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           عبيؼخ دَبنً                                                                                                                   -ح انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ وصاس                                 

                                                                 انجغزُخ وهُذعخ انؾذائكلغى  - ضساػخ كهُخ ان                                          

 ُخهُئخ انزذسَغانانغُشح انزارُخ نؼضى                                         

 

 

 

 

 أوال : انجُبَبد انشخظُخ

 

 

 

 

 :انًئهالد انؼهًُخ :   صبَُب  

  

 

 

 

  07709614282 يىثبَم َبنً د انغبيؼخ  ػضَض يهذٌ ػجذ َغى االعى انشثبػٍ وانهمت

 aziz_mahdi61@.com انجشَذ االنكزشوٍَ انضساػخ   انكهُخ  1961-9-7 ربسَخ انًُالد

 2003-6-18فٍ  272  سلى وربسَخ ايش انزؼٍُُ انجغزُخ وهُذعخ انؾذائك انمغى  يزضوط انؾبنخ االعزًبػُخ 

 انغبيؼخ وانكهُخ انزخظض يش انغبيؼٍسلى وربسَخ اال انًئهم

 كهُخ انضساػخ – طالػ انذٍَ انجغزُخ وهُذعخ انؾذائك 1983\6\15في  3124\13\3 انجكبنىسَظ

 كهُخ انضساػخ –ثغذاد خضش -ثغزُخ  1986\10\20في  21233 انًبعغزُش

 كهُخ انضساػخ –ثغذاد رشثُخ ورؾغٍُ َجبد 2005\9\13في  2145 انذكزىساح
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 : انؼهًٍ انهمت  :   صبنضب      

  

 

 

 

 

 

 

 -:هب انًهبو اإلداسَخ انزٍ ُكهف ث  :ساثؼب  
 

 االيش االداسٌسلى وربسَخ  انًهبو اإلداسَخ د

 2007 - 11 – 20فٍ   1119 يؼبوٌ انؼًُذ نشئوٌ انطهجخ 1

 2009 - 11 – 5فٍ   1715 يؼبوٌ انؼًُذ نشئوٌ انطهجخ 2

 2012 - 13فٍ   2027 يؼبوٌ انؼًُذ نهشئوٌ انؼهًُخ 3

 2014 10-30فٍ  1891 سئُظ لغى انجغزُخ وهُذعخ انؾذائك 4

 

 

 

 

 سلى وربسَخ االيش انغبيؼٍ نهؾظىل ػهً انهمت انذسعخ انؼهًُخ د

 2003-6-18فٍ  276 يذسط يغبػذ  1

 2005-10-3فٍ   6465 يذسط 2

 2010 -3-2فٍ  3154 أعزبر  يغبػذ 3

 2016-2-9فٍ  1979 اعزبر 4
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   انهغبٌ انزٍ شبسن فُهب:خبيغب : 

 فزشح ػًم انهغُخ يهبو انهغُخ انًُظت سلى وربسَخ االيش االداسٌ اعى انهغُخ د

 2016انشهش انضبيٍ  رظؾُؼ انذفبرش نهًزمذيٍُ نهذساعبد انؼهُب ػضى 2017-7-12فٍ  1332 رظؾُؼ دفبرش 1

2 

13 

نغُخ وضغ اعئهخ االيزؾبٌ 

 ُشانزُبفغٍ  نهًبعغز
 2016انشهش انغبثغ  وضغ ورهُئخ االعهخ نهًزمذيٍُ نهذساعبد انؼهُب ػضى 2016-7-12فٍ 1335

4 

5 

6 

27 

خالل انغُخ انذساعُخ  رهُئخ واداسح االيزؾبَبٌ انُهبئُخ نمغى انجغزُخ ػضى 2016-1-14فٍ  91 انهغُخ االيزؾبَخ

2015\2016 

 2016-2-29 طبنجخ انًبعغزُش ؽٍُُ صبئشهبدٌيُبلشخ  ػضى 2016-1-26فٍ  213ة د  نغُخ يُبلشخ 8

 2016-3-7 يُبلشخ طبنت يؾًذ ؽبرى سشُذ سئُظ نغُخ 2016-2-1فٍ  359ة د  نغُخ يُبلشخ 9

-2015فٍ انغُخ انذساعُخ  خثؾبدس انؾشَك انزٌ ؽظم فٍ انكهُانزؾمُك  سئُظ نغُخ 2016-3-17فٍ  546 نغُخ رؾمُمُخ 10

2016 

 2015-9-10 يُبلشخ طبنت انًبعغزُش َشىاٌ ػجذ انؾًُذ ػضى 2015 -6 – 23فٍ  740 نغُخ يُبلشخ 11

