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لزاراخ 
( 91)يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث انجهسح رلى  

 20/3/2014 تتاريخ 

 
االستهالل 

 

/ ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض ٚايرتسٝب باألعتاس ايزنتٛص  -

 .ستُٛر صدا٥ٞ يتعٝٝٓ٘ ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يًزصاعات ايعًٝا
 

 انًصادلـاخ
 

 . 18/2/2014بتاصٜذ  (90)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 
انضىاتط 

 

. ايطٛابط املكرتس١ الختٝاص أفطٌ قغِ ع٢ً َغت٣ٛ قطاعات ادتاَع١ - 2

 

ايكضاص 

.املٛافك١ ع٢ً املكرتح املكزّ َع إضاف١ دا٥ظ٠ أخض٣ يًكطاع ايطيب يٝصبشٛا دا٥ظتني -    

 

عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ ايطالب . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 3

 . 2013/2014املتكزَني يًزصاعات ايعًٝا يًعاّ ادتاَعٞ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ-  

 

عًٗٝ٘ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ تعزٌٜ عٓٛإ صعاي١ املادغتري ارتاص١ بايباسج١ - 4

فعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً بعض ايشنا٤ات املتعزر٠ يف اذتز َٔ بعض أعضاض " مجاٍ عبز املٓعِ  َٔ  

"   صعٛبات ايتعًِ ٚأثضٙ ع٢ً رافع١ٝ االصتاط يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

فعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً بعض ايشنا٤ات املتعزر٠ يف اذتز َٔ صعٛبات ايتعًِ ٚأثضٙ ع٢ً رافع١ٝ " إىل 

" . االصتاط يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

ايكضاص 

. إعار٠ املشنض٠ إىل ايه١ًٝ يًعضض ع٢ً زتًػ ايكغِ بايه١ًٝ -  
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ٚنٌٝ  ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا بؾإٔ املٛافك١ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 5

باذتصٍٛ ع٢ً َٛافك١  (رنتٛصاٙ- َادغتري )ع٢ً قٝاّ ايطايب ايضاغب ف٢ ايتغذٌٝ 

َٔ َضنظ املعًَٛات ظاَع١ عني مشػ اٚ َضنظ ْعِ املعًَٛات ٚرعِ اختاس ايكضاص 

. مبذًػ ايٛطصا٤ سٍٛ َا اسا نإ املٛضٛع َغذٌ َٔ عزَ٘ 

 

ايكضاص 

 

عزّ َٛافك١ اجملًػ ع٢ً املشنض٠ ٚاقرتح اجملًػ اذتصٍٛ ع٢ً َٛافك١ املهتب١ -  

ايضق١ُٝ ف٢ ساي١ ٚدٛر شتطط يًضعاي١ ٚف٢ ساي١ عزّ ٚدٛر شتطط ٜتِ شتاطب١ 

. عؾض٠ داَعات ع٢ً سغاب ايه١ًٝ 

 

 

عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اْتزاب بعض / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 6

 –ربًّٛ )أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ يًكٝاّ بايتزصٜػ يطالب يزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ 

باالؽرتاى َع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بايه١ًٝ يًعاّ ادتاَعٞ  (رنتٛصاٙ- َادغتري 

2013/2014 . 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ -  

 

عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 7

املٛافك١ ع٢ً اْتزاب بعض أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ يًكٝاّ بايتزصٜػ  يف ايفصٌ 

 . 2013/2014ايزصاعٞ ايجاْٞ يًعاّ ادتاَعٞ 

 

ايكضاص 

املٛافك١ بعز تكزِٜ َربصات تزصٜػ املزصعني يًزصاعات ايعًٝا -  

 

ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 8

. ايتعإٚ َع داَع١ قٓا٠ ايغٜٛػ 

ايكضاص 

 ممتاط سذاب األعتاس املغاعز به١ًٝ ايعًّٛ/ ر.عضض االتفاق١ٝ ع٢ً ا-  

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  بؾإٔ  إضاف١ / ر.االقرتاح املكزّ َٔ ا- 9

. بعض أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ إىل دت١ٓ اإلؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ 
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ايكضاص 

: ٚافل اجملًػ ع٢ً إضاف١ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  إىل دت١ٓ اإلؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ ِٖٚ 

عال محٛر٠                                                                  األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ / ر.ا

ؽٛقٞ عًُٝإ                                                             األعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ / ر.ا

