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األضخبر ادلطبدذ انذكخىر فراش دبذ ادلُعى دبذ اهلل  
 انعًيذ وكبنت

 ىر متيى طبهر امحذاعاضخبر انذكخ
 يطؤول وحذة حقىق اعاَطبٌ 

 ضًيبء دبذ اجمليذ دبذ احلطٍ 
 ابٍ ضيُبيطؤونت شعبت  

 اضعذ غبزي نفخت  
 / انخصىير ابٍ ضيُبقطى 
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 كؾؿة السقد طؿقد الؽؾقة الؼانون احملرتم

تعدددددةمطؾقدددددةماظؼددددداغقنم/ماىاععدددددةماٌلؿـصدددددرؼةمواحدددددةةمعدددددـماظؽؾقددددداتماظعرؼؼدددددةمسيماظعدددددرا ممممم

,موضدددددةمدددددداػؿتموسؾدددددكمعدددددةامسؼدددددقدمسيمغيدددددرماظدددددقسلمواظـؼاصدددددةماظؼاغقغقدددددةمسيم ؾدددددةغامممممممممم

 سيماجملاظنيماالطادميلمواظؾقـلم.ماظعزؼز

وأعدددداماٌددددلنراتمواظـددددةواتموايؾؼدددداتماظـؼاذددددقةماظددددضمتعؼددددةمصقفدددداماالمشددددق معددددـمصددددق ممممممممم

سطائفددددداماظدددددةائؿمدونمانمؼغدددددربمسدددددـماظؾددددداحبمعدددددامؼصدددددةرمسدددددـماددددددات تفامعدددددـم دددددقثمسيممممم

خمؿؾددددػمصددددرونماظؼدددداغقنمواظددددضمتؿددددقديمغيددددر مسيمدؾددددةمسؾؿقددددةم ؽؿددددةم,متعددددةمواحددددةةممممممممممم

انمغيدددددالماظؽؾقدددددةماعؿدددددةماديمم  جملدددددقتماظؼاغقغقدددددةماٌعطدددددا ةم,م دددددؾممعدددددـمضؾدددددةمضؾقؾدددددةمسيمام

عدددددامتؼقؿدددددفمعدددددـمغيددددداراتمةؾدددددتمصقفدددددامدوائدددددرماظةوظدددددةماٌكؿؾػدددددةمص دددددقمسدددددـمعيدددددارطةممممممم

اددددددددددات تفامسيمغيددددددددداراتماٌلدلددددددددداتماظعؾؿقدددددددددةمواالطادميقدددددددددةمواٌراطدددددددددزماظؾقـقدددددددددةممم

ماٌكؿؾػةم.

اظددددددروحممموحنددددددـمسيم ةاؼددددددةمسددددددانمدرادددددددلمجةؼددددددةم,مأوأنماحقددددددلمسيمادددددددات ةماظؽؾقددددددةممممم

اٌعطدددددداةمواظرشؾددددددةماظةائؿددددددةمسيماالرتؼددددددا مبلددددددؿقاماظؽؾقددددددةم,مواػـددددددؽفؿم ؾددددددة ماظعددددددانممممممم

اظةرادددددلماىةؼددددةمسلددددكمانمؼؽددددقنمساعددددامعؾقؽددددام اظعطددددا مواًدددد مٌـؿلدددد ماظؽؾقددددةمعددددـمممممممممممم

مادات ةموعقزػنيمورؾؾةموظعؿقنماظعراضقنيم.
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 . 1998اطقد افتتاحفا طام  -3
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 ألهذاف وانرؤي وانرضبنتا
م

طؾقددددةماظؼدددداغقنمإديمإسددددةادماظطؾؾددددةمصؽرؼددددالموسؾؿقددددالمبددددامؼلػؾددددفؿمظؿقزقددددػمعددددامحصددددؾقامممممحهددددذف 

ؼـماظدددددددضمسؾقددددددفمخددددددقحبمددددددددـقاتماظةرادددددددةمعدددددددـمععددددددار موخدددددد اتمضاغقغقدددددددةمسيماٌقددددددادممممممم

مياردددددقنمصقفددددامسؿؾددددفؿم عددددةماظؿكددددرجم ؼددددةرمسدددداظلمعددددـماظؽػددددا ةمواٌفددددارةمدددددقا مطددددانمذظددددؽمممممممم

مسيماجملاحبماظعةظلماوماٌقةانماإلداريمضؿـمعلدلاتماظةوظةماٌكؿؾػةم.

عددددددـمجفددددددةمأخددددددرامتفددددددة ماظؽؾقددددددةمإديماٌلدددددداػؿةمسيماظؾـددددددا ماظػؽددددددريماظؼدددددداغقغلممممممم

ا ماظؼدددددقاغنيماظـاصددددد ةماومممددددددقا مطدددددانمذظدددددؽمسؾدددددكمعلدددددؿقامتؼدددددةؼؿماظدددددرأيمواٌيدددددقرةمودددددمممممممم

عيددددروساتماظؼددددقاغنيم,موتعؿددددؾمسؾددددكمغيددددرماظـؼاصددددةماظؼاغقغقددددةمعددددـمخددددقحبماٌددددلنراتماظعؾؿقدددددةممممممممممم

موايؾؼاتماظةرادقةم,موحةةماظؿعؾقؿماٌلؿؿرمواٌؽؿبماالدؿياريماظؼاغقغلم.

طؿددددددددامتفددددددددة ماظؽؾقددددددددةمإديماظؿعرؼددددددددػم دددددددداظقاضعماظؼدددددددداغقغلمسيماظعددددددددرا مىؿقددددددددعممممم

ؾماظؼدددددداغقنمخدددددددارجماظؾؾددددددةمعددددددـمخددددددقحبمغيددددددرماظؾقدددددددقثمممممماظؾدددددداحـنيمواٌكؿصددددددنيمسيمحؼددددددممم

واٌؼددددداالتموتددددد ظقػماظؽؿدددددبم,مإضددددداصةمإديماظرددددددائؾمواالردددددارؼ مماٌؼةعدددددةمعدددددـمضؾدددددؾمرؾؾؿـدددددامممممممم

مسيماًارجمسيمعقةانماظؼاغقنماٌؼارنم.

عددددددـمجفددددددةمأخددددددرامالمتؼؿصددددددرمأػددددددةا ماظؽؾقددددددةمإديماإلسددددددةادماظدددددد ػ مواظػؽددددددريممممممممم

قاغدددددبماظروحقدددددةمواٌعـقؼدددددةمعدددددـمخدددددقحبممممظؾطاظدددددبمسيماىاغدددددبماظؼددددداغقغلم دددددؾمنؿدددددةمإديماىممم

شددددددددرسمروحماٌقارـددددددددةمواإلخددددددددق،مواظؿػدددددددداغلمسيمأدا ماظعؿددددددددؾم,مواإل ددددددددةانمسيماظعطددددددددا ممم

اغطقضددددددالمعددددددـمانماظةوظددددددةمواجملؿؿددددددعمالمميؽددددددـمانمؼيددددددفةامتطددددددقرالمعلددددددؿؿرالمسيمجقاغددددددبممممممممم

مايقاةماٌكؿؾػةمإالمعـمخقحبمجفقدمأ ـائفموتػاغقفؿمسيمخةعؿفم.

م

ضددددادرمسؾددددكماسدددددةادمعددددقاردم يددددرؼةمعلػؾددددةموعؿكصصددددةمسيمحؼدددددقحبمممممممغظددددانمتعؾقؿددددلمممممانرؤيددددددت

قدةماظعاٌقددددددددةمتؾدددددددد ماحؿقاجدددددددداتماجملؿؿددددددددعماياظقددددددددةممددددددددددداٌعرصدددددددةمرؾؼددددددددالمٌعدددددددداؼ ماىم

مواٌلؿؼؾؾقةم.

م

تفقؽددددةماٌـدددداخماظعؾؿددددلمواظـؼددددداسيمالسددددةادمرؾؾددددةمعددددزودؼـم دددداٌلػقتماالطادميقدددددةممممممممممانرضددددبنت

قدددددددةمياجددددددداتماجملؿؿدددددددعماياظقدددددددةممواظؿطؾقؼقدددددددةموتؼدددددددةؼؿمخدددددددةعاتم ـقدددددددةموادؿيدددددددارؼةمعؾؾم

 واٌلدددددددددددددددددددددددؿؼؾؾقةمعدددددددددددددددددددددددعمتر دددددددددددددددددددددددنيماالخقضقددددددددددددددددددددددداتماالطادميقدددددددددددددددددددددددةم.م
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 دؾسماظؽؾقة

 ضلؿماظؼاغقنماًا،

 ضلؿماظؼاغقنماظعان

 اظعؿقة

االدارؼةمععاونماظعؿقةمظؾيلون  

 اظقحةةماالدارؼة

 مكتب العميد اعاغةمدؾسماظؽؾقة

 لجنة الترقيات العلمية

 المكتب االستشاري

 القلم السري

 مجلة الكلية

الخدمة وسجالت الملفات  

 وحدة الصادرة والواردة

 وحدة التدريسين

 وحدة التقاعد

 اظيعؾةماٌاظقة

 ذعؾةماًةعات

 صندوق التعليم العالي
 

 وحدة الصيانة

 

 وحدة النقل
 

 وحدة البدالة
 

 الوحدة الزراعية

 

 وحدة التنظيف
 

 الوحدة الرياضية

 
دة الدفاع المدنيوح  

 
 وحدة النشاط الفني

 

 وحدة الصرف
 

 وحدة الرواتب
 

 وحدة أمانة الصندةق
 

 وحدة السجالت
 

 وحدة االرشيف
 

 وحدة الكهرباء

 

 ذعؾةماظؿففقزات

 وحةةمحؼق ماالغلان

ذعؾةماالسقنمواظعقضاتم

 اظعاعة

ات العامةوحدة العالق  

 وحدة االعالم

 ذعؾةماٌؿا عة

ادارة المتابعةوحدة   

االستعالماتوحدة   

الحراسات الليليةوحدة   

اٌؽؿؾةمذعؾةم

 وداغقةماظؿعؾقؿ

اظرضا ةمواظؿةضقؼمذعؾةم

 اظةاخؾل

ضؿانماىقدةمذعؾةم

مجانية التعليموحدة  واالدا ماىاععل  

االعارةوحدة   

 وحدة المراجع والدوريات

النظم االليةوحدة   

اونماظعؿقةمظؾيلونماظعؾؿقةمواظةراداتماظعؾقاعع  

 ذعؾةمايادؾةمواالغرتغقت

 ذعؾةماظؾقثمواظؿطقؼر

 وحدة الدراسات العليا

 وحدة الشؤون العلمية

 ذعؾةماظؿلفقؾ

 وحدة التعليم المستمر

 وحدة التوجيه واالرشاد

 وحدة البعثات والعالقات الثقافية

الموقع االلكترونيوحدة  ذعؾةما ـمدقـا  

اعتماد المختبراتوحدة   

االحصا ذعؾةم  

متابعة الخريجينوحدة   
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 زلىر انطهبت /

وشفدت اول  1998/1999بدأت كؾقة الؼانون تستؼبل صالبفا مـذ العام الدراسي 

 بالـسةةبة لؾدراسةةتص الصةةباحقة 2003/ 2002دراسةةي يف العةةام ال دفعةةة ختةةر 

لؾدراسةةات اخلةةر ص املؼبةولص و واملسةائقة وفقؿةةا وؾةي جةةدول باطةداد الطؾبةةة    

 الصباحقة واملسائقة .

