
 انسُرة انؼهًُت    -

 َبهاٌ حسىٌ ػبد هللا أحًد انسؼدوٌ.اضًّ انكايم:  -

 .6/1972/ 18 انعراق: – يٍ يٕانٛد يحهح تاب انثٛض فٙ يدُٚح انًٕصم -

حصللم ىهللٗ ةللٓاكج انثكللانٕإٚش فللٙ انه للح انعرتٛللح ٔ كاتٓللا يللٍ  هٛللح اٜكاب/  -

 .29/6/1996جايعح انًٕصم 

فللٙ ابكب انعرتللٙ انحللدٚس يللٍ  هٛللح اٜكاب/   رانًاجطللرٛ ةللٓاكج  حصللم ىهللٗ  -

 .12/8/1999جايعح انًٕصم 

حصم ىهٗ ةٓاكج اند رٕااِ فهطفح فلٙ ابكب انعرتلٙ انحلدٚس يلٍ  هٛلح اٜكاب/  -

 .19/10/2003جايعح انًٕصم 

أضلللرا   9/11/2003، يلللداش 7/10/2000ابنملللاب انعهًٛلللح: يلللداش يطلللاىد  -

 .1/5/2007يطاىد: 

شلى  7/10/2000 هٛح اٜكاب/ جايعح انًٕصم فلٙ  –ح انعرتٛح ذعٍٛ فٙ لطى انه  -

( ٔذمهلللد فٛٓلللا 12/3/2009 – 2/11/2004اَرملللم  نلللٗ  هٛلللح انعهلللٕو ا ضللل يٛح  

يُاصللة ىدٚلللدج: يمللرا لطلللى/ يعلللأٌ انعًٛللد نهدلللأٌ انكااٚللح/ يلللدٚر اندلللأٌ 

 –ٛلح انعهًٛح/ يعأٌ انعًٛد نهدلأٌ انعهًٛلح. ْٔلٕ ٚعًلم اٌٜ فلٙ لطلى انه لح انعرت

 ٔن ٚسال. 12/3/2009 هٛح انررتٛح ابضاضٛح/ جايعح انًٕصم يُذ 

اةللررن فللٙ يللاذًراخ َٔللدٔاخ ىدٚللدج فللٙ جايعللاخ انًٕصللم ٔذكرٚللد ٔت للداك  -

 ٔانًطرُصرٚح. 

حصم ىهٗ يجًٕىح  ثٛرج يٍ  رة اندكر ٔانرمدٚر يٍ ائٛص جايعلح انًٕصلم  -

ابضاضٛح نةررا ّ فٙ  ىلداك  ٔىًاكاخ  هٛاخ: اٜكاب ٔانعهٕو ا ض يٛح ٔانررتٛح

انًلللاذًراخ ٔانُلللدٔاخ ٔ ىلللداك انثحلللٕز ٔانهجلللاٌ انعهًٛلللح ٔا كااٚلللح ٔذلللداٚص 

 اندااضاخ ابٔنٛح ٔانعهٛا.

ندٚللّ يجًٕىللح  ثٛللرج يللٍ انثحللٕز فللٙ انرٔاٚللح ٔانمصللح انمصللٛرج ٔانحكاٚللح اندللعثٛح  -

،  مر َٛلللحٔانًطلللرحٛح ٔاندلللعر، ٔانًصللليه  انُملللد٘، ٔانمصلللح انمر َٛلللح، ٔانث  لللح ان

ٔنضلًٛا  ٔانحدٚس انُثٕ٘ اندرٚف فضل  ىلٍ انثحلٕز فلٙ ابكب انًٕصلهٙ انحلدٚس 

انمصصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٙ(                                                                                                                انفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٍ 

كاش يجًٕىح  ثٛرج يٍ انًلٕاك ىهلٗ يطلرٕٖ اندااضلاخ ابٔنٛلح: ابكب ا ضل يٙ، -

ٔحمٕق ا َطاٌ، ٔانث  ح انمر َٛح، ٔانرفطٛر، ٔىهٕو انمر ٌ، ٔىهٕو انحدٚس، ٔيلُٓ  



انثحللس، ٔانُمللد ابكتللٙ انحللدٚس، ٔانًُر للة، ٔىهللٗ يطللرٕٖ اندااضللاخ انعهٛللا: يللُٓ  

َمدٚللح حدٚصللح، ٔىهللى ابضللهٕب ي ٔانُ رٚللح انثحللس، ٔكااضللاخ أكتٛللح حدٚصللح، ٔيُللاْ  

ابكتٛللح ي َٔ رٚللاخ انمللراتج ٔانرهمللٙ ي َٔ رٚللاخ َمدٚللح ي ٔذمُٛللاخ انطللرك  انرٔائللٙي 

 ٔلضاٚا ابكب انًٕصهٙ انحدٚس . 