عصُت ْصاص                                                               األعتاس به١ًٝ اآلراب / ر.ا

صتاتٞ عبز ايعًِٝ                                                     األعتاس به١ًٝ ايتذاص٠ / ر.ا

 

عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتصار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ بؾإٔ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 10

ايؾضم األٚعط َغتكبٌ ايكطاٜا اإلق١ًُٝٝ يف ظٌ " املٛافك١ ع٢ً إقا١َ ْز٠ٚ بعٓٛإ 

 . 2014 َاصؼ 30ٚسيو ّٜٛ األسز " املتػريات ايضا١ٖٓ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ 

 

عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتصار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ بؾإٔ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 11

ٚسيو " االْتدابات ايض٥اع١ٝ َٚتطًبات املضس١ً ايضا١ٖٓ " املٛافك١ ع٢ً إقا١َ ْز٠ٚ بعٓٛإ 

 . 2014 ابضٌٜ 13ّٜٛ األسز 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ املٛافك١ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا - 12

ٚاملظَع " املعاٜري ٚاملٗاّ ٚايعا٥ز اجملتُعٞ : َضانظ ايتُٝظ ايبشجٞ "ع٢ً عكز َؤمتض بعٓٛإ 

 . 2014عكزٙ يف ايٓصف األٍٚ َٔ ؽٗض ْٜٛٝ٘ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ع٢ً عكز املؤمتض -  

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ افتتاح / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا - 13

 مبضنظ ت١ُٝٓ املٛاصر 2014 َاصؼ 9بضْاَر إعزار خبري اعرتاتٝذٞ ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

. ايبؾض١ٜ 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا -  
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االتفاق١ٝ املرب١َ بني ص٥ٝػ ادتاَع١ ع٢ً / ر. تٛقٝع ااملشنض٠ املكز١َ بؾإٔ - 14

 ع٢ً  Elsevierداَع١ بين عٜٛف ٚأنارمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚراص ايٓؾض ايعامل١ٝ 

إصزاص زت١ً داَع١ بين عٜٛف ايزٚي١ٝ يًعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ  

BSU International Journal of Humanities and Social Science 

(BSU-IJHSS) 
 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا -  

 

االنتًاساخ 
 

 املزصؼ بكغِ ايضٜاضٝات –عُض ساَز امحز / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايزنتٛص-  15

ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ تكضٜض ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ايزا١ُ٥ يرتق١ٝ األعاتش٠ ٚاألعاتش٠ 

. املغاعزٜٔ  

 

ايكضاص 

صفع املشنض٠ إىل دت١ٓ ايتعًُات بادتاَع١ -  

 

املزصؼ املغاعز بكغِ ايتُضٜض - صفا٤ عًُٝإ امحز / ر .االيتُاؼ املكزّ َٔ ّ- 16

بؾإ َٓشٗا رصدات صأف١ الَتشإ ايتٜٛفٌ ٚسيو يًشصٍٛ ع٢ً ايرتق١ٝ يزصد١ 

. َزصؼ 

 

ايكضاص 

عشب املشنض٠ يعزّ اختصاص اجملًػ -  
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انًذكزاخ انًمديح يٍ انكهياخ 
 
 

:- وافك انًجهس عهً تسجيم رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (أ)
 
 

ـ :كهيح اآلداب- 17
 
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريٖز٣ راٚٚر ستُز   1

االضطضابات ايغٝاع١ٝ يف ايزٚي١ اإلعال١َٝ ٚآثاصٖا 

ايغٝاع١ٝ ٚاذتطاص١ٜ يف ايغاسٌ ايؾضقٞ إلفضٜكٝا 

" 1055ّ-701/ ٖـ82-447

إقضاص  5فٝصٌ عٝز ط٘ / ر

َادغتري ستُز َعٛض ستُز   2
-1858املضأ٠ يف اهلٓز يف ظٌ اذتهِ ايربٜطاْٞ ))

1947ّ) )

إقضاص  7عصاّ ضٝا٤ ايزٜٔ / ر

َادغتري ؽُٝا٤ صَطإ ٖاؽِ   3

عالق١ ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ جتاٙ َصض "

(" 1979- 1970 )عٝاعٝا ٚاقتصارٜا َٔ 

إقضاص  6عصاّ ضٝا٤ ايزٜٔ / ر

َادغتري َٓاص ستُز طاٖض   4

( 1979-1973)ايعالقات املصض١ٜ ايعضب١ٝ 

 ( يٝبٝا– ايعضام – عٛصٜا –ايغعٛر١ٜ )