 انطهبت اخلرجيني نهذراضخني انصببحيت وادلطبئيت( ادذاد 2جذول رقى )
 

ماظطؾؾةماًرجينيماظعانماظةرادل

ماظصؾاحقةمةظؾةراد

اظطؾؾةماًرجينيمظؾةرادةم

ماٌلائقة

م103م105م2002-2003

م182م148م2003-2004

م194م130م2004-2005

م222م171م2005-2006

م190م190م2006-2007

م219م166م2007-2008

م204م208م2008-2009

م228م223م2009-2010

م247م283م2010-2011

م219م310م2011-2012

م168م274م2012-2013

مدددم353م2014-2015
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 رسم بقاني ووضح اطداد الطؾبة اخلر ص لؾدراسات الصباحقة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ادلبجطخري/  نطهبت انذراضبث انعهيب( ادذاد انطهبت اخلرجيني 1جذول رقى )

 

مماظعؾقاتماظؾةرادماظطؾؾةماًرجينيماظعانماظةرادل

م5م2004-2005

م5م2005-2006

م12م2006-2007

م7م2007-2008

م7م2008-2009

م8م2009-2010

م14م2010-2011

م12م2011-2012

م8م2012-2013

م11م2013-2014

م11م2014-2015

 

ماظـظانماظةرادلمسيماظؽؾقةم
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 ووسأوال / مرحؾة البؽالور

اظـظانماظةرادلمسيمعرحؾةماظؾؽاظقرؼقسمإديمأر عةمدـقاتمدراددقةمؼدؿؿماحؿلدابم مممممؼؼلؿممممم

ـؿفدلممتعدـمذدفرمتيدرؼـما وحبمومممماظلدـةماظةراددقةمممؾدةأممتودراددلمم(مأدؾقنمدرادلمظؽؾمصصدؾمم15

سيمذفرمحزؼرانمعـمطؾمسدانموؼؽدقنماظـظدانماالعؿقداغلمددـقيم,موؼدؿؿماحؿلدابمدرجدةماٌدقادمممممممممم

%معدـماظةرجدةمظؽدؾمصصدؾمدرادددلممممم20دداسماالعؿقاغداتماظػصدؾقةماظددضمتؽدقنممممماظةراددقةمسؾدكمأمم

ماظـفائلمم60سؾكمانمتؽقنم م%م.50مػلدرجةماظـفاحممسؾؿالمان%مخمصصةمظقعؿقان

وتعؿ مطؾقةماظؼاغقنمذاتماظؼلؿماظقاحدةمأيمانماٌدقادماظةراددقةماظدضمتدةرسمصقفدامخمؿؾطدةممممممممممممم

ونموزئةمسؾدكمأدداسمددـقاتماظةراددةم.مظد امميدـ ممممممم نيمعقادماظؼاغقنماظعانمواظؼاغقنماًا،مد

 اظطاظبمسيمغفاؼةماظلـةماظرا عةممذفادةماظؾؽاظقرؼقسمسيماظؼاغقنم.

(مومدؿقنمم32انمدؿقنماٌقادماظةرادقةماٌؼررةمظؾلـقاتماظةرادقةما ر عةمػلم مممممم

ما ر عةمػل (م75 مماظقحةاتماظةرادقةماظضمجيبمسؾكماظطاظبمادؿقػائفامخقحبماٌراحؾ

 . وحةة

م

ماٌقادماظةرادقةماٌؼررةمظؾصػق ماظةرادقةما ر عة

ماٌرحؾةما وديمم

م

مادؿماٌادةمس/ومممم

ملريقمرا تارؼخماظؼاغقنموذرؼعةمم3

معةخؾمظةرادةماظؼاغقنم3

ماظؼاغقنماظةدؿقريم3

معؾادئماالضؿصادم2

مواظعؼابماإلجرانسؾؿمم2

ماٌةخؾمظةرادةماظيرؼعةم2

م قةاظؾغةماظعرم2

مإغلانحؼق مم2

مايادقبم1



 
 

ماٌرحؾةماظـاغقة

مادؿماٌادةمس/وممممم

ماظؼاغقنماٌةغل االظؿزاعات(م3

مضاغقنماظعؼق اتم/اظؼلؿماظعانم3

ماإلدارياظؼاغقنمم3

ماظيكصقةمما حقاحبضاغقنمم2

ماظـظؿماظلقادقةم2

ماٌاظقةماظعاعةم2

ماظؾغةماالغؽؾقزؼةم2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماٌرحؾةماظـاظـةم

مؿماٌادةادمس/و

 اظؼاغقنماظةوظلماظعانم3

 ضاغقنماظعؼق ات/اظؼلؿماًا،م3

 اظعؼقدماٌةغقةم3

 اظؼاغقنماظؿفاريم3

 ضاغقنماظعؿؾمواظ ؿانم2

 اظؼ ا ماإلداريم2

ماٌقارؼثم2

ماٌرحؾةماظرا عةم

مادؿماٌادةمس/و

ماظؼاغقنماظةوظلماًا،مم3

ماظؼاغقنماٌةغلم ايؼق ماظعقـقة(م3

مورا ماظؿفارؼةما م2

مأ قحبماظػؼفماإلدقعلم2

مضاغقنماٌراصعاتمواإلثؾاتمم3

ماٌـظؿاتماظةوظقةم2

ماحملاطؿاتماىزائقةمأ قحبم2

 اظؿـػق  م1

ماظؿقؼقؼماىـائلم2



 

 دليل كلية القانون
 

 

 مرحؾة املاجستري

ضؾدددددقحبماظطاظدددددبمسيمضلدددددؿماٌاجلدددددؿ م ـدددددا  مسؾدددددكمذدددددرولمؼدددددؿؿماسؿؿادػدددددامممممممؼدددددؿؿ     

الم.موخي دددددعماظطاظدددددبماظددددد يمتؿدددددقصرمصقدددددفمذدددددرولماظؿؼدددددةؼؿمإديمممممواإلسدددددقنمسـفدددددامعرطزؼدددددم

ماخؿؾارمتـاصللمؼؿؼررمبقجؾفماظؼؾقحبماظـفائلم.

م

ظؼددددةمحمصدددددؿ ماظةرادددددداتماظعؾقدددددامسؾدددددكمعلدددددؿقاماٌاجلدددددؿ مسيمطؾقؿـدددددامعـددددد ماظعدددددانمممممممممم

وطددددانمعؼؿصددددرالمسؾددددكمضلددددؿماظؼدددداغقنماظعددددانمدونماًددددا،م لددددؾبمممممممممم2002/2003اظةرادددددلمم

إالماغددددفمجددددرامممم2005شؿمعددددـمادددددؿقةاثماظؼلددددؿماًددددا،مسددددانممممماظؽددددادرماظؿةرؼلددددلمو دددداظرمم

معةمدـؿنيمظ اتماظلؾبم. تعؾقؼماظةرادةمصقفم

عددددةةماظةرادددددةمسيماٌاجلددددؿ مدددددـؿانملصددددةما وديمظؾلددددـةماظؿق دددد ؼةمؼددددؿؿمإسطددددا ممممممممممممم

 اضددددراتمسيمسددددةدمعددددـماٌددددقادماظةرادددددقةماظؿكصصددددقةم,موتؼلددددؿماظلددددـةماظةراددددددقةمإديممممممممم

(مأددددددؾقنمجيدددددريمسيمغفاؼؿفددددداماخؿؾددددداراتمم16اظقاحدددددةم مصصدددددؾنيمدراددددددقنيمعدددددةةماظػصدددددؾمم

مهرؼرؼةموذػقؼةموؼؿؼررمعص ماظطاظبمسؾكمضق ماظـؿائجماالعؿقاغقةماٌعؾـةم.

جيددددريمهةؼددددةماظةرجددددةمظؽددددؾمعددددادةمدرادددددقةمسؾددددكمأددددداسمت دؼؿددددفمظقعؿقددددانماظؿقرؼددددريمممم

م%محيؿلبمظقعؿقانماظيػقيم.30%مو70وؼؿؿماحؿلا فمعـم

الغؿؼدددددداحبمإديمعرحؾددددددةمطؿا ددددددةماظؾقدددددددددثم ماظرددددددداظةم(مإذامطددددددانمممموالمجيددددددقزمظؾطاظددددددبماممممممم

%م.موسؾددددكماظطاظددددبمسيمػدددد  ماياظددددةمأنمخيؿددددارمعددددادةمدرادددددقةمممم70ععةظددددفماظعددددانمؼؼددددؾمسددددـمم

أومأطـددددرمظغددددرامإسددددادةماعؿقاغددددفمصقفددددامعددددـماجددددؾم ؾقشددددفماٌعددددةحبماٌطؾددددقبموسيمحاظددددةمممممممم

ؼصددددارممردددددقبماظطاظددددبم ـصددددػماٌددددقادماظةرادددددقةمأومأطـددددرممسيمايمصصددددؾمعددددـماظػصددددقحبمممممممم

مإديمترضنيمضقة م.

 يفرداث شهبدة ادلبجطخري /قطى انقبَىٌ انعبو واخلبص
 

 القسم الخاص القسم العام
مسةدماظقحةاتماٌادةمسةدماظقحةاتماٌادة

م3ماظؼاغقنماٌةغلم3ماظؼاغقنماظةدؿقري

م2ماظؼاغقنماظةوظلماًا،م3ماظؼاغقنماإلداري

م2مأ قحبماظػؼفمم2ماظؼاغقنماظةوظلماظعان

م3ماظؼاغقنماظؿفاريم2ماظؼاغقنماىـائل

م2ماظؼاغقنماىـائلم2ماظعؼقدماظةوظقة

م2ماظؾغةماالغؽؾقزؼةم2ماظؾغةماالغؽؾقزؼة

م1ماظلقؿـارمم1ماظلقؿـار



 
 

 انرضبئم انخي متج يُبقشخهب

 انقطى انعبو 
ٌ اجلُبئي  أوعا / انقبَى

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت ظرداظةسـقانما رروحةم/ما ادؿماظطاظب

أ.ن.د.ضقا ماظةؼـم

ماظصايل

سيمم4510

م4/5/2005

سؾةماظرزا مرقحبم

 جادؿ

  .1 اظؼصةماىـائلمواًط مواظصؾةم قـفؿا

د.نقؿمراػرمأ.ن.

مارية

سيمم16501

م31/7/2006

ـمجرميةماال ادةم حقةرمشازيمصقصؾ مس اٌللوظقةماىـائقةماظةوظقة

 اىؿاسقة

م .2

أ.ن.د.ضقا ماظةؼـم

ماظصايل

م9/1/2006سيمم667 اظظر ماالدؿــائلموإثرػامسيماٌللوظقةماىـائقةم رسةمصفرمصؿق 

 ظؾؿقزػماظعؿقعلمسيمجرميةماالخؿقس

م .3

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم7337

م14/2/2007

م ةانمسؾلمػادي درادةمم–ايؿاؼةماىـائقةمظؾردقنمومناذجماظصـاسقةم

معؼارغة

م .4

أ.ن.د.ضقا ماظةؼـم

ماظصايل

سيمم16716

م18/6/2007

مةمريقةمسؾة ؿ جرميةمأضرارماٌقزػم ا عقاحبمواٌصاحلماظعاعةم

مدرادةمعؼارغةم–واًا ةم

م .5

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم24600

م4/12/2008

مراظبمخ  م ؿة مدرادةمعؼارغةم–اثرماظيفادةمسيماإلثؾاتماىـائلم م .6

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم2467

م4/2/2009

ماريةمصاضؾمسؾاس م–اظؿقؼقؼماال ؿةائلممحؼق ماٌؿفؿمسيمعرحؾة

مدرادةمعؼارغة

 

م .7

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم21994

م26/9/2010

مععؿزمحلنيمجا ر م–اٌصؾقةماٌعؿ ةمسيممورؼؿماالسؿاحبماالرػا قةم

مدرادةمعؼارغة

م .8

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم21994

م26/9/2010

مػيانمعزػرمحلني ماىرائؿماظقاضعةمسؾكماغؿكا اتمداظسماحملاصظات م .9

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم10938

م2/5/2011

مزعـمحاعةمػادي ـماالسؿاحبم حؼماجمل مسؾقفمسيماظؿعقؼ مس

مدرادةمعؼارغةم–االرػا قةم

م .10

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

م

سيمم10938

م2/5/2011

مسق مريزةمسؾاس ماظةسقاماظؽؿرطقةمسيماظؿيرؼعماظعراضل م .11

حلنيمسؾةمأ.ن.د.

ماظصاحب

م

سيمم27827

م30/10/2011

مسؾةماظقؿةمجعػرسؾلم مدرادةمعؼارغةم–حؽؿماظ ا ةمسيماظةسقاماىزائقةم م .12



 

 دليل كلية القانون
 

 

 

 

 

 

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم20375

م2/7/2012

مسؾاسمعـعؿم احل درادةمم–ايؿاؼةماىـائقةمالعـماظةوظةماظةاخؾلم

معؼارغة

م .13

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

م2451

 22/1/2012سي

معقـؿمصاحلمحلني درادةمم–ائقةمحؼماظلرسةمسيماجرا اتماظةسقاماىز

معؼارغة

م .14

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم20375

م2/7/2012

مرزا مطرؼؿمغا ر اظـؿقفةماحملؿؿؾةمسيماٌلاػؿةماظؿؾعقةمسيمضاغقنم

مدرادةمعؼارغةم–اظعؼق اتماظعراضلم

م .15

أ.ن.د.صراسمؼاوزمسؾةم

ماظؼادر

سيمم26905

م17/9/2012

مذاطرمغقريمامساسقؾ درادةمم–متؼقةماحملؽؿةمسيمحةودماظةسقاماىزائقة

معؼارغة

م .16

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم1237

م31/3/2014

ماؼلرمدػاحمطرؼؿ درادةمم–عرطزماجمل مسؾقفمسيماًصقعةماىزائقةم

معؼارغة

17.  

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم4024

31/12/2013 

معــكمدعةمجؾار درادةمم–اظؿزوؼرماٌعؾقعاتلمسيمايادبماالظلم

معؼارغة

18.  