 \ػضى  2015-6-23فٍ  742 نغُخ يُبلشخ 12

 يششف
 2015-9-17 يُبلشخ طبنجخ انًبعغزُش طجب طجؾٍ خًُظ

ػضى  2015-9-30فٍ  975 نغُخ يُبلشخ 13

 يششف\
 2015-11-12 يُبلشخ طبنت انًبعغزُش ػًبس طجبػ غٍُ

 2016-1-18 سيىػ ؽمٍ اعًبػُميُبلشخ طبنجخ انًبعغزُش   2015-12-7فٍ  1280 يُبلشخنغُخ  14

نهزؾمُك ثشبٌ شكىي يمذيخ يٍ لجم اصُُُخ يٍ  سئُظ نغُخ 2015-6-14فٍ  1202 نغُخ رؾمُمُخ 15

 انزذسَغغٍ
 2015انشهش انغبدط 

 2016-2015انغُخ انذساعُخ  نجغزُخاسشبد طهجخ لغى ا سئُظ نغُخ 102015-7فٍ  28 نغُخ االسشبد انزشثىٌ 16

 2015-2014نهغُخ انذساعُخ  الػذاد فمشاد االؽزفبل واالششاف ػهُهب ػضى 2014-12-14فٍ  2246 اؽزفبنُخ َىو انكهُخ 17

 \ 2014نهغُزٍُ يزبثؼخ رشلُبد رذسَغٍُ انكهُخ ػضى 2014-3-12ف  502 نغُخ انزشلُبد انؼهًُخ 18

 2016\2015و2015

 2014انشهش انغبدط  نهزؾمُك يغ افشاد وؽذح انًخبصٌ ثخظىص انغهف سئُظ نغُخ 2014-6-5فٍ  1143 مُمُخنغُخ رؾ 19

 2013و 2012نهغُىاد  نالششاف ػهً يزطهجبد انغىدح فٍ انكهُخ ػضى 2012-9-23فٍ  1634 يغهظ ضًبٌ انغىدح 20

نغُخ االيزؾبَبد انؼهُب فٍ  21

 انكهُخ
 2010-2009نهغُخ انذساعُخ  شاف ػهً عُش ايزؾبَبد انكهُخنالش ػضى 2009-12-21ط فٍ 122

 2010-2009نهغُخ انذساعُخ  االػذاد واالششاف  ػهً اؽزفبنُخ انزخشط سئُظ نغُخ 2010-5-19ط فٍ  72 نغُخ اؽزفبالد انزخشط 22
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 2011-2010هغُخ ن يزجؼخ انًزؼٍُُُ يٍ خشَغٍ انكهُخ سئُظ نغُخ 2010-10-13فٍ  1924 نغُخ يزبثؼخ انخشَغٍُ 23

 2011-2010نهغُخ انذساعُخ  نهزؾمُك فٍ انًشبكم انزٍ رخض انطهجخ سئُظ نغُخ 2010-9-21ف  1676 نغُخ اَضجبط انطهجخ 24

 2014-2013نهغُخ  نزضًٍُ االعؼبس فٍ نغبٌ انًشزشَبد سئُظ نغُخ 2013-7-16فٍ  1169 نغُخ رضًٍُ االعؼبس فٍ انكهُخ 25

ساعبد نغُخ ايزؾبَبد انذ 26

 انؼهُب
 2013-2012نهغُخ  الداسح ايزؾبَبد انذساعبد انؼهُب سئُظ نغُخ 2013-5-28فٍ  595

نغُخ رذلُك فبَالد انًزمذيٍُ  27

 نهذساعبد انؼهُب
 2014-2013نهغُخ  نهزبكذ يٍ طؾخ انًؼهىيبد انًزمذيٍُ سئُظ نغُخ 602013-10فٍ 648

نغُخ رىصَغ يجبنغ انُفمخ  28

 انخبطخ
 2013نهغُخ انذساعُخ  نزىصَغ انجبنغ ؽغت انزؼهًُبد انً يغزؾمُهب سئُظ نغُخ 2013-5-14فٍ  726

-11-8فٍ  16270االيش انغبيؼٍ  نغُخ فُُخ خبطخ 29

2010 
 2010نغُخ  العُبد نغُخ انزمذَش وانزضًٍُ انًشكضَخ سئُظ نغُخ

 2011-2010نهغُخ انذساعُخ  انكهُخ واالششاف ػهُهب الداسح ايزؾبَبد ػضى 2010-12-20فٍ  2346 انهغُخ االيزؾبَُخ انؼهُب 30