منٛسدا 

إقضاص  5عصاّ ضٝا٤ ايزٜٔ / ر

َادغتري ٢ْٗ ستُز عظ ايزٜٔ   5

فاع١ًٝ ايتجكٝف ايصشٞ باعتدزاّ تهٓٛيٛدٝا 

ايٛعا٥ط املتعزر٠ ٚأثضٙ ع٢ً تعظٜظ صش١ اجملتُع 

رصاع١ َٝزا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املرتررٜٔ ع٢ً "

" َغتؾف٢ صَز بين عٜٛف

َصطف٢ خًف  / ر.أ

سغين إبضاِٖٝ  / ر

5 

3 
إقضاص 

َادغتري   رصاْٝا سغٔ عبز ايصِ 6

طٚاز األقاصب ٚتأثريٙ ع٢ً ايتشٍٛ اإلصتاب٢ 

 (رصاع١ َٝزا١ْٝ َكاص١ْ )

َصطف٢ خًف  / ر.أ

سغين إبضاِٖٝ  / ر

5 

3 
إقضاص 

َادغتري صدب مجع٘ َعٛض   7

َها١ْ األخصا٥ٞ االدتُاعٞ ٚرٚصٙ يف اجملاٍ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ يألخصا٥ٝني االدتُاعٝني  )ايطيب 

ايعاًَني يف املغتؾفٝات اذته١َٝٛ يف ستافع١ 

 (بين عٜٛف

دالٍ َزبٛيٞ / ر

سغين إبضاِٖٝ / ر

7 

3 
إقضاص 

َادغتري  ّصؽا عالَ٘ عبزا يععٞ 8

ايرتاخ ايؾفا٢ٖ ٚحتزٜات املغتكبٌ 

 (عح يف األْجضٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ )

ع١ًٝ سغٔ سغني / ر.أ

أمحز عًٞ َضعٞ / ر .أ

10 

1 
إقضاص 

َادغتري خايز٠ ممزٚح عٝز   9

تٓعُٝات اجملتُع املزْٞ َٚعاٖض ايفغار 

" رصاع١ َٝزا١ْٝ مبشافع١ بين عٜٛف"

نُاٍ ايظٜات / ر

مجاٍ عبز املطًب / ر

5 

4 
إقضاص 

 (قضا٠٤ ف٢ ايبٓٝ٘ )ْٗا١ٜ ايتاصٜذ عٓز ٖٓض٣ يٛفٝفض َادغتري أؽضف ْبٌٝ ستُز   10

ؽعبإ عبزاهلل / ر.أ

اثاْاعٝٛؼ / ر

عانٝالصٜزؼ 

6 
 -

إقضاص 

َادغتري إميإ ستُز ٖؾاّ   11

تضابط ايرتانٝب ايٓش١ٜٛ ايبٓا١ٝ٥ ٚاملعا٢ْ "

" ايزالي١ٝ ميجٌ عا٥كًا ف٢ تضمج١ ايٓصٛص ايكضآ١ْٝ

أَٝ٘ إبضاِٖٝ / ر

أمحز عبزايالٙ  / ر

5 

4 
إقضاص 

َادغتري أَري٠ ستُز عٝز   12

صأؼ املاٍ املعضيف يف َهتبات داَع١ ايكاٖض٠ ٚرٚصٙ 

يف حتكٝل املٝظ٠ ايتٓافغ١ٝ 

عٗري عبز ايباعط /ر

آَاٍ ط٘ / ر

3 

1 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ٖب١ عبز ايٓيب بهري   13

األٚضاع االقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ يف "

( 1967-1954)َصض 

عصاّ ضٝا٤ ايزٜٔ / ر

َاٖض عطٝ٘ / ر

8 

1 
إقضاص 
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ـ :كهيح انعهىو- 18
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

1 
ؽُٝا٤ عٜٛػ عبز 

ايػين 

 إعتذاب١ بعض ايٓباتات يًتعطؿ ٚفطض٠ املٝهٛصٖٝظا َادغتري

بزص ايزٜٔ عبز ايعاٍ / ر

ْصض سغٔ مجع١ / ر

عط١ٝ َصطفٞ / ر

1 

3 

2 

إقضاص 

َادغتري ايظٖضا٤ أعا١َ فتشٞ  2

فصٌ ٚتعضٜف بعض املضنبات ايفٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ 