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم4024

31/12/2013 

مدقػم احلمعفةي مدرادةمهؾقؾقةم–اظؿقازنمسيماظؼاسةةماىـائقةم
19.  

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

سيمم560

م12/2/2014

مرضقةمصاحلمحلني  مدؾطةماظؼاضلماىـائلموودائؾفاموداالتمتطؾقؼفا
20.  

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

م مودانمطازؿمزش   مماصيا ماالدرارماظقزقػقةمواثر مسيماٌللوظقة اىزائقة

مدرادةمعؼارتةم–

21.  

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

مسيممم2843

م24/12/2014

مدرادةمعؼارغةم–ايؿاؼةماىـائقةمظؾؼرا ةم دعقةمحلنيمجقدة
22.  

أ.ن.د.نقؿمراػرم

مارية

مسيم2839

م23/12/2014

مدعقةمطازؿمجادؿ اواػاتماظلقادةماىـائقةماٌعا رةمسيمعؽاصقةم

مجرائؿماٌكةرات

23.  

ماريةأ.د.نقؿمراػرم م2173

م1/6/2015سيم

مذةادمخؾقػةمخزسؾم م2005ايؽقعةماالئؿقصقةمسيمزؾمددؿقرماظعرا مظعانم

مدرادةمعؼارغةمم–

24.  

مأ.د.نقؿمراػرمارية م2173

م1/6/2015سيم

مدعقةمحلنيمجقدة مدرادةمعؼارغةم–اىـائقةمظؾؼرا ةمايؿاؼةم
25.  



 
 

 ثبَيب / انقبَىٌ اعاداري

ماٌير  لرضؿموتارؼخما عرماىاعع  ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب 

مجقادم مسؾل م ؿة أ.ن.د.

مطازؿ

8/8/2005سيمم8670   .1 اظؼرارماظؿـظقؿلماظؿـػق ي أميانمسؾقةمطرؼؿ 

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

8/11/2005سيمم13025 مظإلدارةمسيم دقزانم ؿقدمجؾار  اظلؾطةماظؿؼةؼرؼة

دقبماظعؿؾمسيمسؼقدما ذغاحبم

ةمعؼارغةدرادم–اظعاعةم  

م .2

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

30/4/2007سيمم13058 م ػؾةمخاظةمنؿ  اظرضا ةماظؼ ائقةمسؾكماظؼرار

درادةمعؼارغةم–اإلداريماظ ؿ م  

م .3

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

8/7/2009سيمم1406 اىفةماٌكؿصةم ؿؼةؼؿم اميانمضادؿمػاغل 

عيروساتماظؼقاغنيماديماظ ٌانم

درادةمعؼارغةم–  

م .4

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

20/1/2008سيمم944 اغؿفا مسقضةماظيرؼؽم اظيرطاتم ر ابمحلنيمطيؽقحب 

درادةمعؼارغةم–اظؿفارؼةم  

م .5

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

30/11/2008سيمم24208 ـمسؾةما ع   اظـظانماظؼاغقغلمظعؼةماعؿقازم سؾلمحل

اٌرصؼماظعانموتطؾقؼاتفمسيم

درادةمعؼارغةم–اظعرا م  

م .6

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

14/5/2009سيمم9715 حةودماظرضا ةماظؼ ائقةموا م اضؾاحبمغاجلمدعقة 

عيروسقةموتطؾقؼماٌعاػةاتم

درادةمعؼارغةم–اظةوظقةم  

م .7

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

9/1/2011سيمم753 اظؿقؽقؿمسيماظعؼقدماالدارؼةم  ؿةم احلمعفةي 

درادةمعؼارغةم–اظةوظقةم  

 

م .8

ملماريةمحلـأ.ن.د.سؾ 4/4/2010سيمم8554 ـماسؿاهلام سؿارمطازؿمجادؿ  عللوظقةماالدارةمس

درادةمعؼارغةم–اٌيروسةم  

م .9



 

 دليل كلية القانون
 

 

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 9/1/2011سيمم765 غػاذماظؼراراتماالدارؼةمسيم ػيانم ؿةمريقد 

درادةمعؼارغةم–عقاجفةماالصرادم  

م .10

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

12/6/2011سيمم14844 ادرمسؾقةس را مؼ  مظقدارةمسيم  اظلؾطةماظؿؼةؼرؼة

درادةمم–ا رانماٌـاضصاتماظعاعةم

 عؼارغة

م .11

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 2/5/2010سيمم11061 اظرضا ةماظؼ ائقةمسؾكممتعلػم اؼادمداودمطقؼز 

م–االدارةمسيمادؿعؿاحبمدؾطؿفام

 درادةمعؼارغة

م .12

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 1/9/2010سيمم20377 ا ةماظؼ ائقةمسؾكمتؽققػماظرض دعةؼةمسزؼزمدصار 

اظقضائعمسيمداحبمتادؼبم

درادةمعؼارغةم–اٌقزػنيم  

م .13

أ.ن.د.م ؿةمسؾلمجقادم

مطازؿ

26/9/2010سيمم21994 ضؿاغاتماالصرادمسيمعقاجفةم ظؼا م ػا ماظةؼـم ؿقد 

دؾطةماالدارةمسيماظؿـػق ماٌؾاذرم

درادةمعؼارغةم–ظؾؼرارماالداريم  

م .14

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 12/6/20111مسي14846م سطا ماظعؼةموسطا ماظؿػاوامسيم سؾلمريزةمسؾاس  

درادةمعؼارغةم–اظعؼقدماالدارؼةم  

م .15

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 25/8/2011سيمم20650 االخؿصا،ماظؿيرؼعلمجملاظسم خاظةمطازؿمسقدة 

احملاصظاتمش ماٌـظؿةمسيم

درادةمعؼارغةم–اضؾقؿمسيماظعرا م  

م .16

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 3/11/2011سيمم28342 مسيمعرحؾةم اريةمدرحانمدعقد  اظلؾطةماظؿؼةؼرؼة

 اظؿقؼقؼماالداري

م .17

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 2/7/2012سيمم20375 دؾطةماالدارةمسيماظرضا ةمسؾكم  ػا محلنيمخ   

درادةمم–االدؿـؿارمسيماظعرا م

 عؼارغة

م .18



 
 

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 7/1/2012سيمم29138 دارةمسؾكمتـػق مودائؾماجؾارماال سصانمحاحمحلني 

درادةمعؼارغةم–االحؽانماظؼ ائقةم  

م .19

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 26/11/2012سيمم34179 ـم  اٌرطزماظؼاغقغلمظؾؿقاصظمسيم ذ امصقحمحل

درادةمعؼارغةم–اظعرا م  

20.  

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 22/5/2013سيمم1681 اظؿزاعاتمماٌؿعاضةمسيمسؼقدم ذاعؾمػاديمنؿ 

B.D.Fاظؿيققةممم وغؼؾممواظؿيغقؾ

 اٌؾؽقة

21.  

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 15/7/2013سيمم2211 اثرمتغق ماظظرو مسيماٌرحؾةم  ؿةمسؾقدمغاجلم 

اظلا ؼةمسؾكما رانماظعؼةماالداريم

درادةمعؼارغةمم–  

22.  

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 4/7/2013سيمم2118 ودائؾمص معـازساتماظعؼقدم امسا مغقريما راػقؿم 

درادةم–االدارؼةمسيماظعرا م

ؼارغةمع  

23.  

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 7/7/2013سيمم2127 سةنما رانماظعؼةماالداريم عةم جقحبمدعقدممداملمم 

درادةمم– ةورمضرارماالحاظةم

 عؼارغةم

24.  

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 4/11/2013سيمم3384 ـم  ؿةمنؿمجقبم  حرؼةماٌقزػمسيماظؿعؾ مس

درادةمعؼارغةمم-اظرأي  

25.  

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 26/8/2013مسيم2579 اثرمسةنمتقاصرماالسؿؿادماٌاظلم درامدعةمجؾارم 

–سيماظؿصرصاتماظؼاغقغقةمظقدارةم

 درادةمعؼارغةم

26.  

مأ.ن.د.سؾلماريةمحلـ 31/3/2014سيمم1237 لصةماظؼرارماإلداريمضةم ازػرمسؾةمايلنيمسؾةماهلل  

درادةمعؼارغةمم-اإلظغا   

27.  

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 31/12/2013سيمم4024 حلنيمريزةمسؾل  اظ ؿاغاتماظقزقػقةمالس ا م 

درادةمم–دؾسمذقراماظةوظةم

 هؾقؾقةمعؼارغة

28.  



 

 دليل كلية القانون
 

 

 نقبَىٌ انذويل انعبوا

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ 21/2/2014سيمم559 اظةورماالدؿياريمجملؾسمذقرام ا ؿفاحبمضقا مغا ر 

درادةمعؼارغةم–اظةوظةم  

29.  

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ سيم2324  

10/6/2015  

 احؽانماظؼ ا ماظطعـمنققزال صرحمجفادمسؾةماظلقن

 االداريمسيماظعرا 

30.  

د. ؿةم عبم/وزارةم

ماظؿعؾقؿماظعاظلم

سيم2976  

10/8/2015  

اظػراغماظؿيرؼعلمسيماحؽانم  ؿةمداملمهلؿقةم

 اٌـاضصاتماظعاعةمسيماظعرا 

31.  

أ.ن.د.مسؾلماريةماظؾفق م

مأ.ن.د.محقةرموػابم

سيم1929  

6/10/2015  

ذيقؾمعفةيم ؿةم يرؼعمايؼق ماظؿؼاسةؼةمسيماظؿ 

درادةمعؼارغةم–اظعراضلم  

32.  

مد.رذامسؾةماظرزا  سيم108  

19/1/2016  

ـموزقػؿفم طازؿمزيقسمطازؿ اضصا ماٌقزػماظعانمع

درادةمعؼارغةم–  

33.  

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ سيمم109  

1/1/2016  

اظرضا ةماظؼ ائقةمسؾكماظؿقؽقؿم حقةرمعةظقحبم ةر

سيماٌـازساتماٌؿعؾؼةم اظعؼقدم

ارغةدرادةمعؼم–االدارؼةم  

34.  

مأ.ن.د.حـانم ؿةمعطؾؽ سيمم106  

19/1/2016  

 اظؼ ا ماالداريماٌلؿعفؾ غلرؼـمجا رمػادي
35.  

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب

مأ.ن.د.رقظقادني
16500 

 31/7/2006مسي 

ما عؿمعـظؿةمادؿكةان غاجلماظصاحبمسؾةمسةي

ماظةوظقةمظؾؼقةماٌؿقةة

 اظعرا مسؾكموتطؾقؼاتفا

1.  



 
 

مأ.ن.د.رذقةمدقة
8866  

11/8/2005مسي  

سؾقانمعقحانمسؾل ماٌعاػةاتمسؾكماظؿصةؼؼ 

 اظةوظقة

م .2

مأ.ن.د.رذقةمدقة
186  

10/1/2007مسي  

سؾةماريةمضادر مسيماظةوظقةماظعةحبم ؽؿةمدور 

معـازساتمتلقؼةمعؾادامتطؾقؼ

اظةوظقةمايةود  

م .3

مةمدقةأ.ن.د.رذق
8619  

7/8/2005مسي  

دعقدمؼادنيمحيقك اظةوظقةماٌعاػةاتمتعةؼؾ  م .4 

سؾاسمسؾقدممأ.ن.د.

مسؾاس

مسي 24453

2/12/2008  

مسيماإلغلاغلماظؿةخؾمعػفقن  ؿةم احلمطقردو

مسيموتطؾقؼفماظةوظلماظؼاغقن

 اظعرا 

م .5

أ.ن.د.خاظةمدؾؿانم

مجقاد

21994 

26/9/2010مسي   

ماظؼاغقنمسيماظؿـادبمعؾةا  قؾسمطازؿمارية

غظرؼةمدرادةم–ماالغلاغلماظةوظل  

م .6

أ.ن.د.خاظةمدؾؿانم

مجقاد

18656  

31/7/2011مسي  

مسيمظؾؿةغقنيماًا ةمايؿاؼة  ؿةمدرؼقحبممحـان

اإلغلاغلماظةوظلماظؼاغقن  

 

م .7

مأ.ن.د.سةغان مسي 14845

12/6/2011  

جادؿمسؾلم ؿةمجادؿ مدوظةمظرئقسماظؼؾ ماعرمتقجقف 

ماظةوظقةماحملؽؿةمضؾؾمعـ

ىـائقةا  

م .8

أ.ن.د.خاظةمدؾؿانم

 جقاد

مسي 20650

25/8/2011  

ماظةوظلماظؼاغقنمسيماظؾقؽةمرياؼة  ؿةمسؾلمػةؼؾ

اظعرا مسيموتطؾقؼاتفاماالغلاغل  

م .9

سصانماظعطقةأ.ن.د. مسي 18656 

31/7/2011  

طازؿمسؾاسمدعة م نيمواظؿؽاعؾماظؿةاخؾ 

واظؼـصؾقةماظة ؾقعادقةماظقزقػؿني   

م .10

أ.ن.د.خاظةمدؾؿانم

مجقاد

مسي 21375

7/9/2011  

سـادمدؾؿانمعازن ماظؼاغقنماغؿفاطاتمضقاؼامتعقؼ  

مسـمدرادةم–ماالغلاغلماظةوظل

اظعرا محاظة  

م .11

أ.ن.د.خاظةمدؾؿانم مسي 26905 حلنيمسؾلمذياحب ماالغفارمسيماٌيرتطةمايؼق   م .12



 

 دليل كلية القانون
 

 

م

 انقبَىٌ انذضخىري

مجقاد 17/9/2012 اظعرا مسيموتطؾقؼاتفاماظةوظقة   

أ.ن.د.خاظةمدؾؿانم

مجقاد

 
تلقؼةماٌـازساتمسيمعـظؿةم سةغانمجؾارمسؾاس

 اظعؿؾماظةوظقة

م .13

حيقكمؼادنيمأ.ن.د.

