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 حمتٕٚبد انؼذد االٔل  
 

 ٔطهت ادلؼهٕيبد يف ششكخ ادلغبًْخ  حك يشالت احلغبثبد يف االطالع
 "دساعخ يمبسَخ يف انتششٚغ ادلظش٘ ٔانغٕس٘ "

                  أمحد عادم أبِزُد
 
 2  

  دٔس يشالت احلغبثبد يف دػٕح اجلًؼٛخ انؼبيخ نالَؼمبد يف ششكخ ادلغبًْخ
 ٘""دساعخ يمبسَخ يف انتششٚغ ادلظش٘ ٔانغٕس

 أمحد عادم أبِزُد

 يٍ انٕجٓخ انمبََٕٛخ يبْٛخ طُبدٚك االعتخًبس 3
 أمحد عبد اجملّد قهِت

 

4 
 )دساعخ يمبسَخ( ادلؼٛبس احملذد نهطجٛؼخ اإلداسٚخ نهًُبصػخ

 أسامٕ حُِل سكّمان سامل
 

 ٙ ٔادلظش٘انهٛج حغى تُبصع االختظبص ثني انمضبء اإلداس٘ ٔانمضبء انؼبد٘ يف انُظبيني انمبََٕٛني  5
 أسامٕ حُِل سكّمان سامل

 
 لشاءح يف فمّ انغريح اإلشبػخ ٔخطشْب ػهٗ انغهى ادلذَٙ 6

 التاٍ بى حممدن بى امجد

 انتظذٚك ػهٗ األحكبو انظبدسح ػٍ احملبكى انؼغكشٚخ ٔانطؼٍ ػهٛٓب يف انمبََٕني انفهغطُٛٙ ٔادلمبسٌ 7
 أمني حممد  وِفل

 يفٕٓو اجلشميخ انؼغكشٚخ 9
 مد  وِفلأمني حم
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 اتفبق اإلطبس كٕعٛهخ 01
 نتُظٛى انؼاللبد انؼمذٚخ ادلًتذح

 أميى إبرايّل العشماَٖ
 أعتبر انمبٌَٕ ادلذَٗ ادلغبػذ 

 ٕفٛخادلُ جبيؼخ –كهٛخ احلمٕق 
 آحبس انششط ادلبَغ يٍ انتظشف 00 

 إُهاس حممد إبرايّل جاد احلق

 
 جضاء خمبنفخ انششط ادلبَغ يٍ انتظشف 02 

 ًذ بثشاْٛى جبد احلكُٚبط حما
 
 

 جضاء خمبنفخ انششط ادلبَغ يٍ انتظشف
 بػذاد

 بُٚبط حمًذ بثشاْٛى جبد احلك
 

 يف يشحهخ مجغ االعتذالالد يف انمبٌَٕ انًُٛٙ  حــك ادلتٓى يف االعتـــؼبَخ مبحبو   03
 " دساعخ يمبسَخ "

  ذكـرٖ فضـل عبـد اهلل
 جبيؼخ ػذٌ يذسط ثكهٛخ احلمٕق
 04 

 بو  يف يشحهخ احملبكًخ اجلُبئٛخدٔس احمل
 " دساعخ يمبسَخ "

  ذكـرٖ فضـل عبـد اهلل
 يذسط ثكهٛخ احلمٕق جبيؼخ ػذٌ

 
 جلبٌ انتٕفٛك ٔادلظبحلخ ثني انتشكٛم ٔاالختظبص دساعخ يمبسَخ ثني انفمّ ٔانمبٌَٕ  05

 )يف انتششٚغ ادلظش٘ ٔانتششٚغ انؼًبَٙ(
 سامل بى مسكل بى سعّد املريِن

 محبٚخ حمٕق ادلهكٛخ انفكشٚخ ػهٗ انجحج انؼهًٕٛانتطٕٚش انتكُٕنٕجٙاحش  06 
  سالْ مسري فٌمْ

 حمٕق ػني مشظ يذسط يغبػذ لغى االلتظبد انغٛبعٙ
 انطجٛؼخ انمبََٕٛخ نهًبل انؼبو"دساعخ يمبسَخ" 07 

 صاحل عبد واصر التمّمْ
 

 انتطٕس انتبسخيٙ دلغئٕنٛخ انشخض ادلؼُٕ٘ ٔثٛبٌ يفٕٓيّ 08

 مصطفٔ حممد الطراَوً طارق
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 ٔيظبدس جتشميٓب يف انفمّ اجلُبئٙ اإلعاليٙ، ٔانمبٌَٕ ادلمبسٌ االجتبس ثبألػضبء انجششٚخ 09

 طالب سالمٕ عّد املشاقبٕ
 

 يربساد ششاء أعٓى اخلضُٚخ ٔاجلٕاَت ادلشتجطخ ثٓب 21

 عبد اهلل النوّبات
 
 

 انجُٕن ٔادلؤعغــبد ادلــبنٛخ االعإليٛخ 20
 أمحد عثمانعثمان 

 يبْٛخ يجذأ يؼظٕيٛخ اجلغى اإلَغبَٙ 22
 عزُزٓ مطكق مفرح

 
 انتظشف يف اخلالٚب اجلزػٛخ 23

 ػضٚضح يطهك يفشح
 

 لغًخ ادلٓبٚأح 24
 عصان السّد عطّٕ صاحل

 
 يف انُظبو انغؼٕدٖ ٔانمبٌَٕ ادلظشٖ ض انطجٙ لجم انضٔادحـادلشكالد ادلتؼهمخ ثبنف 25

 بعكٔ السّد حسني أبِ دُا
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   بد انؼذد انخبَٙحمتٕٚ