 ايٓؾط١ بٝٛيٛدٝا َٔ بعض ايٓباتات ايطب١ٝ املصض١ٜ

عًٞ ايظْاتٞ / ر.أ

عٝز عبز ايكارص  / ر

1 

13 

إقضاص 

َادغتري ستُز نُاٍ رصٜٚؿ  3

تفصٌٝ َرتانبات ْاَْٛرت١ٜ حتتٟٛ عًٞ أْابٝب 

ْاْٛنضب١ْٝٛ 

أمحز عبز ارتايل / ر.أ

ستُز ؽعبإ ععٝز / ر

ٚا٥ٌ صربٟ ستُٛر / ر.أ

10 

6 

3 

إقضاص 

َادغتري مس١ٝ ستُز عباؼ  4

حتطري ٚتٛصٝف ثايح أنغٝز املٛيٝبزّٜٓٛ املعزٍ 

ٚاملتٓاٖٞ ايصػض نأقطاب يف بطاصٜات ايًٝجّٝٛ 

أمحز عبز ارتايل / ر.أ

أمحز ستُز ٖاؽِ / ر.أ

10 

 -
إقضاص 

املٛار ايٓاَْٛرت١ٜ يف تطبٝكات ايفطا٤ َادغتري ستُز عًٞ بغْٝٛٞ  5

ٖاْٞ صاحل / ر.أ

ستُز ؽعبإ / ر.أ

َعضٚف عبز املٛيٞ / ر.أ

8 

5 

1 

إقضاص 

ْصف ايًٛدٝغتٝهٞ - رصاع١ عًٞ تٛطٜع بٛاعَٕٛادغتري ْار١ٜ خًٝف١ عًُٝإ  6

عصاّ خًف  / ر.أ

عال٤ ٖاؽِ  / ر

 -

1 
إقضاص 

رصاع١ عًٞ ايتٛطٜعات املٛيز٠ ٚتطبٝكاتٗا َادغتري ١ًْٗ عًٞ إبضاِٖٝ  7

عصاّ خًف  / ر.أ

عال٤ ٖاؽِ  / ر

 -

2 
إقضاص 

 

ـ :كهيح انتزتيح - 19
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريؽُٝا٤ دالٍ ع٢ً  1
بضْاَر إصؽارٟ يت١ُٝٓ ايتفهري االجيابٞ ٚأثضٙ يف خفض 

قًل املغتكبٌ يز٣ طالب ادتاَع١ 

فٝٛيٝت فؤار / ر.ا

امحز فهض٣ / ر

 -

10 

إقضاص 

2 
ستُٛر عبز ايعاٍ 

ستُٛر 

 َادغتري

أثض اعتدزاّ قبعات ايتفهري ايغت يف تزصٜػ ايتاصٜذ 

ع٢ً ت١ُٝٓ املفاِٖٝ ايتاصخي١ٝ َٚٗاصات ايتفهري ايتأًَٞ 

يز٣ طالب ايصف األٍٚ ايجاْٟٛ 

عٗاّ سٓف٢ / ر.ا

امحز بز٣ٚ / ر

7 
 -

إقضاص 

 رنتٛصاٖٙٝجِ امحز ستُز  3

فاع١ًٝ اعتدزاّ بضْاَر نٛصت ٚايكبعات ايغت يف 

تزصٜػ ايعًّٛ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري ايٓاقز ٚعارات 

 ايعكٌ يز٣ ايتالَٝش ايفا٥كني باملضس١ً االبتزا١ٝ٥

َاٖض إمساعٌٝ / ر.ا

 عُار عبز اجملٝز/ ر.ا
 -

8 
إقضاص 

4 
ٖب٘ اهلل سغني 

إبضاِٖٝ 
 رنتٛصاٙ

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً االتصاٍ ايًػٟٛ يعالز 

بعض أَضاض ايهالّ يز٣ ع١ٓٝ َٔ األطفاٍ س٣ٚ َتالط١َ 

" رٚإ"

عبز ايفتاح ع٢ً / ر.ا

عًُٝإ ستُز / ر.ا

 -

15 

إقضاص 

 

ـ :كهيح اندراساخ انعهيا نهعهىو انًتمديح - 20
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