مدعقد

19/1/2016سيمم107 مظؾقؼمسيماظؿعؾقؿم دعةمغا رمريقة  ايؿاؼةماظةوظقة

اظعرا مامنقذجَام–وضتماالزعاتم  

م .14

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب

ملمسؾةماظرزا أ.ن.د.سؾ مسي 16884

8/8/2006  

اهللمسؾةماريةمذفاب مسيماالعرؼؽقةماظعؾقاماحملؽؿةمدور 

مسيماظؼقاغنيمددؿقرؼةمسؾكماظرضا ة

اإلغلانمحؼق مداحب  

1.  

مأ.ن.د.سؾلمسؾةماظرزا 
186 

10/1/2007مسي   

إ راػقؿمخؾقؾماوس معؾةأمسيماظؼاغقغقةماظؿغ اتماثر 

اظةوظةمدقادة  

م .2

مغلأ.ن.د.ودانم ؾارماظعا
614 

12/1/2009مسي   

حلنيمج محلني معؾةأمسؾكماظةدؿقرؼةماظرضا ة 

عؼارغةمدرادةم–ماظؿ دؼب  

م .3

مأ.ن.د.ودانم ؾارماظعاغل مسي 14302

12/7/2009  

اهللمسؾةمحلـماغؿصار مالدؿؼقحبماظةدؿقرؼةمايؿاؼة 

اظؼ ائقةماظلؾطة  

م .4

مأ.ن.د.ودانم ؾارماظعاغل مسي 19476

22/8/2010  

طيؽقحبمحلـم ؿةممياعة ماظقحةاتمالغيا ماظؼاغقغلماظـظان 

م–ماظعرا مسيموتـظقؿفاماالهادؼة

عؼارغةمدرادة  

م .5

ماظعاغلم ؾارمودان.د.ن.أ مسي 10938

2/5/2011  

ايؿقةمسؾةمخزسؾماثقؾ مسيماظةوظةمظرئقسماظؼاغقغلماٌرطز 

عؼارغةمدرادةم–ماظ ٌاغلماظـظان  

م .6



 
 

مأ.ن,د.طازؿمسؾلمسؾاس
2451 

22/1/2012سي  

منحلقمعـ رموائؾ ماظلا ؼةمظقجرا اتماظؼاغقغلماالرار 

ماظـقابمدؾسماغؿكا اتمسؾك

عؼارغةمدرادةم–ماظعراضل   

م .7

مأ.ن,د.طازؿمسؾلمسؾاس مسي 5397

16/1/2012  

سقويمعرضلمطؿاحب مظقضؾقاتماظلقادقةمايؼق  

م–ماظعر قةماظةدات مسيموضؿاغاتفا

عؼارغةمدرادة  

م .8

مسؾاسمسؾلمطازؿ.د,ن.أ
2451 

22/1/2012سي  

دقحبم احلمارية موعةاماظؿيرؼعلماظؿػقؼ معؾةا 

م–ماظعراضقةماظةدات مسيماسؿؿاد 

عؼارغةمدرادة  

م .9

سؾاسمسؾلمطازؿ.د,ن.أ مسي 33494 

18/11/2012  

مطازؿمجقادمعـؿفك مسيماظـقا قةماالغؿكا قةماظطعقن 

عؼارغةمدرادة–ماظعرا    

م .10

سؾاسمسؾلمطازؿ.د,ن.أ مسي 1259 

14/4/2013  

مسؾةمنؿمادن مددؿقرمزؾمسيمز قةايماظؿعةدؼة 

–م2005مظلـةماظعرا مذيفقرؼة

عؼارغةمدرادة   

م .11

سؾاسمسؾلمطازؿ.د,ن.أ 30/1/2013مسي 366  مراػلمغف مارية  مدرادة–ماىؿفقرؼةمرئقسماضاظة 

  عؼارغة

م .12

 سؾاسمسؾلمطازؿ.د,ن.أ

م

  
دؾطةموعللوظقةممرئقسماىؿفقرؼةم

سيمددؿقرمذيفقرؼةماظعرا مظلـةم

 درادةمعؼارغةم–م2005

م .13

ماظعاغلم ؾارمودان.د.ن.أ مسي 14301

12/9/2009  

اريةمػاذؿمازػار ماٌرطزؼةماظلؾطةم نيماظعقضةمتـظقؿ 

ماظـظانمسيماالضاظقؿمودؾطات

مسيمتطؾقؼقةمدرادةم–ماظػةراظل

 اظعرا 

م .14

مأ.ن.د.معفـةمضقا  سيم4772  

24/12/2015  

غقرمظقثمعفةيم ضؿاغاتماظةميؼرارقةماظؿؿـقؾقةمسيم 

م-2005مددؿقرمذيفقرؼةماظعرا 

 درادةمعؼارغة

م .15

مأ.ن.د.معفـةمضقا  سيمم1930 ثـائقةماظلؾطةماظؿـػق ؼةمسيمددؿقرم اميانمجلانم ؿة  م .16



 

 دليل كلية القانون
 

 

م

ماٌاظقةماظعاعة

 انقطى اخلبص

 انعقىد

6/10/2015 م–م2005ذيفقرؼةماظعرا مظلـةم 

 درادةمعؼارغة

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب

مأ.ن.د.حقةرموػاب سيمم4024م  

31/12/2013  

دورموزارةماٌاظقةمسيمعراحؾمم تغرؼةمعفةيمخؾػم

درادةمم–اٌقازغةماظعاعةمظؾةوظةم

 عؼارغة

1.  

مأ.ن.د.حقةرموػاب سيم1511  

6/8/2015  

عيروسقةماظـػؼاتماظعاعةمودؾؾم ضقكمسؾلمدؾؿان

درادةمعؼارغةم–ترذقةػام  

2.  

مأ.ن.د.حقةرموػاب سيم2036  

21/10/2015  

ردؾم ادؿمطرؼؿم تماٌلؿـؿرماالجـ مضؿاغا 

م-وحقاصز مسيماظؿيرؼعماظعراضلم  

3.  

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب

مأ.ن.د.سزؼزمجقادمػادي 10/1/2007مسي 182 سطقةم ؿةمغغؿ  مسؼقدمسيماظيكصلماظؿعرامضؿان 

عؼارغةمدرادةم–ماظؿؿؾقؽ  

1.  

مسؾلمجقادأ.ن.د, ؿةم مسي 13058

30/4/2007  

حلـمغعقؿمعفةي ماظصادرمواالدؿقؼا ماظؿعرامضؿان 

مدرادةم–ماٌـػعةمسيماظغ مسـ

م .2



 
 

 انقبَىٌ انخجبري

 عؼارغة

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب

مأ.ن.د.رقحبمؼادني
186 

10/1/2007مسي   

حلنيمحاعةمػاوزؼـ مسؾكماظؿطؾقؼماظقاجبماظؼاغقن 

ماظؿقؽقؿمسيماظـزانمعقضقن

اظةوظلماظؿفاري  

1.  

مأ.ن.د.اال مؼعؼقب سيممممم   7186 

 12/2/2007  

حلنيمطؿاحبمتقاغا ماظعؼقدمسيماٌؿعاضةمػقؼةمإثؾات 

م–ماالغرتغقتمذؾؽةمس ماٌ عة

عؼارغةمدرادة  

م .2

مأ.ن.د.ظطقػمج مطقعاغل
944 

20/1/2008مسي   

طيؽقحبمحلنيمر اب م اظيرطاتماظيرؼؽمقضةسماغؿفا  

عؼارغةمدرادةم–ماظؿفارؼة  

م .3

مأ.ن.د.خاظةمغاصعماعني

م

سيمم1488  

20/4/2014  

اٌرطزماظؼاغقغلمظؾؿصر مسيمسؼةم صقصؾمسةغانمسؾةمذقان

درادةمم–االسؿؿادماٌلؿـةيم

 هؾقؾقة

م .4

مأ.ن.د.خاظةمغاصعماعني 26/4/2014 ظطقػمرذقةمدقػ  ماظيرطةماصقسماذفار  

اظيرطا مسؾكمواثر   

م .5

مأ.ن.د.م ػا متؼلمسؾةم 2/6/2014 ظؼرارماظؿقؽقؿماالثارماظؼاغقغقةم  ي مسؾةماهلاديمعقدك 

درادةمعؼارغةمم–اظؿفاريماظةوظلم  

م .6

مأ.ن.د.سادحبمغا رماىؿقؾل 9/6/2014  نيماظؾققنمسيمدق ما ورا م سؿرمخمؾػمسؾة 

 اظيرؼعةمواظؼاغقنماظعرا 

م .7

د.سؾلمصقزيم/مجاععةم

م غةاد

سيم2867  

29/7/2015  

رياؼةماضؾقةماٌلاػؿنيمسيم سؾاسمسؾاديمغعؿة

اظيرطاتماٌلاػؿةموصؼمضاغقنم

درادةمعؼارغةم–اظيرطاتماظعراضلم  

م .8

د.سؾلمصقزيم/مجاععةم سيمم696 اظـظانماظؼاغقغلمظ ؿاغاتماالئؿؿانم دسا مسـادمحلني  م .9



 

 دليل كلية القانون
 

 

 انقبَىٌ ادلذَي

م غةاد 14/4/2015 اٌصرسيم طرؼؼماظؿؿقؼؾمش م 

 اٌؾاذر

د.جعػرممطازؿمج م/مجاععةم

معقلانم

م .10 االسقنماظؿفاريماٌؼارن سؾةماظقاحةمريةمواحة 

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب

مأ.ن.د.دعةمحلنيمايؾؾق ل مسي 28138

3/12/2007  

سؾلمإمساسقؾمضادؿ م قعمسـماظـاذؽةماٌةغقةماٌللوظقة 

عؼارغةمدرادةم–ماظطؾقةما دوؼة  

1.  

مأ.ن.د.سصؿتمسؾةماجملقة مسي 25187

14/12/2006  

مظؾةؼـماٌـظؿةماظؼاغقغقةما حؽان  ؿةمجادؿمثاعر

عؼارغةمدرادةم–ماٌيرتك  

م .2

مأ.ن.د.سصؿتمسؾةماجملقة مسي 13058

30/4/2007  

جادؿمسؾلمرذا عؼارغةمدرادةم–ماظؿعاضةمسيماظرجقن  م .3 

مأ.ن.د.دعةمحلنيمايؾؾق ل مسي 8622

12/5/2008  

اريةمدعةمؼؾػة معؼاوالتمسيماظؾارـمعـماٌؼاوظة 

مدرادةم–ماظـا ؿةمواٌـياتماظؾـا 

 عؼارغة

م .4

مأ.ن.د.سؾاسمسؾقدمسؾاس مسي 7435

10/9/2008  

عصطػكمجؾارمضقس مسيموتطؾقؼاتفماظؾارـمعـماظؿعاضة 

اٌةغقةماظعؼقدم ع   

م .5

مأ.ن.د.ذرو مسؾاسمصاضؾ 8/5/2014 ؾؼلمسيمسؼةماٌرطزماظؼاغقغلمظؾؿؿ ضرشانم ؿقدمطازؿ 

درادةمهؾقؾةم–غؼؾماظؿؽـؾقجقام  

م .6

محلنيمسؾةماظؼادرمأ.ن.د. 25/6/2014 عللوظقةماحملؽؿماٌةغقةمسيم ارذةمرفمحطاب 

درادةمم–اظؿقؽقؿماظؿفاريماظةوظلم

 عؼارغة

م .7



 
 

 انقبَىٌ انذويل اخلبص

 

 قبَىٌ ادلرافعبث

 

 

 

 

 

مأ.ن.د.مذرو مسؾاسمصاضؾ 29/6/2014 ايؿاؼةماٌةغقةمٌلؿكةعلمذؾؽةم  ةانم ةنمرحقؿة 

تطؾقؼقةدرادةمم–اهلقاتػماظـؼاظةم  

م .8

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب

مأ.ن.د.رقحبمؼادني مسي 13058

30/4/2007  

عيؿتمجادؿمجـان ماظؼ ائلماالخؿصا،مسيماإلحاظة 

عؼارغةمدرادةم–ماظةوظل  

1.  