 2012-2011نهغُخ انذساعُخ  العزمجبل انطهجخ انغذد سئُظ نغُخ 2011-10-13فٍ  1752 نغُخ اعزمجبل انطهجخ 31

نغُخ رىصَغ انطهجخ ػهً  32

 االلغبو
 2012-2011نهغُخ انذساعُخ  بدنزىصَغ انطهجخ ػهً االلغبو انؼهًُخ وعت انزؼهًُ سئُظ نغُخ 2011-11-14فٍ  1854

 -2011نهغُخ انذساعُخ  نهزؾمُك فٍ انًشبكم انزٍ رخض انطهجخ سئُظ نغُخ 2011-12-21فٍ  2124 نغُخ اَضجبط انطهجخ 33

2012 

-6-19فٍ  9424ايش عبيؼٍ  نغُخ يزجؼخ ثشَبيظ انطهجخ 34

2012 
 2012عُخ  الطذاس وصُمخ يىؽذح ػضى

 2013-2012نهغُخ نًزبثؼخ رطجُك ششوط ػًم انكبفزشَبد سئُظ نغُخ 2012 -10-15فٍ  1817 نغُخ يزبثؼخ انكبفزشَبد 35

 2013عُخ  نزذلُك دفبرش يبدح يجبدئ ولبَخ َجبد سئُظ نغُخ 2013-3-5فٍ  296 نغُخ رذلُك 36

 ػضى 2010-10-7فٍ  197 نغُخ يُبلشخ 37

 

 

نًُبلشخ طبنت انًبعغزُش سػذ وهُت فٍ كهُخ انضساع 

 ذركشَ\

 

 

2010 

 2010 الخزجبس عىدح ػًم انىصبئك سئُظ نغُخ 2010-7-15فٍ  1341 نغُخ اخزجبس فىسيخ انىصبئك 38
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   انًشبسكبد انزٍ شبسن فُهب انؼضى فٍ خذيخ انغبيؼخ و انًغزًغ : عبدعب  

  

 انفزشح َىع انًشبسكخ اعى انًشبسكخ د

 2004 نؼهُب نغًغ انكبدس انًطهىةاالرظبل ثبطؾبة انشهبداد ا ربعُظ كهُخ انضساػخ 1

 َمم يكبٌ انكهُخ  2
ثبطؼت انظشوف يٍ خالل  2007انًغبهًخ يغ ػذد لهُم يًٍ رجمً يٍ االعبرزح نذًَىيخ انؼًهُخ انزذسَغُخ نؼبح

 َمم انكهُخ انً انًىلغ انجذَم
2007 

 2005 اهذاء يغًىػخ كجُشو يٍ انكزت اهذاء كزت 3

 2012 ػهًُخ اعُجُخيغالد  اهذاء يغالد ػهًُخ 4

 2016و 2015 االعزًشاس ثبنزذسَظ واالششاف ػهً انذساعبد انؼهٍ وثذوٌ يمجم دػًب نهذونخ العزُبص االصيخ انًبنُخ رجشػبد 5

 2011ؽضَشاٌ  رذسَت انًضاسػٍُ ػهً رمُُخ انضساػخ انًؾًُخ شَجُخردوسح  6

 2011رًىص  رطىَش انضساػخ انًكشىفخ نهخضش دوسح رذسَجُخ  7

 2005 نزطىَش انكبدس انضساع فٍ يذَشَخ انضساػخ انمبء يؾبضشاد  8

9 
ربعُظ يخزجش نضساػخ 

 االَغغخ
 2011 اػطبء رظبيُى واعزشبساد 

 2012 دَبنً\البيخ َذوح فٍ انًشكض االسشبدٌ انضساػٍ  َذوح 10

 

 :األَشطخ انؼهًُخ  :عبثؼب    

 انًبعغزُش وانذكزىساِ :

 ربصُش انكضبفخ انُجبرُخ ػهً ًَى وؽبطم صالصخ اطُبف يٍ انجطبطب انًبعغزُش  خػُىاٌ سعبن

 انزضشَجبد انزجبدنُخ انكبيهخ ورمذَش انًؼبنى انىساصُخ نجؼض انظفبد فٍ انطًبطخ انًضسوػخ رؾذ االَفبق انجالعزُكُخ انذكزىساِ  اطشوؽخػُىاٌ 
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 :  اإلَزبط انؼهًٍ )انًُشىس/انًمجىل نهُشش(

 يكبٌ انُشش اعى انجؾش ٍُانجبؽض بءاعً د

1 
ػضَض يهذٌ ػجذ و ػضًبٌ خبنذ 

 ػهىاٌ
 .211 – 197(: 20)4يغهخ دَبنً. اعزُجبط اسثؼخ عالالد يٍ انطًبطخ ودساعخ ثؼض طفبرهب.