حتغني خٛاص االمسٓت بإضاف١ َٛار ْاَْٛرت١ٜ  رنتٛصاٙفاٜظ ْصض اهلل ستُز  1

ستُز خطض / ر.ا

امحز ع٢ً / ر

 ستُز إمساعٌٝ/ ر

 -

 -

 -

إقضاص 
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ـ :كهيح انحمىق - 21

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 رنتٛصاٙطٜٓب ع٢ً صسَٛ٘  1
سل املضأ٠ ف٢ االْتداب ٚايرتؽٝح ف٢ رٍٚ احتار املػضب 

ايعضب٢ 

عبز اجملٝز / ر.ا

إقضاص  7 عًُٝإ

 
ـ :كهيح انتزتيح انزياضيح- 22

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

1 
امحز ؽانض عبز 

ايعظٜظ 

 َادغتري
َكضص ايهرتْٚٞ يطضم تزصٜػ ايعاب مجاع١ٝ يطالب 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 

ع٢ً عبز اجملٝز / ر.ا

َزست أبٛ عضٜع / ر.ا

1 

3 
إقضاص 

 َادغتريعبز اهلل ؽشات١ ععز  2

تأثري اعتدزاّ ايتزصٜبات ايبايٝغت١ٝ ع٢ً ايكزص٠ ايعط١ًٝ 

َٚغت٣ٛ أرا٤ َٗاص٠ ايؾكًب١ األَا١َٝ ع٢ً طاٚي١ ايكفظ يف 

ادتُباط 

ستُز فؤار / ر.ا

عٝز٠ عبز ايعاٍ / ر

1 

3 
إقضاص 

3 
أبٛ ارتري عبز ايتٛاب 

ط٘ 

 َادغتري
اإلبزاع االراص٣ يز٣ ايعاًَني مبزٜض١ٜ ايؾباب ٚايضٜاض١ 

مبشافع١ بين عٜٛف 

ستُز مجاٍ / ر.ا

َعتظ ع٢ً / ر

1 

1 
إقضاص 

4 
عبز ايضمحٔ صفٛت 

صابض 

 َادغتري
تأثري بضْاَر تزصٜبات ْٛع١ٝ ع٢ً عضع١ ايًهُات 

املغتك١ُٝ يز٣ املالنُني 

ضٝا٤ ايعظب / ر.ا

سغاّ ٖٛاص٣ / ر

1 

3 
إقضاص 

 
ـ :كهيح انصيدنح - 23

 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريامحز ستُز عًُٝإ  1
رصاع١ ع٢ً بعض االنتَٝٓٛٝغٝتػ ايبشض١ٜ إلْتاز 