مأ.ن.د.رقحبمؼادني مسي 13058

30/4/2007  

ما حؽانمظؿـػق ماظؼاغقغلماظـظان  ؿةمحلـم ؿقحب

مسيما جـؾقةمواظؿقؽقؿقةماظؼ ائقة

عؼارغةمدرادةم–ماظعراضلماظؼاغقن  

م .2

ماٌير  رضؿموتارؼخما عرم

 اىاععل

 ت سـقانما رروحةم/ماظرداظة ادؿماظطاظب

مأ.ن.د.ذرو مسؾاسمصاضؾ م24/4/2014 مزؼادمخاظةمسؾل م متطقؼع مسي ماظؼاضل احؽانمدؾطة

مسيم مواالثؾات ماٌراصعات ضاغقن

ماظةسقامش ماٌةغقة

1.  



 

 دليل كلية القانون
 

 

 يالك انكهيت يٍ انخذريطيني

حاصل وسي تدر( 33) ( تدروسي مـفم62وبؾغ مالك الؽؾقة من التدروسقص ) 

 ( تدروسي حاصل طؾى شفادة املاجسرت  29و )  طؾى شفادة الدكتوراه

 ( وبص طدد التدروسقص حسب الؼسم والشفادة والؾؼب العؾؿي3جدول رقم ) 

 

 

 

اظعةدمماظؼلؿ

ماظؽؾل

أدؿاذممأدؿاذمعاجلؿ مدطؿقرا 

معلاسة

عةرسممعةرس

معلاسة

م8م17م11م1م12م25م37ماظعان

م4م12م7مم12م11م23ماًا،



 
 

 

 يالك انكهيت يٍ ادلىظفني

 حسب الشفادة والتصـقف اإلداريد املوضػص ا( وبص اطد4جدول رقم ) 

اظؿصـقػم

ماالداري

اسةادؼةمصؿاممد ؾقنم ؽاظقرؼقس

مدون

م ةون

م0م5م6م15ماداري

م0م2م2م15مص 

م0م27م2م0محرسي

 

 

 

 

 



 

 دليل كلية القانون
 

 

 رلهص انكهيت 
 د.فراس طبد املـعم طبد اهلل / طؿقد الؽؾقة / رئقسًاأ.م. -1

 رئقس الؼسم اخلاص / طضوا ام كؾثوم صبقح حمؿد /.م.أ -2

 طضوا/  م صاهر امحد / وحدة حؼوق االنسانمتقد. أ. -3

 / امص اجملؾس  محد حسنطؾي ام.د.  -4

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 ًيت هاألقطبو انع
هؿقيماظؽؾقةمسؾكمضلؿنيمسؾؿقنيمظؾةراداتماظعؾقام/ماٌاجلؿ موػؿامضلؿماظؼاغقنماظعانموضلؿم

ماظؼاغقنماًا،م.م

مضلؿماظؼاغقنماظعانم

ما ماٌقاد متةرؼس ماظؼلؿ مؼؿقدي ماًا ة ماظؼاغقنم ظؼاغقغقة مظػرون موعؽقغف ماظعان ماظؼاغقن ؼقاسة

موعؿؽقغةمػقؽؾقةماظؼلؿمعـمرئقسم ماٌاظقةماظعاعةم. ماىـائلم, ماظةوظلم, ماظةدؿقريم, االداريم,

(متةرؼللمعـمعرتؾةمعةرسمعلاسةم41وسةدمعـماظؿةرؼلقنيمؼؽقنمدؿقسفؿم م اظؼلؿموعؼرر

مو عقدالم.

مضلؿماظؼاغقنماًا،م

ماظؼلؿم اٌقادماظؼاغقغقةماظضمتـظؿماظعقضاتماظؼاغقغقةم نيماذكا،ماظؼاغقنماًا،مؼعـكمػ  ا

ماظؼاغقنماظةوظلم ماالحقاحبماظيكصقةم, ماظؿفاريم, مصرونماظؼاغقنماٌةغلم, مواظضمتؿؽقنمعـفا ,

ماًا،م,مضاغقنماظعؿؾمواظ ؿانم.

موعؼرر (م21ؾؾغمدؿقسفؿم ؼوسةدمعـماظؿةرؼلقنيمم وتؿؽقنمػقؽؾقةماظؼلؿمعـمرئقسماظؼلؿم

متةرؼللمعـمعرتؾةمعةرسمعلاسةمو عقدال.

 



 

 دليل كلية القانون
 

 

 اذليئت انخذريطيت يف انكهيت

م/مسؿقةماظؽؾقةمد.صراسمسؾةماٌـعؿمسؾةاهللأ.ن.

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماىـائل

مذعلاسةاظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿا

م

م

م/مرئقسماظؼلؿماًا،.مانمطؾـقنم ؾق م ؿة.نأ

مةمعاجلؿ مسيمضاغقنما حقاحبماظيكصق

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذعلاسة

م

م

منقؿمراػرماريةم/معللوحبموحةةمحؼق ماالغلانأ.د.

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماىـائل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذ

م

م

من.د.محيقكمؼادنيمدعقدم.أ

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماظةوظل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مأدؿاذمعلاسة

م

م

ماظةراداتماظعؾقاأ.ن.د.ماعؾمطازؿمدعقدم/معؼررم

مطؿقرا مسيماظؼاغقنماٌةغلد

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مأدؿاذمعلاسة

م

م

من.محقةرمشازيمصقصؾم/معؼررماظؼلؿماظعان

معاجلؿ مسيماظؼاغقنماًا،

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم



 
 

من.د.سؾلمحلـمسؾةما ع مراػرم/معؼررماظؼلؿماًا،

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماإلداري

ماظؾؼبم/معةرس

م

م

مدؾسماظؽؾقةم/ماعنيمن.د.محلنيمسؾلم لـ

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماىـائل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرس

م

م

مأ.ن.د.طازؿمسؾلمسؾاسم

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماظةدؿقري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مأدؿاذمعلاسة

م

م

ممحقةرموػابمسؾقدأ.ن.د.

ماظعاندطؿقرا مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذعلاسة

م

م

ممسؾلماريةمحلـأ.ن.د.

ماالداريغقنمدطؿقرا مسيماظؼا

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذعلاسة

م

م

محلنيمسؾةماظصاحبمسؾةماظؽرؼؿأ.ن.د.

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماىـائل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذعلاسة

م

م

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

م

محـانم ؿةمعطؾؽمأ.ن.د.

ماالداريدطؿقرا مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذعلاسة

م

م

مػةؼؾم احلمسؾقدأ.ن.د.

مظلاظةودطؿقرا مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذعلاسة

م

م

م

م

م

م

م

م ؿقحبم راوةمسؾاديأ.ن.د.

ماظؿفاريدطؿقرا مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذعلاسة

م

م

مصارو مإ راػقؿمجادؿأ.ن.د.

ماظؿفاريدطؿقرا مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذعلاسة

م

 

معفـةمضقا مسؾةماظؼادرمؼقدػن.د.م.أ

مؿقرياظةددطؿقرا مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مأدؿاذمعلاسة

م

م

مأ.ن.د.امسا م  مسؾقانم

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماٌةغل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مأدؿاذمعلاسة



 
 

مأ.ن.د.م ؿةمسؾلم احبمحلـ

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماٌةغل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مادؿاذمعلاسة

م

م

مأ.ن.د.م انمحؽؿتمسؾةماظؽرؼؿ

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماىـائل

مظعؾؿلم/مادؿاذمعلاسةاظؾؼبما

م

 

م

مرذامسؾةماظرزا مجادؿن.د.م

ماٌراصعاتماٌةغقةدطؿقرا مسيم

معةرساظؾؼبماظعؾؿلم/م

م

م

محلـمعؽلمعي ين.د.مم

ماٌةغلدطؿقرا مسيماظؼاغقنم

معةرساظؾؼبماظعؾؿلم/م

م

م

محلـمص اظةمعقدكن.د.م

ماًا،م/ماظعؼقددطؿقرا مسيماظؼاغقنم

معةرساظؾؼبماظعؾؿلم/م

م

م

معرت كمحلنيمإ راػقؿمن.د.م

ماظؿفاريدطؿقرا مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرس

م

م

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

من.د.معـفةمعـصقرم ؿقد.أ

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماظةدؿقري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/مأدؿاذمعلاسة

م

م

مذاطرم ؿقدمحاعةن.م

معاجلؿ مسيماظؼاغقنماىـائل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

م

م

مخؾػمغا رممعازن.مد

ماىـائلظؼاغقنمسيمامدطؿقرا 

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

م

م.مسؾةماالظفمريقةمصاضؾد

مظغةمسر قةم/ممدطؿقرا م

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم/مررائؼمتةرؼس

  

م

م

مٌكمسؾلمصرجم.مد

ماظةدؿقريعاجلؿ مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

م

م

مد.مر ابمحلنيمطيؽقحب

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماظؿفاري

معةرساظؾؼبماظعؾؿلم/م



 
 

م

من.من.ضادؿمخرؼؾطمراػرم/ماٌعاونماالداري

معاجلؿ مسيماظؾغةماظعر قةم/ادبمحةؼث

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسمعلاسة

 

 

من.مدم. ؿةمريقةمسؾةمؼادر

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماظعان

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

م

من.د.مرؤامسؾةماظلؿارم احل

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماٌةغل

مماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرس

م

م

من.د.محلنيمج محلني

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماظةدؿقري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

م

م

من.مد.ازػارمػاذؿمارية

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماظةدؿقري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

م

م

 ن.مد.غقرمريزةمحلني

معاجلؿ مسيماظؼاغقنماٌةغل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

من.مد.دفانمدقاديمرعؿةمج 

مسيماظؼاغقنماالداريدطؿقرا م

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

من.دمياعةم ؿةمحلـ

مدطؿقرا مسيماظؼاغقنماظةدؿقري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

م

من.مد. ؿقدمسؾةمسؾلمريقة

مدطؿقرا ممسيماظؼاغقنماظةدؿقري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

من.متغرؼةمسؾةماظؼادرمسؾل

معاجلؿ مسيماظؼاغقنماظةدؿقري

م/معةرسماظؾؼبماظعؾؿلم

 
 

ماميانمضادؿمػاغلن.م

ماظةدؿقريعاجلؿ مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م

محقةرمحلـمػاديم

معاجلؿ مسيماظؼاغقنماٌةغل

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

 

م

مرمسقةمظػؿةمسؾةماهللن.م

ماظةوظلعاجلؿ مسيماظؼاغقنم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

م



 
 

مخؾػمطازؿن.صارؿةم

ماٌةغلمعاجلؿ مسيماظؼاغقن

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرس

م

 

مرذامجقادمذيعةمن.

معاجلؿ مسيماظؼاغقنماالداري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

 

من.مزيائؾمسؾةماهللماظطقن

معاجلؿ مسيماظؼاغقنماظؿفاري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسم

 

مذقضلمغا رمسؾقانن.من.

ماظؼاغقنماظؿفاريعاجلؿ مسيم

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسمعلاسة

م

م

ماريةمحؽؿتم ؿةمحلنين.ن.م

متر قةمرؼاضقةعاجلؿ م

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسمعلاسة

م

 

من.من.وائؾمعـ رمحلقن

معاجلؿ مسيماظؼاغقنماظةدؿقري

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسمعلاسة

م

م

م

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

م

مراغقةمسةغانمسزؼزن.من.

مظغاتعاجلؿ م

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسمعلاسة

م

م

م

ماعؾمذيفقرمجادؿن.من.

