أثُبء 

انغسٛم انكهٕٖ نذٖ األغفبل ٔ 

 انًشاْقٍٛ

 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

 

نُهً يحًذ / د.أ

 انًغاوسي

 أعرارأيشاض انمهة

 

  

دساسخ ثؼط انؼٕايم  35

ٛبئٛخ ٔاندُٛٛخ انًؤثشح انجٕٛكًٛ

فٗ يشض انتٕحذ ػُذ األغفبل 

 فٗ يحبفظخ انششقٛخ

 

 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح33333

 

هُثى يحًذ أتى / د.أ

 هاشى

يغاػذ  أعرار 

 األيشاض انُفغُح

 

  

قذسح انًشكجبد انطجٛؼٛخ  36

كًكًالد نألَسٕنٍٛ فٗ ػالج 

انُٕع األٔل نًشض انجٕل 

ركٕس انسكشٖ انًحذث فٗ 

دساسخ ) اندشراٌ انصغٛشح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                َسٛدٛخ ٔ كًٛٛبئٛخ

 

انرًىَم 

انًراح يٍ 

 :انجايؼح

 جُُح25333

 

عؼذ  ػضج/ د.أ

 شحاذح

انهغرىنىجُا  أعرار

 و تُىنىجُا انخهُح

 

  