 

 
 

 

 " دٔس انمضبء اإلداس٘ يف محبٚخ حك ادلتؼبلذ يف ضًبٌ انتٕاصٌ ادلبيل نهؼمذ اإلداس٘"
 عكــْ عدوـان عكــِان البــراك

 
2 

 ّيغئٕنٛخ انؼضٕ ادلُتذة نإلداسح ثٕطفخ ادلذٚش انفؼهٙ نششكخ ادلغبًْ

 فــادٖ حممد عماد الدُى أبِ السعِد تِكل 
 دكتٕساِ يف انمبٌَٕ انتجبس٘ ـ جبيؼخ انمبْشح

 يف انمبٌَٕ انًُٛٙ ٔادلظش٘ ضًبَبد محبٚخ انمبضٙ يٍ اخلظٕو 3 
 فتحْ أمحد قحطان حسى

 

 جشائى يشالجخ ادلشاعالد االنكرتَٔٛخ دساعخ يمبسَخ 4

 فؤاد أمني السّد حممد

 األحكبو اخلبطخ ثبدلغبًْٗ يف جشائى أيٍ انذٔنخ انذاخهٗ . 5
 مد صاحل امحد املٌدٖحم

 
 يف عهطُخ ػًبٌ ضًبَبد ػذو ادلغبط مبهكٛخ األيٕال ادلغتخًشح 6

 حممد بى سّف بى سعّد اهلامشْ
 

 اعتمالنٛخ انؼمذ انتحكًٛٗ ٔ يجذأ االختظبص ثبالختظبص 7
 " حممد خري" عمار شرُف

 
 اذلُذعٛخ ادلُبصػبد تغٕٚخ ٔعبئم يٍ كٕعٛهتني انتٕفٛك ٔ ٕعبطخان 8 

 د خري عمار شرُفحمم
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 االختٛبس انفمٓٙ  ثبالعتُبد نهمٕاػذ انهغٕٚخ ػُذ األيني انشُمٛطٙ 9

 "لشاءح يف تفغري انشُمٛطٙ ادلغًٗ: أضٕاء انجٛبٌ يف بٚضبح انمشآٌ ثبنمشآٌ"
 حممد فام حممد حممِد السالمد/ 

 أعتبر انفمّ ٔأطٕنّ
 -يٕسٚتبَٛب–جببيؼخ انؼهٕو اإلعاليٛخثبنؼٌٕٛ 

 انظكٕن االعاليٛخ ٔدٔسْب يف حتمٛك انتًُٛخ االلتظبدٚخ آحبس 01 
 حممِد حممد طكعت سعد أمني

 انتحكٛى نششط انمبََٕٛخ انطجٛؼخ 02 
 مٌهد فرحان حممد الطعاوْ

 
 أعجبة صٚبدح ظبْشح انؼمٕثبد انغبنجخ نهحشٚخ لظريح ادلذح يف انتششٚغ انًُٛٙ 03

 ) دساعخ يمبسَخ (
 واصر مساعد عكْ الرفاعْ

 
 َظبو االختجبس انمضبئٙ 04

 واصر مساعد عكْ الرفاعْ
 

05 
 انظؼٕثبد انتٙ تٕاجّ تُفٛز َظبو انتذاثري اإلحرتاصٚخ ادلمشسح نألحذاث ٔاحلهٕل ادلمرتحخ

 َاٗل حممد أمحد لكِ

 

 

 ٔعبئم ٔطالحٛبد اجلٓبص ادلشكض٘ نهشلبثخ ٔاحملبعجخ انًُٛٙ يف دمبسعتّ دلٓبيّ انشلبثٛخ 06
 ْ الطّارنحيْ حممد عك
 

 يف انؼاللبد اخلبطخ انذٔنٛخ انطؼٍ ثبنجطالٌ ػهٗ حكى انتحكٛى 07
 َضاح عبد اجلبار القحمٔ

 
 
 ادلمبسثخ انمبََٕٛخ ٔاأليُٛخ دلكبفحخ اإلسْبة يف دٔل ادلغشة انؼشثٙ 08 

 تَٕظ، اجلضائش، ٔادلغشة أمنٕرجب  
 باخُِا درُس

 انغٛبعٛخأعتبر انمبٌَٕ اجلُبئٙ ثكهٛخ احلمٕق ٔانؼهٕو 
 اجلضائش، أدساس –جبيؼخ أمحذ دساٚخ 
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 انشلبثــخ ػهــٗ األيــٕال انؼبيـــخ يف انتششٚغ انًُٛٙ 09
 دراســـــة مقــــــــارنة

 حيْ حممد عكْ الطّارن
 

 سلبثــخ انغهطــــخ انتششٚـؼٛــخ  ػهــٗ تُفٛز ادلٕاصَخ انؼبيخ 21
 دراســـة مقـــارنة

 حيْ حممد عكْ الطّارن
 

 ششػٛخ احلبكىاعبط  20

 حئّ عكْ معّاد
 

 االختظبص انُٕػٙ نهمضبء اإلداس٘ انهٛجٙ ثُظش طؼٌٕ اإلنغبء 22
 ُِسف عبد اهلل

 انهٛجٙ بجشاءاد انطـؼـٍ ثبنُمض اإلداس٘ يف انُظبو انمبََٕٙ 23
 ُِسف عبد اهلل