مقنماٌةغلسيماظؼاغمعاجلؿ م

ماظؾؼبماظعؾؿلم/معةرسمعلاسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 زلىر شهذاء انكهيت 
م

ماوجلمصراسمؼاوزمسؾةماظؼادرأ.ن.د.م

مععاونماظعؿقةمظؾيلونماإلدارؼة

م20/12/2011ادؿيفةم ؿارؼخم

مج

من.د.معـؿظرم ؿةمعفةيمايؿةاغل

ماظعؾؿقةععاونماظعؿقةمظؾيلونم

 20/12/2006ادؿيفةم ؿارؼخم
 

مةماظرريـم ؿةماظعاغلن.ن.م ؿةمسؾ

معؼررماظؼاغقنماًا،

 29/4/2006ادؿيفةم ؿارؼخم

 

مسؾةما ع مسؾلمعقدكن.ن.م

متةرؼلل

 24/12/2006ادؿيفةم ؿارؼخم
م

مغص م ؿةمعفةيمايؿةاغل

محرسماع 

م20/12/2006ادؿيفةم ؿارؼخم

 

م ؿةم لـمسؾلماظلقداغل

محرسماع 

م18/1/2007ادؿيفةم ؿارؼخم

 



 

 دليل كلية القانون
 

 

 داريت وانعهًيت انىحذاث اإل

ماٌؽؿبماالدؿياريماظؼاغقغل

م

م

م

م

م

م

م

(م7حمتيددؽقؾماٌؽؿدددبماالدؿيددداريمسيمطؾقؿـدددامبقجدددبمضددداغقنماٌؽاتدددبماالدؿيدددارؼةمرضدددؿ ممم

عددددـمسددددةدمعددددـمأدددددات ةماظؽؾقددددةمسيمخمؿؾددددػماالخؿصا دددداتمممم2002سيمسددددانمم1997ظلدددـةمم

ؾددددةموتـظددددقؿماظؼاغقغقدددةم.مواٌؽؿددددبمعلددددؿؿرمسيمتؼدددةؼؿماٌيددددقرةماظؼاغقغقددددةمظؾفاععدددةمواظطؾمممم

ماظـةواتماظؼاغقغقةم.

مأس ا ماٌؽؿبماالدؿياريم/

 ا دؿاذماٌلاسةماظةطؿقرممصراسمسؾةماٌـعؿمسؾةماهللم/مسؿقةماظؽؾقةم/مرئقلا -

 ا دؿاذماظةطؿقرمنقؿمراػرماريةم/مس قا -

 ا دؿاذماٌلاسةماظةطؿقرمحلنيمسؾةماظصاحبمسؾةماظؽرؼؿم/مس قا -

 نمجقادم/مس قاا دؿاذماٌلاسةماظةطؿقرمخاظةمدؾؿا -

 ا دؿاذماٌلاسةماظةطؿقرمسؾلماريةمحلـم/مس قا -

م

م



 
 

 وحذة حقىق اعاَطبٌ

م

م

م

م

م

م

م

اديمتيدددفقعمحرطدددةممػددد  ماظقحدددةةتفددة ممومم2008ت دلددتموحدددةةمحؼدددق ماالغلدددانمسدددانمممممم

بقضدددقنمحؼدددق ممموخا دددةماٌؿعؾؼدددةماظؾقدددثمواثدددرا ماىاععدددةمواظؽدددقادرم اال ددداثماظعؾؿقدددةممم

اظددضمهؼدددؼماظؿـؿقددةمواظؿطدددقؼرمظؾؼددةراتمواإلعؽاغددداتمممممموطددد ظؽمسيمدسددؿماظؾقدددقثماالغلددانمم

سيماىاععدددةمعددددـمخدددقحبمرؤؼددددةمتؿؿقددددزم اٌلددداػؿاتمسيمتقجقفدددداتم ـقدددةموععرصقددددةمتعددددززممممممم

اظدددةورماظؾقـدددلمواظؿـؿدددقيمظؾقحدددةةم.موطددد ظؽم ؿطؾقدددؼماسؾدددكمععددداؼ ماىدددقدةماظؾقـقددددةمممممممممم

ظددددةموتددددقص معؼقعدددداتماال ددددةانماظؾقـددددلموتػعقددددؾماظؿعدددداونمواظيددددراطةمعددددعمعلدلدددداتماظةوممم

وعـظؿدداتماجملؿؿددعماٌددةغلم.مطؿددامتؼددقنم االذددرا مسؾددكماٌددلنرماظلددـقيمظؾؽؾقددةموإضاعددةمممممممممم

ماظعةؼةمعـماظـةواتمواحملاضراتماظؿـؼقػقةم

م/موحةةمحؼق ماالغلانأس ا م

 ا دؿاذماظةطؿقرممد.نقؿمراػرماريةم/مرئقلا -

 اظةطؿقرماعؾمطازؿمدعقدم/مس قاا دؿاذماٌلاسةم -

 نيمدعقدا دؿاذماٌلاسةمحيقكمؼاد -

  انمحؽؿتمسؾةماظؽرؼؿم/مس قاملاسةاالدؿاذماٌ -

 حقةرمشازيمم/مس قااٌةرسم -

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

 رلهت احلقىق

اغطقضددالمعددـمدقادددةمرئادددةماىاععددةمواظؽؾقددةمسيمتعزؼددزمسؿؾقددةماظؾقددثماظعؾؿددلموتر ددقـفامحممممممممممم

عؿكصصدددةمم,مم2006إ دددةارمدؾدددةمضاغقغقدددةمسيماظؽؾقدددةمهدددتماددددؿم مدؾدددةمايؼدددق م(مسدددانممممممم

تماظؼاغقغقددددةمموػددددلمدؾددددةمصصددددؾقةملددددؿةم دددداظؾققثمسيمددددداالتممممممم اال دددداثمواٌؼدددداالم

ماظؼقاغنيماظعاعةمواًا ةمواحملؾقةمواظةوظقةم.

اسؿؿددددةتماظؽؾقددددةمسيم ددددةورػامسؾددددكماىفددددقدماظعؾؿقددددةمظؾؽددددادرماظؿةرؼلددددلمسيماظؽؾقددددةممممممم

مطؾقددداتماظؼددداغقنمسيماىاععددداتماظعراضقدددةمواظعر قدددةمددددقا م شدددراامممممم وطددد ظؽمعدددـمعـؿلدددمم

اإلضددداصاتماظعؾؿقدددةمسيمعقدددةانماظؾقدددثماظعؾؿدددلم.مطؿدددامددددعتماجملؾدددةمممماظرتضقددداتماظعؾؿقدددةمأو

إديمتلدددددؾقطماظ دددددق مسؾدددددكماظقاضدددددعماظؿيدددددرؼعلمسيماظعدددددرا مواظؿعؾقدددددؼمسؾدددددكما حؽدددددانممممم

عنيمتقزؼدددعما سدددةادماظدددضمتصدددةرػامم واظؼدددراراتماظؼ دددائقةمم,موغلدددعكمإديمتطدددقؼرمأدائفددداموتدددمم

م.مإديمطاصةماىفاتمذاتماظعقضةمبقاضقعماظؾققثماظضمتـيرػا

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 
 

 يكخب انعًيذ وانقهى انطري

 

 

 

 

 

 

عدددددـمعلدددددلوظقاتمػددددد اماٌؽؿدددددبمتـظدددددقؿماالسؿددددداحبماًا دددددةمبؽؿدددددبماظلدددددقةمممممم

اظعؿقددددددددةموتلددددددددفقؾموتـظددددددددقؿماٌؼددددددددا قتمواٌراجعدددددددداتموعؿا عددددددددةما واعددددددددرمممم

ماظصادرةمعـمسؿقةماظؽؾقةم.

موعـمعفانمػ اماٌؽؿب

 ةم.تـظقؿمعقاسقةماٌؼا قتمواٌراجعاتماًا ةم اظلقةماظعؿق -1

تـظددددددقؿماظ ؼددددددةماظقددددددقعلمظؾعؿقددددددةموهرؼددددددرماٌرادددددددقتمواٌدددددد طراتمممممم -2

 اًا ةم اٌؽؿبم.

 تؾؾقغما ضلانماظعؾؿقةمواإلدارؼةم ؿقجقفاتماظلقةماظعؿقةم. -3

 االذرا مسؾكماظؼؾؿماظلريم محػظماظؽؿبماظلرؼةم(م. -4

م

م

م

م

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

م

م

ماعاغةمدؾسماظؽؾقة

قددددةممؼؿؽددددقنمدؾددددسماظؽؾقددددةموػددددلماسؾددددكمدددددؾطةمسيماظؽؾقددددةمعددددـماظلددددقةمسؿممممممممم -

اظؽؾقدددددةملددددددـقلمظددددددرئقسماجملؾددددددسموس ددددددقؼةمطددددددؾمعددددددـماٌعدددددداوغنيماإلداريمممم

 واظعؾؿلمواظلادةمرؤدا ما ضلانماظعؾؿقةموعؼررماجملؾسم.

تؿ دددددؿـمعظقدددددةمسؿدددددؾماجملؾددددددسماظؿصدددددقؼتمظؾؼدددددراراتماٌؿكددددد ةمانمطاغددددددتممممممم -

 اظؿق ددددددددقةماوماإلضددددددددرارم عددددددددةماالرددددددددقنمسؾقفددددددددامإضدددددددداصةماديمادؿقصدددددددداحبمممممم

 سماىاععةم.اٌقاصؼاتمواٌصادضاتمعـمضؾؾمدؾ

اٌرادددددددقتمواٌكارؾددددددداتماظدددددددضمتؿطؾددددددبماسؿؿدددددددادمتقجقفددددددداتموضدددددددراراتمممم -

 خمؿؾػةم.

ماالرقنمسؾكم اضرما ضلانموذلونماظطؾؾةموذلونماظةراداتماظعؾقام -

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 
 

 اعادالو وانعالقبث انعبيت شعبت

 

 

 

 

 

 

مالسؿاحبماظؿاظقةم:وحةةماالسقنمعـماظقحةاتماٌفؿةمسيماظؽؾقةموضةمحماغيائفامظؾؼقانم امتعؿ م

تقثقؼماظـياراتماظعؾؿقةمواظـؼاصقةمواظرؼاضقةماظضمتؼانمسيماظؽؾقةموغيرػامسؾكماٌقضعم -1

 االظؽرتوغلماًا،م اظؽؾقةم.

تقثقؼماٌلنراتمواظـةواتموعـاضياتمردائؾماٌاجلؿ موأؼ امؼؿؿمغيرػامسؾكم -2

 اٌقضعماالظؽرتوغلمظؾؽؾقةم.

اظؿقا ؾماالجؿؿاسلم ماظػقسم قكم(موغيرمطاصةمماصؿؿاحم ػقةمخا ةم اظؽؾقةمسؾكمعقاضع -3

ا غيطةمواظػعاظقاتماظضمتؼانم اظؽؾقةموط ظؽمغيرماخؾارملةماظطؾؾةمعـؾمهةؼةم

 عقسةماالعؿقاغاتموجةاوحبماالعؿقاغاتماظـفائقةموش ػامعـماالخؾارم.

 االتصاحبم اظؼـقاتماظػ ائقةممظؿغطقةمغياراتماظؽؾقةم. -4

 ظضمتؼانمسيماىاععةمم.االذرا مسؾكمحػقتماظؿكرجما -5

متفقؽةماظؼاسةماٌرطزؼةمسيماظؽؾقةمالضاعةماظـةواتمواٌلنراتمواظـياراتمواٌفرجاغاتمم -6

 

م

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

 شعبت ضًبٌ اجلىدة واألداء اجلبيعي 

ؼؿقديمإدارةمػ  ماظيعؾةمتةرؼللم ؾؼبمعةرسمععمطادرموزقػلمعـمار عمعقزػنيموتؿقديم

مػ  ماظيعؾةماٌفانماالتقةم:

 قؿماظلـقيمظؾؽؾقةاسةادماظؿؼق -1

مادؿؿاراتمتؼققؿمأس ا ماهلقؽةماظؿةردقلةموحلبم -2 تؼققؿما دا ماظؿةرؼللمعـمخقحب

 ا ظؼابماظعؾؿقةمواظيفادةم.

تؼققؿما دا ماإلداريمسـمررؼؼمادؿؿاراتمتؼققؿمأدا ماٌقزػنيماظػـقنيمواالدارؼنيم -3

 واًةعقنيم.

 اظلـقؼةم.ذراتملاظؼقانم اسؿاحبماٌؾػماظؿؼقميلماظلـقيموعؾػماٌ -4

 اإلجا ةمسؾكماظؽؿبماظقاردةمعـمضلؿمضؿانماىقدةموا دا ماىاععلمسيماىاععةم -5

 اسةادماظرضؿماىاععلمظطؾؾةماظؽؾقةم. -6

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نشعبت انقبَىَيتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تؽددددقنمػدددد  ماظيددددعؾةمعلددددلوظةمسددددـمطاصددددةماالسؿدددداحبماظؼاغقغقددددةماًا ددددةم ؿـظددددقؿمممممم

اٌؼدددددداوالتموسؼدددددددقدمماظعؼددددددقدماظددددددضمتؽددددددقنماظؽؾقددددددةمردددددددر مصقفددددددامطعؼددددددقدممممممم

اٌؿعفدددددددةؼـمونـقدددددددؾماظؽؾقدددددددةمسيماحملددددددداطؿموإضاعدددددددةماظدددددددةساواموعيددددددداطؾممممم

ماظطؾؾةموطاصةماظؾفانماظؿقؼقؼقةم.