 انرضائم انجايعٛح انًاجطرٛر ٔاند رٕااِ.يٍ  يجًٕىح  ثٛرج أةرف َٔالش  -

 

 أوال. انكخب انًفردة

دَىاٌ حٍ ػهً انفالح نهشاػر اندكخىر حكًج صاان::  اإلَقاع وانًىسُقً فٍ-1

 .2007يُدٕااخ انثراق انصمافٛح، انًٕصم ي  انقضائد انقضُرة وانًقطىػاث.

ت فااٍ انًوًىػاااث شااؼرَت انًكاااٌ فااٍ انقضاات انقضااُرة ةااداي:  اارا ة ح هُهُاا-2

كيدلك . كاا ذًٕز نهيثاىح ٔانُدلر، ( نهُثى بهُاو بردي8008-9989)انقضضُت 

 2012ي 

ةًانُاااث انااُش وحشااكُم انقطااات:  اارا اث فااٍ سااردَاث فااار  سااؼد اناادٍَ - 3

 .2013يياتع اندٚاا، انًٕصم ي  انسردار،

ىانى انكرة انحدٚس، اباكٌ ي حفكُك انشفرة انسردَت: دراست ح هُم انقطات، - 4

2014. 

ةًانُاث حشكُم انىصف فٍ انقضت انقضُرة:  را ة ح هُهُت فاٍ انًوًىػااث - 5

 . 2014كاا ذًٕز، كيدك ي انقضضُت نهُثى بهُاو بردي، 

ي كاا  ٛللدات ي  بُُاات حشااكُم انقطااات:  اارا اث فااٍ انرواَاات انؼربُاات انًؼاصاارة- 6

 .2015اباكٌ : 

ي كاا  نًؼاصاارةشااؼرَت حشااكُم انقطااات:  اارا اث فااٍ انسااردَاث انؼرا ُاات ا- 7

 2015 ٛدات ي اباكٌ ي 

كاا ي  ةًانُاث حشكُم انقطاات:  ارا اث فاٍ انساردَاث انًىصاهُت انًؼاصارة- 8

 2015 ٛدات ي اباكٌ ي 

كاا  ي حوهُاث انرؤَت وحشكُم انقطات:  را اث فٍ سردَاث ػًاد اندٍَ خهُم- 9

 2015 ٛدات ي اباكٌ ي 



كاا ، فااٍ أدت ػًاااد اناادٍَ خهُاام آفاااا انرؤَاات وحشااكُم انقطااات:  اارا اث- 10

 2015 ٛدات ي اباكٌ ي 

كاا ي  أساارار انساارد وحشااكُم انقطااات:  اارا اث فااٍ  ضااش ػهااٍ انفهااادٌ- 11

 2015 ٛدات ي اباكٌ ي 

حشاااكُم انًكااااٌ فاااٍ انقطاااات انساااردٌ:  ااارا اث فاااٍ انساااردَاث انؼرا ُااات - 12 

 . 2015كاا  ٛدات ي اباكٌ ي ي انًؼاصرة 

 انفضااا  انقضضااٍ:  اارا ة فااٍ انًوًىػاات انقضضااُت )فااٍشااؼرَت حشااكُم - 13 

 . 2015ي كاا  ٛدات ي اباكٌ ي  اَخظار انًهرةاٌ( ن كًج صان:

حشكُم انىصف فٍ انقطات انسردٌ:  ارا ة فاٍ  ضاش يإَاد انُاى,بكٍ   - 14 

 . 2015كاا  ٛدات ي اباكٌ ي 

ا ( شااؼرَت حشااكُم انفضااا  انسااردٌ:  اارا ة فااٍ رواَاات )ا ريهاات انسااىد- 15 

 .2015كاا  ٛدات ي اباكٌ ي  نضب ٍ ف ًاوٌ،

َقااد انساارد بااٍُ انُظرَاات وانخطبُااي:  اارا ة فااٍ انقطااات انُقاادٌ انروائااٍ - 96

 .(لٛد انيثع .  إلبراهُى ةُدارٌ

17  -    

.  لٛلد فٍ سردَاث سؼدٌ انًان: اث ةًانُاث حشكُم انفضا  انسردٌ:  را - 18

 انيثع(.