 263 – 253( : 32يغهخ دَبنً نهجؾىس انؼهًُخ وانزشثىَخ ) 22 –اعزُجبط طُف انجبرَغبٌ ػضًبَُخ  ػضَض يهذٌ ػجذ 2

3 
ػشَجٍ عجغ و ػضًبٌ ػجذ انكشَى 

 خبنذ ػهىاٌ و ػضَض يهذٌ ػجذ.

ربصُش انزغًُذ انكًُُبوٌ وَىع انغًبد انؼضىٌ فٍ انظفبد انكًُخ نؾبطم 

 صالس اطُبف يٍ انجطُخ انًضسوع فٍ انزشة انغجغُخ.

ػذد خبص ثبنًئرًشانؼهًٍ  \ركشَذ نهؼهىو انضساػُخ  عبيؼخ يغهخ

 280 - 269انظفؾبد  انضساػٍ انشاثغ

4 
ض يهذٌ ػجذ و ػهٍ خهف يؾًىد ػضَ

 وركشي عبعى يؾٍ

ربصُش يىاػُذ انضساػخ واالعًذح انىسلُخ فٍ ثؼض انظفبد انًظهشَخ نهًُى 

 "76وؽبطم انشلٍ طُف "عبسنغزىٌ 
 .153 – 124(:36يغهخ دَبنً نهجؾىس انؼهًُخ وانزشثىَخ . )

5 
غبنت َبطش ؽغٍُ و ػضَض يهذٌ 

 ػجذ

خ انخضٌ فٍ انظفبد انخضَُخ وانزغىَمُخ ربصُش انظُف ودسعخ انُضظ وطشَم

 Cucumis melo Lنضًبس انجطُخ . 
 163 -151( :37انؼهًُخ وانزشثىَخ ) يغهخ دَبنً نهجؾىس

6 
ػضَض يهذٌ ػجذ وخضُش ػجبط 

 ػهىاٌ و ؽبصو ػجذ انؼضَض يؾًىد

انؾبطم انكًُخ وانُىػُخ فٍ انطًبطخ انًضسوػخ  نظفبد . رمذَش لىح انهغٍُ

 انجالعزُكُخ فزؾذ االَفبق
 .247 – 231( : 1)1يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ ، 

 246 -236( : 2) 9يغهخ عبيؼخ ركشَذ نهؼهىو انضساػُخ ،  11-اعزُجبط طُف انجطُخ ؽبفع َفغخ  ػضَض يهذٌ ػجذ 7

 وػًش غبصٌ َؾًُ ػضَض يهذٌ ػجذ 8
الصخ رؤصُش انشػ ثجؼض انًغزَبد انؼضىَخ وطشَمخ انزشثُخ فٍ ًَى وؽبطم ص

 هغٍ يٍ انخُبس رؾذ ظشوف انضساػخ انًؾًُخ
 294 -283( : 2) 5يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ.

 وػًش غبصٌ َؾًُ ػضَض يهذٌ ػجذ 9
رؤصُش انشػ ثجؼض انًغزَبد انؼضىَخ وطشَمخ انزشثُخ فٍ طفبد انؾبطم 

 نضالصخ هغٍ يٍ انخُبس رؾذ ظشوف انضساػخ انًؾًُخ
 70 -60( : 2) 6يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ.

 ػضَض يهذٌ ػجذ 10
ربصُش انزغًُذ انؼضىٌ وطشَمخ انزشثُخ فٍ طفبد انًُى انخضشٌ وانضهشٌ 

 نضالصخ رشاكُت وساصُخ يٍ انطًبطخ انًضسوػخ فٍ انجُىد انًؾًُخ
 (1) 16يغهخ عبيؼخ ركشَذ نهؼهىو انضساػُخ ، 

 ػضَض يهذٌ ػجذ 11

ثؼض طفبد انؾبطم انكًُخ نضالس انزغًُذ انؼضىٌ وطشَمخ انزشثُخ فٍ  رؤصُش

انُبيُخ ) (Lycopersicon esculentum Mill رشاكُت وساصُخ يٍ انطًبطخ

 رؾذ ظشوف انجُىد انجالعزُكُخ.