م

م

م

م

م

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

م

 شعبت ابٍ ضيُب نهخعهيى اعانكرتوَي 
ػدددلمعددددـماظيددددعبماظددددضمحمادددددؿقةاثفامضرؼؾددداموتؽددددقنمتا عددددةمٌرطددددزما ددددـمدددددقـامممممم

ؼـددددددةمسيمددددددداحبممسيماىاععددددددةماٌلؿـصددددددرؼةمػددددددةصفامتقزقددددددػماظؿؼـقدددددداتمايةممم

االتصددددداالتمواٌعؾقعدددددداتمظدددددةسؿمسؿؾقددددددةماظؿددددددةرؼسمواظدددددؿعؾؿم غقددددددةماظق ددددددقحبممممم

ماديمعصا ماىاععاتماظعاٌقةمممم

م:ماػؿمعفانمػ  ماظيعؾةم

ػدددددلمادارةموعؿا عدددددةماٌقضدددددعماالظؽرتوغدددددلمظؾؽؾقدددددةموغيدددددرمطدددددؾماخؾدددددارمممممممم -1

 وغياراتماظؽؾقةم.

تلدددددفقؾماحملاضدددددراتموغيدددددرػامٌلددددداسةةماظطاظدددددبمسيماظرجدددددقنماظقفددددداممم -2

 وضتمالحؼم.سيم

هلدددددددنيمخمرجددددددداتماظعؿؾقدددددددةماظؿعؾقؿقددددددددةمعدددددددـمخدددددددقحبمتقزقدددددددددددػمممممم -3

م.ماظؿؼـقدددداتمايةؼـةمسيمداحبماإلتصاالت

م

م

م

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 انعًيذ نهشؤوٌ اإلداريت يعبوٌ يكخب انطيذ

م

ؼؼدددقنمطدددادرماظعؿدددؾمسيمعؽؿدددبماٌعددداونماإلداريم ؽاصدددةماسؿددداحبماظلدددؽرتارؼةمعدددـمتـظدددقؿممممممممم

 قتماٌددددراجعنيموتدددد عنيماالتصدددداالتمواالجا ددددةممموعؿا عددددةماٌرادددددقتمواجؿؿاسدددداتموعؼددددامم

مسؾكماٌكارؾات

اإلحصددددا مموؼؿ دددؿـماهلقؽددددؾماإلداريمٌعدددداونماظعؿقددددةماإلداريمذدددعبمووحددددةاتمتيددددؿؾممم

واظـيددددالمايلددددا اتمواظيددددلونماإلدارؼددددةمواٌددددقاردماظؾيددددرؼةمواًددددةعاتمواظؿففقددددزاتممممممو

م.اظػ مواظةصانماٌةغلمواالغرتغقتم
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 شعبت اإلحصبء

 

 

 

 

 

 

 

تؼددددددعمػددددددد  ماظقزقػدددددددةمسؾددددددكمضؿدددددددةماهلدددددددرنماظددددددقزقػلمإلدارةماظيدددددددلونماظؾقـقدددددددةمممممم

خيددددددؿةمذدددددداشؾقفامم اإلذددددددرا مسؾددددددكمإسددددددةادمادددددددؿؿاراتممموواظؿطقؼرؼددددددةمسيماظؽؾقددددددة.م

اظؿؼرؼددددددرماظلدددددددـقيموإسددددددةادمعؿطؾؾددددددداتماإلحصددددددا ماىددددددداععلم.موإ ددددددةارماهلقؼددددددداتمممممم

ماًا ددددةمبـؿلددددد ماظؽؾقدددددةمورق فددددام.مطؿدددددامؼؽدددددقنمعلددددلوالمسدددددـمإسدددددةادماددددددؿؿاراتممممم

 ـددددددؽماٌعؾقعدددددداتمموؼؽددددددقنمعلددددددلوحبمسددددددـمتددددددقص ما رضددددددانماإلحصددددددائقةمٌـؿلدددددد ممممم

اظؽؾقددددددةمعددددددـماٌددددددقكماظددددددةائؿمواٌلضددددددتموجددددددةاوحبماًطددددددةماظعؾؿقددددددةمم.واسددددددةادمممممم

احصددددددددائقاتم ـؿددددددددائجماظطؾؾددددددددةم ماظـدددددددداجقنيمواظرادددددددددؾنيمواٌرضـددددددددةمضقددددددددقدػؿم(ممممممم

واالجا ددددةمسؾددددكمطاصددددةماظؽؿددددبماظددددضمتددددردمعددددـمضلددددؿماإلحصددددا مسيماىاععددددةموتفقؽددددةممممممممممم

مةماالحصائقاتم.طاص

ممممممممممممممم

 



 
 

 شعبت احلطبببث

 

 

 

 

 

 

 إدارةمحلا اتماظؽؾقةمواظيلونماٌاظقةموخيؿةمذاشؾفام اإلذرا مسؾدكمإعلداكممماظيعؾةمػ  ممقنتؼ

اظةصاترمايلا قةمواظؼقدقدماًا دةم فداموسؾدكمأسؿداحبماًدزنموعراضؾدةمتـػقد ماظدـظؿماحملاددؾقةم,ممممممممممم

لماظؽؾقدةممدددددددددمانمٌعداونماظعؿقدةمظؾيدلونماإلدارؼدةمصمممموؼعؿؾمذداشؾماظقزقػدةمهدتماإلذدرا ماظعدممممم

وهتماإلذرا ماٌؾاذرمٌةؼرماظيلونماٌاظقدةمسيمرئاددةماىاععدةمواظد يمؼراجدعمغؿدائجمأسؿاظدفمممممممم

سؿداحبمرؾؼدامظلقادداتموظدقائ ممممما اظقزقػدةممملؼدلديمذداشؾممومممظؾؿ طةمعـم قةموددقعةمتـػقد ػام.ممم

اظقزقػةماٌلدلوظقةمسؾدكمحػدظمددفقتمومأورا مممممم.موتؿ ؿـمأسؿاحبمةعاظقةموغظؿم ادؾقةم ةد

اإلذددرا مسؾددكمإسددةادمعددقازؼـماٌراجعددةماظيددفرؼةموعقازغؿفددامممممممطؿددامؼؼددقنم مذاتمضقؿددةمعاظقددةم.مم

عؿا عدةمسؿؾقداتماٌطاظؾدةمظؿلددةؼةممممموحلدا قةمتظفددرمسيماٌقازغدةممممموادؿؼصدا مأيمصدرو مأومأخطدا ممم

موماخم,مووؾقدةماظرددائؾماىاععدةم.مممعلؿقؼاتماظطؾؾةمعـمريؾةماظيفاداتماظعؾقامسـمرؾدعمموادؿـلدمم

موم.ورواتدبماٌدقزػنيمممماإلذرا مسؾكمتلةؼةمرواتبمأس ا ماهلقؽةماظؿةرؼلقةموأجقرماحملاضرات

ماإلذرا مسؾكمتلقؼةمحلا اتماظؽؾقةمسؾكما ر ةةماظةصرتؼة.

م

 

 

 



 

 دليل كلية القانون
 

 

 انشؤوٌ اإلداريت وادلىارد انبشريت

 

 

 

 

 

 

 

ؽددؾمعـفدداماظعؿددؾماًددا،م فددامؼرتأدددفامممممممؼؿؽددقنماهلقؽددؾماإلداريمعددـمسددةدمعددـماظقحددةاتمظممممم

عددددةؼرماإلدارةماٌلددددلوحبمسددددـمعؿا عددددةماظؽؿددددبماظددددقاردةمواالجا ددددةمسؾقفدددداموعؿا عددددةمدوانممممممم

م.اٌقزػنيموايرسمواالجازاتماالسؿقادؼةمواٌرضقةم

وحدددةةماالصدددرادم ماإلدارؼدددةم(متؼدددقنم اددددؿقنماظ ؼدددةمواالجا دددةمسؾقدددفمواردددداظفماديماىاععدددةممممممممم

ا واعدددددرماىاععقدددددةماًا دددددةم اٌـؿلدددددؾنيم ماظؿةرؼلدددددقنيمممممموخمارؾدددددةماىاععدددددةمال دددددةارمم

واٌددددقزػني(موعؿا عددددةماظعددددقواتمواظرتصقعدددداتمواجددددازاتماالعقعددددةمواظؿؼاسددددةموش ػدددداملددددامممم

م.خيةمعـؿل ماظؽؾقةم.وا ةارما واعرماإلدارؼةم

وحددةةماظصدددادرمواظددقاردمتؼدددقنم ادددؿقنموعؿا عدددةماظ ؼددةماظدددقاردمعددـماىاععدددةمواظصددادرمعدددـممممممممم

م.اىاععةمواظ ؼةماظقاردماوماظصادرمعـما ضلانماظعؾؿقةمووحةاتماظعؿادةمماظؽؾقةمادي

االرذددػةمتؽدددقنمعلددلوظةمسدددـمارذدددػةماالضددا  ماًا دددةم اظؿةرؼلددقنيمواٌدددقزػنيموهدددةؼـفاممممممم

م ادؿؿرارمعـماجؾمايػازمسؾقفام.

م



 
 

 وحذة انُشبط انفُي

قاػددبمصـقدددةمماديمتـؿقددةماٌقاػددبمظدددةاماظطؾؾددةماظدد ؼـمميؿؾؽدددقنمعمممم مػدد  ماظقحدددةةممفددةمت

وعدددةػؿم ؽدددؾمعدددامحيؿددداجقنماظقدددفمعدددـمعلدددؿؾزعاتمصـقدددةممممممممم اظرددددؿم,ماًدددطم,ماظلددد اعقؽم(ممم

موتؽقنمتا عةمظؾـيالماظػ مسيماىاععةمم.

 

 وحذة انذفبع ادلذَي
اظةوظددةمٌدددامهلددامعددـمأػؿقدددةمسيممممموتعؿدد معددـماظقحدددةاتماٌفؿددةمواظػاسؾددةمسيمذيقدددعمعراصددؼممممم

عددداعؾنيمصقفددداموعدددـماػدددؿماسؿددداحبمػددد  مممممظدددةموارواحماظايػدددازمسؾدددكمددددقعةملؿؾؽددداتماظةوممم

ماظقحةةم:

 وصقصفام يؽؾمدوريم.ٌطاصئمايرؼؼمماٌلؿؿرةماظصقاغة -1

اظؿا عدددةمعةؼرؼدددةماظدددةصانماٌدددةغلمماالظؿدددزانم اظؿعؾقؿددداتمواظؿقجقفددداتماظصدددادرةمعدددـممم -2

 ظقزارةماظةاخؾقةم.

وا خدددرمظؾؿاطدددةمعدددـمسؿدددؾماٌطددداصئم صدددقرةمممماجدددرا ملارددددةمدورؼدددةم دددنيمايدددنيممم -3

 جقةةم.

م

م

م

م

م

م
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 عبت اعاَرتَيج ش

م

م

 

 

 

 

 

ـمممموؼلديمذاشؾماظقزقػةمأسؿاظفمرؾؼالم عرطدزممسؿدادةماظؽؾقدةمومممظؾؿعؾقؿداتمواظؿقجقفداتماظصدادرةمسد

عظقدةماددؿكةانماٌـدؿػعنيمعدـمخةعدةمممممماإلذدرا مسؾدكممموؼؼدقنم ممايادؾةمسيماىاععدةماٌلؿـصدرؼةممم

ظؾطؾؾددةموتؼدةؼؿماص دؾماًدةعاتمممممتصدػ معقاضدعماظيدؾؽةمسؾدكماالغرتغدتممممماياددقبمسيمسؿؾقداتممم

مواظؾاحـنيمسـمررؼؼماظيؾؽةمٌقاطؾةماظؿطقرماظعؾؿلممم

م

 عبت  انخجهيساثش

ػ  ماظقزقػةم إدارةماٌكازنمواظؿقرؼةاتماظؿا عدةمظدإلدارةمظؾؽؾقدةموخيدؿةمذداشؾفام ؿـػقد ممممممممقنتؼ

ا سؿداحبماٌكزغقدةموصؼدالمظؾدقائ موتعؾقؿداتماٌكدزن,موخي دعمذداشؾماظقزقػدةمظإلذدرا ماٌؾاذدرمممممممممممم

قدةموممؿـػقد ماظعؿؾقداتماٌكزغمموؼؼدقنماٌلدلوحبمصقفدام ممممؾيلونماإلدارؼةمسيماظؽؾقة.ٌعاونماظعؿقةمظ

ـمم ومماظؼقددانم عؿؾقداتم ددر معدـماٌكددازنمظلضلدانمواظقحددةاتماظطاظؾددة.ممممومتـػقد مدقاددداتماظؿكدزؼ

إسدةادماظؾقاغداتماظدضمؼطؾؾفداماٌعداونمممممموملفقؾم اظلفقتمواظؼقائؿماٌكزغقةم.ؿإجرا ماظؼققدمواظ

واسؿداحبماالدخدداحبمواإلخدراجماٌكزغددلمظؾؿدقادماظددضممممم.ماظرضا قدةمسيماظؽؾقددةمماإلداريمأوماىفداتم

متصؾماديماظؽؾقةمواىروداتماظلـقؼةموعطا ؼؿفام اٌقجقدماظػعؾلم.