انُظرَت وانخطبُي:  ارا ة فاٍ  ضاُدة )انساُدباد  ةًانُاث حشكُم انقُاع بٍُ- 19

  لٛد انيثع(. فٍ رحهخه انثايُت( نقهُم حاوٌ.

. ةًانُاث حشكُم بُُت انقضُدة ان دَثت:  را اث فٍ انشؼر انؼربٍ انًؼاصار- 20

  لٛد انيثع(.

 شؼرَت حشكُم انقطات :  را ة ةًانُت فٍ حأوَم سردَاث هُثى بهُاو باردي -21

 . لٛد انيثع (

بُُت حشكُم انقطات انسردٌ :  ارا ة ةًانُات فاٍ دالنُات رواَااث هُاثى بهُااو  22

  لٛد انيثع ( بردي



 فاٍ انقارآٌ انكارَى: دراسات ح هُهُات،-ػهُه انساالو –شقضُاث  ضت َىسف -23

  لٛد انيثع(.

 ،  لٛد انيثع(.انقضضٍ فٍ انقرآٌ انكرَى: دراست ةًانُتانشكم  24   

ي: انكخب انًشخركت   ثاَُا

بالغت انقش يٍ ان كاَت ئنً انسرد: يسخىَاث انخشكُم انساردٌ فاٍ  ضاش  -1

 2011ي  راب يدررن يع َ ثح يٍ انُماك ي كاا انحٕاا ي ضٕاٚا ي  ةًال َىرٌ

  . 

ي  أساارار انساارد يااٍ انااىاكرة ئنااً ان هااى:  اارا اث فااٍ سااردَاث سااؼدٌ انًااان:-2

 .2012ي  ضٕاٚا راب يدررن يع َ ثح يٍ انُماك يكاا انحٕاا ي 

يغااايرة انكخاباات فااٍ حًظهااراث انفضااا  انُضااٍ:  اارا اث فااٍ حورباات ح سااٍُ -3

 .  2012.  راب يدررن يع َ ثح يٍ انُماك ي كاا ىانى انكرة ي اباكٌ ي كريُاٍَ

ي  رللاب  حوهُاااث انفضااا  انسااردٌ:  اارا اث فااٍ سااردَاث هُااثى بهُاااو بااردي-4

 .  2012يدررن يع َ ثح يٍ انُماك يكاا ذًٕز ي ضٕاٚا ي 

ساااهىي ةاااابر ي  رلللاب يدلللررن يلللع  طا اااتانبُُااااث اندانااات فاااٍ شاااؼر شاااا ل  – 5

 .  2013ي  انعراق -ي ييثعح اندٚاا ي انًٕصم انشكرةٍ

ساا ر انخشااكُم ودهشاات انخاادنُم:  اارا اث فااٍ انقطااات انسااردٌ  َااىر ػبااد  – 6

 رللاب يدللررن يللع َ ثللح يللٍ انُمللاك ييُدللٕااخ انذحللاك انعللاو ن كتللات  انؼزَااز  

 .  2014ٔانكراب فٙ َُٕٖٛ ي 

 رلاب يدلررن ربُغ ثانث:  را اث فٍ انًُوزٍَ انشؼرٌ وانسردٌ فاٍ َُُاىي، -7 

 .2014يع َ ثح يٍ انُماك، يُدٕااخ انذحاك انعاو ن كتات ٔانكراب فٙ َُٕٖٛ، 

حشااكُم ان ااىار:  اارا ة فااٍ انًوًىػاات انقضضااُت )ياادٌ وحقائااب(  ةللعرٚح-8

، كاا ذًللٕز نهيثاىللح  بشااُر ئبااراهُى أحًااد رللاب يدللررن يللع  نسااؼدٌ انًااان:،

 . 2016ٔانُدر ٔانرٕزٚع ، كيدك ، 

 

 