 (2) 43عبيؼخ انًىطم -كهُخ انضساػخ – يغهخ صساػخ انشافذٍَ

 ػضَض يهذٌ ػجذ 12
طفبد انزؤصُش انزؾفُضٌ نًغزخهظبد انؾجخ انغىداء وانؾجخ انؾهىح فٍ يىا

 . Capsicum annuum L. انشزالد نجؼض انزشاكُت انىساصُخ يٍ انفهفم  
 201 -189( : 1) 7يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ.

 ػضَض يهذٌ ػجذ 13
 انفهفم يٍ وساصُخ رشاآَت اسثؼخ وؽبطم ًَى فٍ انىسلُخ انؼضىَخ انزغزَخ رؤصُش

 انؾهى
 188-174( : 1) 7يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ.

 وػضًبٌ خبنذ ػهىاٌ ػضَض يهذٌ ػجذ 14
رؤصُش انزغًُذ انؼضىٌ وانكًُُبئٍ وانخهظ ثُُهًب فٍ ًَى وؽبطم طُفٍُ يٍ 

 (.(.Allium  sativum L انضىو
 188-174( : 1) 7يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ.

15 
وسيىػ ؽمٍ   ػضَض يهذٌ ػجذ

 ػُمباعً

ثؼض طفبد انًُى انخضشٌ انزشثُخ فٍ  َمخرؤصُشانًبء انًؼبنظ يغُبطُغُآ وطش

فٍ   (.Cucumis melo L) خوانضهشٌ نضالصخ رشاكُت وساصُخ يٍ انجطُ

 انجُىد انًؾًُخ

 170 - 156: (4و3) 66يغهخ كهُخ انضساػخ عبيؼخ انمبهشح 
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16 
وسيىػ ؽمٍ   ػضَض يهذٌ ػجذ

 اعًبػُم

انكًُخ ظفبد انانزشثُخ فٍ ثؼض ائك رؤصُشانًبء انًؼبنظ يغُبطُغُآ وطش

 انًضسوع  (.Cucumis melo L) خصالصخ رشاكُت وساصُخ يٍ انجطُ منؾبط

 فٍ انجُىد انًؾًُخ

 256 - 245(: 4و3) 66يغهخ كهُخ انضساػخ عبيؼخ انمبهشح 

17 
ػضَض يهذٌ ػجذ وضُبء ػجذ يؾًذ 

 وطجب طجؾٍ خًُظ

 رشاكُت نضالصخ نهًُىانخضشٌ انكًُُبئُخ انظفبد ثؼض فٍ انغًبد َىع رؤصُش

 نمشَبثُظيٍ ا وساصُخ

انغُىثُخ انزمُُخ انغبيؼخ  –ولبئغ انًئرًش انؼهًٍ انؼبنًٍ االول 

 17/3/2016-16 ثظشح –

18 
ػضَض يهذٌ ػجذ وسيىػ ؽمٍ 

 اعًبػُم وخبنذ اثشنهُى يظطبف

 نظُفٍُ وانؾبطم انًُى طفبد ثؼض فٍ انجظُالد وؽغى انضساػخ كضبفخ ربصُش

 .Allium cepa L يٍ انجظم

انغُىثُخ انزمُُخ انغبيؼخ  –ولبئغ انًئرًش انؼهًٍ انؼبنًٍ االول 

 17/3/2016-16 ثظشح –

19 
جذ يؾًذ ػضَض يهذٌ ػجذ وضُبء ػ

 وطجب طجؾٍ خًُظ

تاثير التسميد العضوي والكيميائي في صفات النمو الخضري والحاصل لثالث 
 Brassica olearacea var botrytis تراكيب وراثية من القرنابيط.

 2 انؼذد 8انًغهذ  2016 يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ

20 
ػضَض يهذٌ ػجذ وصَُت ؽغٍ اكشو 

 واصُش ػجذ انىهبة ػهٍ

 1ربصُش انزشكُت انىساصٍ وانشػ انىسلٍ ثؾبيض االسعٍُُ وانخًُشح فٍ ثؼض 

 .Solanum tuberosum Lطفبد انًُى انخضشَههجطبطب  –
 2 انؼذد 9انًغهذ  2017 يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ

 ػضَض يهذٌ ػجذ  وػًبس طجبػ غٍُ 21
 لحاصل ثالثة صفات الكميةالة في بعض تؤثير فترات الري والكثافة النباتي

 من اللوبيا أصناف
  2 انؼذد 9انًغهذ  2017 يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ

22 
ػضَض يهذٌ ػجذ وسيىػ ؽمٍ 

 اعًبػُم

 مواصفات الثمارتؤثيرالماء المعالج مغناطيسيآ وطرائق التربية في بعض 
المزروع في  (.Cucumis melo L)ثالثة تراكيب وراثية من البطيخ 