 
 

م

م

 اخلذيبثانصيبَت وشعبت 

وػددلمعدددـماظيدددعبماٌفؿددةمسيماظؽؾقدددةمودؿدددؾماسؿاهلددامخةعقدددةموػدددلمعلددلوظةمسدددـمطاصدددةممممممم

 دددا مووعدددا موا ـقدددةموحدددةائؼموسؿددداحبمتـظقدددػممماالسؿددداحبماًةعقدددةماًا دددةم اظؽؾقدددةمعدددـمطفرم

و ددددقاغةمعقظددددةةماظؽؾقددددةمو ددددقاغةمأجفددددزةمخطددددقلماالتصدددداحبمواٌؿا عددددةماٌلددددؿؿرةمظرصددددعممممممم

ماظـػاؼاتموتصرؼػماٌقا ماظـؼقؾةموش ػامعـماًةعاتماًا ةمجبؿقعمعراصؼماظؽؾقةم.

 

م

 يكخب انطيذ يعبوٌ انعًيذ نهشؤوٌ انعهًيت  

نماظعؾؿدددلمظؾةراددددداتماظعؾقددددامواظؾقددددثماظعؾؿددددلممممتؿ دددؿـمػقؽؾقددددةمعؽؿددددبماظلددددقةماٌعدددداومم

مواٌؽؿؾدددةمواظـيدددالماظرؼاضدددلممممواظةرادددداتماظعؾقدددامماظيدددعبمواظقحدددةاتماظؿاظقدددةمم:ماظؿلدددفقؾمممم

مواظرتضقاتماظعؾؿقةمواظؿعؾقؿماٌلؿؿر

م

م

م

م

م

م

م

م



 

 دليل كلية القانون
 

 

 شعبت انخطجيم وشؤوٌ انطهبت
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ؾؽؾقددةمصفددلمنـددؾممؼعددةماظؿلددفقؾمعددـماظيددعبما دادددقةماظددضمنـددؾماظيددرؼانمايددلمظمممم

اوحبمعراحدددؾماظق دددقحبماظؽؾقدددةمظؾطاظدددبماظددد يمؼدددردمامسدددفمضدددؿـمضدددقائؿماظؼؾدددقحبممممممممم

اٌرطدددزيمم,محقدددثمؼدددؿؿماددددؿؼؾاحبماظطؾؾدددةماىدددةدموصدددؿ ماٌؾػددداتماًا دددةم فددددؿمممممممممم

وتددددقزؼعفؿمسؾدددددددكماظيددددعبماظةرادددددقةم.موؼؼلددددؿماظعؿددددؾمسيمذددددعؾةماظؿلددددفقؾماديمممممممم

،م اظةراددددداتممضلددددؿنيم:ماظؼلددددؿماًددددا،م اظةراددددداتماظصددددؾاحقةمواظؼلددددؿماًددددامممم

اٌلددائقةموػـددداكمضلددؿمخدددا،م إ ددةارموثدددائؼماظؿ ؼقددةمماًا دددةم اظطؾؾددةماًدددرجينيممممممم

مظؾلـقاتماظلا ؼةمظؾةراداتماظصؾاحقةمواٌلائقة.



 
 

م

م

م

م

م

م

م

م

ممم

موؼؼقنمعقزػقاماظؿلفقؾم اٌفانماظؿاظقةم:

 تلفقؾماظطؾؾةماىةدمسيم ةاؼةماظعانماظةرادلماىةؼة -1

 اعرماإلدارؼةماًا ةم اظطقبما ةارماظقثائؼمواظؿ ؼقةاتمواالو -2

 تةضقؼموثائؼماظطؾؾةمواظؽيػمسـماظؿزوؼرمصقفامانموجةم؟ -3

ا ددددةارموثدددددائؼماظؿكدددددرجم ددددداظؾغؿنيماظعر قدددددةمواإلغؽؾقزؼدددددةموتزوؼدددددةماظطؾؾدددددةمممم -4

 اًرجينيم اىةارؼاتم.

محمادؿقةاثمغظانماالرذػةمالرذػةمطاصةماٌعؾقعاتماًا ةم اظطؾؾةم. -5
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 وحذة انخعهيى ادلطخًر
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انموحددةةماظؿعؾددقؿماٌلددؿؿرمػددلماحددةامتيددؽققتماظؽؾقددةمواهلددة ما دادددلمعـفدداممممممممم

ػدددقماداعدددةماي دددقرماظددد ػ مواٌعؾقعدددداتلمعدددـمخدددقحبمإضاعدددةماظدددةوراتمظؽاصددددةممممممممم

اظددةوائرمواٌلدلدداتمايؽقعقددةموشدد مايؽقعقددةمهددتماذددرا مأدددات ةمخدد ا مسيمممممممم

مداالتماخؿصا فؿمم.
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 ىشعبت ادلكخبت ورلبَيت انخعهي
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وػلمواحةةمعـماػؿمعؽؿقتمسؿؾقةماظؿعؾقؿماظيرؼانمايققيمظؾؿلدلةماظؿعؾقؿقةمتعؿ ماٌؽؿؾةم

م ماظعؾؿل مواظؾقث ماالدادقة متقصواظرطقزة معـ ماظؾاحثموال ة  مطاصةماٌلؿؾزعاتماظضمحيؿاجفا

م.ةمؼاتمضاغقغقةموارارؼ مواضرا،مظقزرؼواظطاظبمعـمطؿبموعراجعمودقتمسؾؿقةمحةؼـةمودور

صةرمسيماظؼاغقنمبكؿؾػمصروسفمودورؼاتمودقتم(معم12366هؿقيماٌؽؿؾةمسؾكماطـرمعـم م

.طؿاممرداظةمعاجلؿ مودطؿقرا مم600(مدورؼةموهؿقيمأؼ امسؾكماطـرمعـمم1300سؾؿقةم عةدم م

ماظؼاغقغقةم ةودم ضر،مظقزريم(مم700 مت ؿماٌؽؿؾةمأضرا،مظقزرؼةمواظضملةمطاصةماٌصادر

مظعؿؾمسؾكمعةماٌؽؿؾةم اٌزؼةمعـماٌصادرماظعؾؿقةمايةؼـةمٌكؿؾػمصرونماظؼاغقنم.وجيريما

  سؿاحبمذاتمرؾقعةمعفـقةمسيمداحبمصفردةموتصدـقػماٌدقادماظـؼاصقدةمواظؽؿدبممممممعقزػقفاوخيؿةم

وؼددلديمأسؿاظددفموصؼددالمظددـظؿموتعؾقؿدداتمودقاددداتماظؽؾقددة,موؼؼددقنممممقدةماظعر قددةموا جـؾقددةم.ماٌرجع

ظؽاصددةماٌلددؿػقةؼـماظدد ؼـمؼرتددادونماٌؽؿؾددة,موتلددؿةسلمرؾقعددةمسؿؾددفماظؼقددانممممممم اظؿقجقددفماظعددانم

 اتصدداالتمداخؾقددةمعددعمأعـددا معؽؿؾدداتماظؽؾقددةمواٌؽؿؾددةماٌرطزؼددةمسيماىاععددةماٌلؿـصددرؼة,ممممممممممم

وخارجقةمعدعمخمؿؾدػماىفداتماظرمسقدةمواإلسقعقدةمعدـمأجدؾمتعزؼدزماجملؿقسدةماٌؽؿؾقدةمورصدةمممممممممممم

مسؾؿقةمعؿؿقزة.مروادػام ؽؾمعامػقمجةؼةموذومضقؿة
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صقكدددؿةمذددداشؾفام اإلذدددرا مسؾدددكمماددددؿقنمومتلدددؾقؿماظؽؿدددبماٌـففقدددةممممداغقدددةماظؿعؾدددقؿاعددامم

سيمغفاؼدددةمطدددؾمسدددانموؼدددلديمأسؿددداحبموصؼدددامظدددـظؿمودقادددداتموضدددراراتمهؿددداجمإديملارددددةمممممم

ضدددةرمعـاددددبمعدددـمحرؼدددةماظؿصدددر موؼؼدددقنم اإلذدددرا مسؾدددكمطاصدددةماظعددداعؾنيمإلدارةمذدددلونممممممممم

تق دددقاتفم يددد نمخطدددطمو دددراعجمتقزؼدددعماظؽؿدددبماٌـففقدددةموؼعؿدددؾمممداغقدددةماظؿعؾدددقؿم,موؼرصدددعمم

هددددتماظؿقجقددددفماظعددددانمٌعدددداونماظعؿقددددةمظؾيددددلونماظعؿؾقددددةمموؼؼددددقنم إسددددةادماظؾطاضدددداتمومممممم

تـظقؿفددددامحلددددبماٌراحددددؾموما ضلددددانماظعؾؿقددددةمسيماظؽؾقددددةموحلددددبمايددددرو ماهلفائقددددةمممممم

ضلددددانمم مسددددا ماظطؾؾددددةم.موماإلذددددرا مسؾددددكمترتقددددبماظؽؿددددبمسيماٌكددددازنماٌراحددددؾموا ممممم

اظعؾؿقدددةم.مواظعؿدددؾمسؾدددكمادددددؿقنماظؽؿدددبمعدددـماٌطددددا عمسيم غدددةادمواحملاصظددداتموصددددؿ ممممممممم

ددددفؾمخدددا،مإلدخاهلددددامواددددؿكراجفامسيمدارماظؽؿدددبمسيماىاععددددةماٌلؿـصدددرؼة.موتزوؼددددةممممممم

ماظطؾؾةم  ا ةماظ عةمسـةماغؿفا مسقضؿفؿم اظؽؾقةمعـماٌؿكرجنيمواٌرضـةمضققدػؿ.
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 وحذة انذراضبث انعهيب

معـمعفانمػ  ماظقحةةم:

 اظؿؼةؼؿمعؾةئقالمسؾكماظةراداتماظعؾقام.ادؿؼؾاحبماظطؾؾةمظغرام -1

اظؿـلددقؼمعددعما ضلددانماظعؾؿقددةمظغددراماظؿفقؽددةمظقعؿقددانمواٌؼا ؾددةماظددضموددريمظؾطؾؾددةمممم -2

 اظطؾؾةم.اٌؿؼةعنيمظؾةراداتماظعؾقامواظضمسؾكمأدادفامؼؿؿماٌػاضؾةم نيم

  ؼؾقهلؿم.ؾةموعؾاذرتفؿمسـةما ةارماالعرماىاععلماظؼقانم ؽاصةمإجرا اتمتلفقؾماظطؾ -3

ؿاجقغفدداموٌكؿؾددػمدوائددرماظةوظددةموحلددبمممممتزوؼددةماظطؾؾددةم ؽاصددةماظؿ ؼقددةاتماظددضمحيمممم -4

 اظ قا طم.

 ةارما واعرماإلدارؼةماًا ةم ؿيؽقؾمىانماٌـاضيةم.ا  -5
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 ادلخخرباث
م

م

م

م

م

م

مممظةراددددةمعدددادةماياددددؾةمؾددةممؼقجددةمسيماظؽؾقدددةمخمؿددد ؼـمظؾقادددؾاتماحدددةػؿامخمصدددةمظؾطؾممم

الددددؿقنمواردددداحبماظ ؼدددةماالظؽرتوغدددلمعدددـمواديماىاععدددةمو ددداضلمدوائدددرمممممواظـددداغلمخمصدددةمم

ممالسةادموإنازمماظؾطاضةماظ طقةماًا ةمبـؿل ماظؽؾقةم..واظةوظةم
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 انريبضيت  انشعبت

 

 

 

 

 

 

 

ظةرادددلموؼـؿفددلمضؾددؾممممؼؾددةأماظـيددالماظرؼاضددلمظؾؽؾقددةمعددعم ةاؼددةماظػصددؾما وحبمعددـماظعددانماممممممممم

م م. ةاؼةماالعؿقاغاتماظـفائقةموؼؿ ؿـمغياراتمداخؾقةموخارجقة

اظـيدددداراتماظةاخؾقددددةمتيددددؿؾم طقظددددةماظؽؾقددددةم ؽددددرةماظؼددددةنمواٌـ ددددةةمواظطددددائرةم ددددنيمممممممم

م.ماٌراحؾماظةرادقةمسيماظؽؾقة

متيؿؾم م:واظـياراتماًارجقة

  طقظةماىاععةم ؽرةماظؼةنم نيماظؽؾقات -

 ظلؾةم نيماظؽؾقات طقظةماىاععةم ؽرةما -

  طقظةماىاععةمسيماظيطرغجم نيماظؽؾقات -

  طقظةماىاععةم ؽرةماٌـ ةةم نيماظؽؾقاتمم -
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