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  ٕدعحانطهثاخ انًذقشٚش عٍ 

 تًكرة تشاءاخ االخرشاع انًظشٖ تأكادًٚٛح انثحس انعهًٗ تانقاْشج

 
 سقى اإلٚذاع ٔذاسٚخّ يغًٗ االخرشاع انعًم ظٓح اعى انًخرشع و

بكلية االقتصاد  مدرس د/دمحم عثذ انحًٛذ حعاض 1
 المنزلى

يعًٕعح يغاطش 

ًاَٛكاٌ انسعى 

سظال  –حشًٚٗ "

 "اطفال  –

 و1620/2013

 و21/10/2013

طذسخ انثشاءج تراسٚخ 

17/1/2018 

 28459تشقى 

د/ ٚاعش عثذ انشحًٍ عًاسج  2

 انغٛذ

 و418/2014 كالعًٛٛط أقشاص طٛذنٗ حش

 و17/3/2014

أ.د/ طثحٗ انغٛذ حغة  3

 انُثٗ

إَراض كٛرظ  أعرار تكهٛح انعهٕو

يظشٚح يطٕسج 

 نهحفاظ عهٗ انذَا 

dna يٍ انركغٛش 

 و809/2014

 و20/5/2014

أ.د/ طثحٗ انغٛذ حغة  4

 انُثٗ

انرعٕٚف  اعرخذاو أعرار تكهٛح انعهٕو

انثشٚرَٕٗ كًفاعم 

حٕٖٛ الَراض فض 

كثذٖ ظذٚذ يٍ 

 خالٚا كثذٚح

 و810/2014

 و20/5/2014

 

 "عذو قثٕل"

 أ.د/ دمحم انغٛذ خهٛم 5

 د/يظطفٗ يحًٕد عهطاٌ

 أعرار يرفشغ انعهٕو

يٕظف تًحكًح شثٍٛ 

 انكٕو

قح ٔطشٚظٓاص 

 نهرحكى فٙ كًٛح 

 انٓٛذسٔظٍٛ

 اءي انًضاف إنٗ 

 انششب 

 و1293/2014

 و11/8/2014

طذسخ انثشاءج تراسٚخ 

11/11/2019 

 29492تشقى 

أعرار يرفشغ تكهٛح  أ.د/ دمحم انغٛذ خهٛم 6

 انعهٕو

ظٓاص ٔطشٚقح 

 نرُقٛح يٛاِ

انششب يٍ 

انًهٕشاخ 

انكًٛٛائٛح 

 انثٕٛنٕظٛح ٔ

 و1423/2014

 و8/9/2014

خ انثشاءج تراسٚخ طذس

11/12/2019 

 29537تشقى 

د/ أحًذ دمحم عظًد فٓٛى  7

 يُظٕس

صيٛم ٔطثٛة 

 -تًغرشفٗ انعايعح

 قغى انظذس

إتشج راذٛح االسذذاد 

ألخز عُٛاخ 

انغشاء انثههٕسٖ 

 عثش انعهذ

2025/2014 

16/12/2014 

   طذسخ انثشاءج تشقى 

تراسٚخ  29893

30/8/2020 
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 ٕدعحاخ انًانطهثذقشٚش عٍ ذاتع 

 تًكرة تشاءاخ االخرشاع انًظشٖ تأكادًٚٛح انثحس انعهًٗ تانقاْشج

 

 سقى اإلٚذاع ٔذاسٚخّ يغًٗ االخرشاع انعًم ظٓح اعى انًخرشع و

 أ.د/ سشا عثذ انشحًٍ دمحم 8

 انُحاط 
أعرار تكهٛح االقرظاد 

 انًُضنٙ
ذكُٕنٕظٛا إَراض 

يهثظ ذعٕٚضٙ 

طحٙ َٔفغٙ 

 نًغرأطهٙ انصذ٘

 و419/2015

22/3/2015 

 

َٓهّ يظطفٗ عثذ انحًٛذ  9

 (6يظطفٗ ٔاخشٍٚ  )
كهٛح  -ٍٛيُٓذع

 انُٓذعح االنكرشَٔٛح

ظٓاص كشف 

انخطش انًرحشك 

ذ ٔانزٖ عٍ تع

ٚشًم يٕاد 

 (يعذَٛح ) ساطذ

160/2016 

 و31/1/2016

 

أحًذ حغٍٛ انشحاخ َظش  10

 انذٍٚ
طانة انُٓذعح 

 االنكرشَٔٛح

ظٓاص انًغرشعش 

 انحٕٖٛ

804/2016 

 و15/5/2016

 1567/2017 قُاص انكرشَٔٗ عذادٖإطانة  عثذ انشحًٍ اعالو يثاسك 11

 و24/9/2017

عالغ انٗ يرعذد  عذادٖإطانة  عثذ انشحًٍ اعالو يثاسك 12

 انًٓاو  

400/2018 

7/3/2018 

13 

 

يعٛذ تكهٛح انزكاء  عهٗ اتشاْٛى احًذ طٛاو

تعايعح  االططُاعٙ

 كفش انشٛخ

 ظٓاص طثٗ

إنكرشَٔٗ يحًٕل 

   يرعذد انًٓاو

1040/2019 

1/7 /2019 

14 

 

 أحًذ ععٛذ أحًذ انقشٔاػ

 

 

 ـــــــــــــــــــــ    

يشْى َٕتٛذسو 

نهعهذ نعالض قشحح 

 نحفاضاخا

1892/2019 

27/11/2019 

طانثح تانًشحهح  آٚح يظطفٗ يحًٕد عهطاٌ 15

 انصإَٚح انعايح

ظٓاص نًُع 

 حٕادز انغٛاساخ

1257/2020 

 و30/8/2020

 يفٕع َقطح اذظال                                                        

 يكرة تشاءاخ االخرشاع                                                                                

 

 ) د/ ععذ عاطف حغٍُٛ (                                                                              

 

 

 

Free Hand
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