 وت المحمية.البي
 1انؼذد 9انًغهذ  2017 يغهخ دَبنً نهؼهىو انضساػُخ

 

 

 

 :  نًمشساد انذساعُخ انزٍ لبو ثزذسَغهبا

 انًشؽهخ اعى انًمشس د

 انضبَُخ وساصخ َجبربد ثغزُُخ 1

 انضبنضخ رشثُخ َجبربد ثغزُُخ 2

 دساعبد ػهُب رشثُخ َجبد يزمذو 3

 دساعبد ػهُب ؽهمبد دساعُخ 4
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وانذكزىساِبئم انًبعغزُش اإلششاف ػهً سع  

 ػُىاٌ انشعبنخ اعى انطبنت يبعغزُش د

 ػًش غبصٌ َؾًُ يبعغزُش 1
                   ربصُش انشػ ثجؼض انًغزاد انؼضىَخوطشائك انزشثُخ فٍ ًَى وؽبطم صالس هغٍ يٍ انخُبس فٍ

Cucumis sativus L. فٍ انجُىد انًؾًُخ . 

 .زغًُذ انؼضىٌ وانكًُُبئٍ ػهً طفبد انًُى انخضشٌ وانؾبطم نضالصخ اطُبف يٍ انمشَبثُظربصُش ان طجب طجؾٍ خًُظ يبعغزُش 2

 ربصُشا فزشاد انشٌ وانكضبفخ انُجبرُخ ػهً ثؼض انظفبد انكًُخ فٍ اطُبف انهىثُب. ػًبس طجبػ غٍُ يبعغزُش 3

 سيىػ ؽمٍ اعًبػُم يبعغزُش 4
طم صالس رشاكُت وساصُخ يٍ انجطُخ رؾذ ظشوف انضساػخ ربصُش انًبء انًًغُظ وطشائك انزشثُخ ػهً ًَى وؽب

 انًؾًُخ.

 ًَى وؽبص انجطبطبفٍ ورذاخالرهب  ورشكُض انكىنشُغٍُ ويذح انغًشرؤصُش انزشكُت انىساصٍ  صَُت ؽغٍ اكشو يبعغزُش 5

 صالس رشاكُت وساصُخ يٍ انجبيُب وؽبطم رؤصُش انًؼبيهخ ثبنًخظجبد انؾُىَخ واألعًذح انكًُُبئُخ فٍ ًَى  اصُش ػجذ انىهبة ػهٍ يبعغزُش 6

 ربصضُش انجُشالَذ فٍ رمهُم انغهذ انًبئٍ ػهً طفبد صالصخ رشاكُت وساصُخ يٍ انطًبطخ غغبٌ عؼفش ؽًذٌ يبعغزُش 7

  

  : انؼضىَخ فٍ انغًؼُبد انؼهًُخ

 َىع انؼضىَخ يمش انغًؼُخ  اعى انغًؼُخ  د
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 : انذوساد انزذسَجُخ

 

 ربسَخ االَؼمبد يكبٌ االَؼمبد اعى انذوسح د

 2011\10\ 18 – 16 انًشكض انىطٍُ نهزطىَش االداسٌ ورمُُخ انًؼهىيبد االصيبد االداسَخ وسشخ ػًم اداسح 1

 2011 \ 12\ 7- 4 انًشكض انىطٍُ نهزطىَش االداسٌ ورمُُخ انًؼهىيبد انؾىكًخ االنُكزشوَُخوسشخ  2

 2011\11\ 24- 20 انًشكض انىطٍُ نهزطىَش االداسٌ ورمُُخ انًؼهىيبد انفبػهخ دوسح انمُبداد االداسَخ 3

 2011\ 10\31انً  2011 10\24 سئبعخ عبيؼخ دَبنً انمُبداد االداسَخ انؼهُب 4

 
نًئرًشاد وانُذواد ووسػ انؼًم:ا  

 ربسَخ االَؼمبد يكبٌ االَؼمبد اعى انُشبط د

 2009اراس  – 16 – 15 عبيؼخ دَبنً –كهُخ انضساػخ  نهجؾىس انضساػُخ انًئرًش انؼهًٍ انغُىٌ االول 1

 2011اَبس  4 – 3 عبيؼخ دَبنً –كهُخ انضساػخ  انًئرًش انىطٍُ االول نهجؾىس انضساػُخ 2

 2013كبَىٌ اول  4 – 3 عبيؼخ دَبنً –كهُخ انضساػخ  نهجؾىس انضساػُخ انضبٍَانًئرًش انؼهًٍ  3

 2008َُغبٌ  30 – 29 ركشَذعبيؼخ  –كهُخ انضساػخ  ضساع انشاثغانًئرًش انؼهًٍ ان 4

 2016اراس  15 – 14 انغبيؼخ انزمُُخ انغُىثُخ انًئرًش انؼهًٍ انذونٍ انغُىٌ االول  5

 2014-11-11 سئبعخ عبيؼخ دَبنً َذوح : اخاللُبد يهُخ انزؼهُى ويششوع رؼهًُبد هُكم ػًم انزذسَغٍ 6

 2013-5-8 ثغذاد - وانهُئخ انؼبيخ نًكبفؾخ انزظؾشهُئخ فؾض ورظذَك انجزوس هُئخ رظذَك انجزوس\انُجبرُخفٍ انظؾبسٌ انؼشالُخ َذوح : كُىص انضشوح  7

 2013-11-26 كهُخ انؼهىو االعاليُخ ىو االعاليُخهانًئرًش انؼهًٍ االول نكهُخ انؼ 8

 2013-10-8 غذادث \كهُخ صساػخ انًئرًش انؼهًٍ االول نمغى انًؾبطُم انؾمهُخ  9
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 2012-2-15 هُئخ االعزضًبس دَبنً َذوح: رطىَش والغ صساػخ لظت انغكش فٍ انؼشاق 10

 2012-3-14 كهُخ انؼىو االعاليُخ عبيؼخ دَبنً انُذوح االونً نمغى انششَؼخ)انغؾش واصبسِ انفمهُخ واالعزًبػُخ( 11

 2012-3-29 ثغذاد \هُئخ فؾض ورظذَك انجزوس  حنؼشاق انًزغذدانًؼبشت وثُىن انغُُبد كُىص ا \انىسشخ انؼهًُخ انىنً  12

 2012-5-8 سئبعخ انغبيؼخ انُذوح انؼهًُخ االونً نمغى انجؾش وانزطىَش فٍ سئبعخ انغبيؼخ 13

 2012-4-10 كهُخ انضساػخ عبيؼخ دهىن انًئرًش انؼهًٍ االول نكهُخ انضساػخ عبيؼخ دهىن 14

 2011-1-9 كهُخ انؼهىو االعاليُخ عبيؼخ دَبنً ٍ انًظبسف االعاليُخَذوح: االعزضًبس وانزًىَم ف 15

 2013-6-8 االطًؼٍ\وؽذح االثؾبس انًكبَُخ كهُخ انزشثُخ )لُبط رمذو انًغزًغ خطىح عىهشَخ نزمذو انًغزًغ( ؽهمخ َمبشُخ 16

 2012- 5 – 8 َشانجؾش وانزطى –سئبعخ انغبيؼخ  انُذوح انؼهًُخ االونً انًزخظظخػٍ انجؾش انؼهًٍ  17

 2011-3-30 عبيؼخ دَبنً \كهُخ انزشثُخ االعبعُخ  انشإي انًغزمجهُخ نهزًُُخ انًغزذايخ فٍ انزؼهُى انؼبنٍ \انًئرًش انؼهًٍ انشاثغ  18

 2011-9-19 دَبنً \َمبثخ انًهُذعٍُ  ؽهمخ َمبشُخ ػٍ االؽزجبط انؾشاسٌ و انزظؾش 19

 2011-4-4 يؾطخ َخُم يُذنٍ \نهُخُم  انهُئخ انؼبيخ ٍ انغزائٍَذوح:انُخُم سكُضح اعبعُخفٍ االي 20

 2010-5-12 كهُخ انزشثُخ انشاصٌ َذوح :ػهىو انؾُبح يظهش يٍ يظبهش االػغبصانؼهًٍ فٍ انمشاٌ انكشَى 21

 2010-11-4 سئبعخ عبيؼخ دَبنً َذوح : االػشاف وانزمبنُذ انغبيؼُخ 22

 2010-12-21 كهُخ انضساػخ عبيؼخ دَبنً ُبػخ انذواعٍانُذوح انؼهًُخ انضبَُخ نزطىَش ط 23

 2011-4-12 االطًؼٍ \كهُخ انزشثُخ  فؼبنُبد انًىعى انضمبفٍ انضبنش نىؽذح االثؾبس انًكبَُخ 24

 2010-3-24 عًؼُخ انُؾبنٍُ انؼشالٍُُ اؽزفبنُخ َىو انُؾم 25

 2010-4-19 ًيؾبفظخ دَبن َذوحػٍ اعزشارُغُخ انزخفُف يٍ انفمشفٍ انؼشاق 26

 2010-5-3 سئبعخ انغبيؼخ انًهشعبٌ انضمبفٍ انجبول نًُُشَخ االلغبو انذاخهُخ 27

 6/4/2016 عبيؼخ دَبنً  –كهُخ انضساػخ  هغشح انشجبة، االعجبة وانًؼبنغبدَذوح :  28

 5/5/2015 عبيؼخ دَبنً  –كهُخ انضساػخ  ؽمىق االَغبٌ واالرغبس ثبنجششَذوح : 29

 21/4/2015 عبيؼخ دَبنً  –كهُخ انضساػخ  نضساػخ انؾضشَخ وأصشهب فٍ انجُئخ وانًغزًغ وانغزاءاَذوح :  30

 2/4/2014 كهُخ انضساػخ/ عبيؼخ دَبنً  رشغُش انًذٌ ورخفُض غبص االؽزجبط انؾشاسٌَذوح :  31

 6/4/2014 سئبعخ عبيؼخ دَبنً  انًىاءيخ ثٍُ يخشعبد انزؼهُى انؼبنٍ وعىق انؼًم  32
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 :يمبالد ػهًُخ،انخ( كزت يزشعًخ ،كزبة يغبػذ،ثشاءح اخزشاع ،)كزت يئنفخ،االَغبصاد واالَشطخ انؼهًُخ االخشي 

 

 

 

 ػهُهب :كزت انشكش انؾبطم 

 رفبطُم االَغبص سلى وربسَخ االيش نالَغبص اعى االَغبص د

    

    

    

 سلى وربسَخ انكزبة انغهخ انًبَؾخ د

 2005\9\21فٍ  6119 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 1

 2006\6\12فٍ  478 ػًبدح كهُخ انضساػخ 2

 2006\8 \15فٍ   9440 يذَشَخ انضساػخ فٍ يؾبفظخ دَبنً 3

 2008\12\27فٍ  14801 يذَشَخ انضساػخ فٍ يؾبفظخ دَبنً 4

 2009\1\4فٍ  24 وصاسح انضساػخ 5

 2009\1\20فٍ  719 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 6

 2009\3\1فٍ   214 عبيؼخ دَبنً -خػًبدح كهُخ انضساػ 7

  2008 \ 9 \ 24فٍ   1188 ػًبدح كهُخ انضساػخ 8

 2009\10\28فٍ  1651 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 9

 2009\12\22فٍ  15629 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 10

 2009\12\29فٍ  1966 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 11

 2010\10\12فٍ  1901 ؼخ دَبنًعبي -ػًبدح كهُخ انضساػخ 12

 2010\11\10فٍ  16431 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 13

 2010\11\11فٍ  \94 كهُخ انضساػخ –عبيؼخ ركشَذ  14

 2010\11\30فٍ  17466 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 15
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 2011\2\13فٍ  284 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 16

 2011\2\16فٍ  2364 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 17

 2011\5\25فٍ  943 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 18

 2011\6\19فٍ  9165 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 19

 2011\7\27فٍ  1307 سئبعخ عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 20

 2011\8\ا8فٍ 11478 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 21

 2011\9\29 َمبثخ انًهُذعٍُ انضساػٍُُ 22

 2011\9\28فٍ  13931 ؼخ نهشئوٌ انؼهًُخيكزت يغبػذ سئُظ انغبي 23

 2011\9\27فٍ  187 َمبثخ انًهُذعٍُ انضساػٍُُ 24

 2011\10\2فٍ  1580 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 25

 2011\10\5فٍ  1623 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 26

 2011\12\29فٍ  19113 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 27

 2012\1\17فٍ  92 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 28

 2012\2\28فٍ  335 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 29

 2012\6\18فٍ  1114 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 30

 2012\10\3فٍ  1729 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 31

 2013\4\22فٍ  5772 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 32

 2013\9\18فٍ  13590\2\أ وصاسح ؽمىق االَغبٌ 33

 2013\9\30فٍ   1007 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 34

 2013\12\16فٍ  2052 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 35

 2014\5\14فٍ  7288 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 36

 2014\12\1فٍ  16064 سئبعخ عبيؼخ دَبنً 37

 2015\3\10فٍ  463 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 38

 2015\9\21فٍ  1740 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 39

 2016\3\10فٍ  3721 سئبعخ انغبيؼخ 40

 2016\6\8فٍ  8304 سئبعخ انغبيؼخ 41

 2016\8\ 10فٍ  1491 عبيؼخ دَبنً -ػًبدح كهُخ انضساػخ 42