َضنبات ْؾط١ بٝٛيٛدٝا 

  عٝغٞ   أٌَ/ر.ّ.أ

صباب عبز ايغالّ / ر

ٚيٝز إمساعٌٝ /.ر

4 

8 

7 

إقضاص 

 َادغتريأٜ٘ امحز ستُٛر  2
رصاع١ ع٢ً بعض ايفطضٜات  ايبشض١ٜ إلْتاز َضنبات 

ْؾط١ بٝٛيٛدٝا 

  عٝغٞ   أٌَ/ر.ّ.أ

صباب عبز ايغالّ / ر

ٚيٝز إمساعٌٝ /.ر

3 

9 

6 

إقضاص 

َادغتري رعا٤ ععز امحز  3

رصاع١ صٝزيٝ٘ عًٞ بعض املغتشطضات ط١ًٜٛ املفعٍٛ 

اييت تٛخش عٔ طضٜل ايفِ يعكاص ايربٚبضاْٛيٍٛ 

اٜزصٚنًٛصٜز 

ر ؽٗري٠ فٛطٟ . ّ.ا

امحز عبز اذتًِٝ / ر

 عبز ارتايل سال٠ٚ/ر

9 

7 

1 

إقضاص 

 َادغتريَضٚٙ ٖؾاّ سغني  4
رصاع٘ صٝزيٝ٘ عًٞ اسز ايعكاقري املطارٙ يًطفًٝٝات يف 

اْعُ٘ تٛصٌٝ َتطٛصٙ 

ر ؽٗري٠ فٛطٟ . ّ.ا

امحز عبز اذتًِٝ / ر

 ٖب٘  أبٛ طايب/ر

8 

6 

1 

إقضاص 

 َادغتري رامحز دعفض اسِ 5

رصاع١ ايتأثري احملتٌُ يالصتٝٛتٓغٔ َطارات االعتكباٍ 

ٚفٝتاَني ر نُطارات ياليتٗاب ملضض ايضَٚاتٜٛز ف٢ 

ف٦ضإ ايتذاصب 

ع٢ً ابٛ عٝف /ر.ا

 أَري٠ َضار/ ر

6 

7 
إقضاص 

َادغتري أ١َٝٓ أمحز ستُز  6

رصاع١ فاصَهٛيٛد١ٝ يًتأثري احملتٌُ يزٚا٤ 

 ع٢ً َضض  ايغتاتني َٚاْع َغتكبالت2أصتٝٛتٓغني

ايتٗاب املفاصٌ ايضَٚاتٜٛز٣ املغبب جتضٜبٝا ف٢ ايف٦ضإ 

ع٢ً ابٛ عٝف /ر.ا

 أَري٠ َضار/ ر

7 

8 
إقضاص 
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ـ :كهيح انطة انثشزي- 24
 
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريامحز فتش٢ عٝز امحز  1
َكاص١ْ ايعالز ايتشفع٢ ٚايتزخٌ ادتضاس٢ ف٢ 

اصابات ايطشاٍ املػًك١ 

ٚيٝز ع٢ً ايباط /ر.ا

امئ صفعت  / ر

ستُز سغٔ  / ر

10 

8 

6 

إقضاص 

َادغتري اَري٠ امحز عٜٛػ  2

رصاع١ َكاص١ْ بني تأثري اضاف١ نال َٔ عكاص 

ايزٜهغُٝزٜتَٛٝزٜٔ اٚ عكاص ايهٝتاَني اثٓا٤ 

ايتدزٜض ايعذظ٣ ف٢ االطفاٍ 

ستُٛر َصطف٢ / ر.ا

ساطّ عبز ايٖٛاب / ر.ا

6 

4 
إقضاص 

َادغتري عُضٚ عٝز سغ٢ٓ  3

تجبٝت نغٛص عع١ُ ايكصب١ باعتدزاّ املغُاص 

ايٓداع٢ ايتؾابه٢ ٚبٛاعط١ املغاَري االعرتاض١ٝ   

عاطف َضع٢ / ر.ا

عُار ايبٓا / ر

6 

5 
إقضاص 

4 
ستُٛر عبز ايضمحٔ 

عًطإ 

َادغتري 

ايعالق١ بني سغاع١ٝ زتاٍ االبصاص ٚمسو طبك١ 

اآليٝاف ايعصب١ٝ يًؾبه١ٝ بايتصٜٛض ايطبك٢ 

االيتشا٢َ يز٣ َضض٢ املٝاٙ ايظصقا٤ أالٚي١ٝ سات 

ايظا١ٜٚ املفتٛس١   

ساطّ عفت / ر.ا

صفا٤ عٛض اهلل / ر

6 

5 
إقضاص 

َادغتري َض٠ٚ ستُز عجُإ  5

تكِٝ َغت٣ٛ  فٝتاَني ر ف٢ االيتٗاب ايض٣ٛ٥ عٓز 

االطفاٍ ف٢ ستافع١ ب٢ٓ عٜٛف 

اعا١َ عظت / ر.ا

عاَح مسري / ر.ا

٢َٓ طن٢ / ر.ا

9 

7 

6 

إقضاص 

6 
َصطف٢ ستُز عبز 

ايعظٜظ 

َادغتري 

رصاع١ ايعالق١ بني االُْٝٝا ٚاذتٍٛ ايتهٝف٢ 

االْغ٢ ف٢ االطفاٍ 

ساطّ عفت / ر.ا

ٚيٝز َٗضإ / ر.ا

6 

4 
إقضاص 

َادغتري ْضَني ستُز صتٝب  7

َٔ رّ اذتبٌ  (34ع٢ ر٣ )حتًٌٝ َعزٍ اعرترار 

االٜ٘ انػ )ايغض٣ بعز املعادت١ بأعتدزاّ دٗاط٣ 

( ايغٝبانػ)ٚ  (ب٢

عٗاّ عُض / ر.ا

ٖؾاّ سغٔ / ر

ستُز عٝز / ر

10 

9 

6 

إقضاص 

َادغتري صغزٙ ستُٛر ستُز  8

ايهؾف عٔ تعزر االؽهاٍ ارتاص بادتني 

(APO1/ FAS) ٚاصتباط٘ َع اذتز٠ 

االنًٝٓٝه١ٝ يز٣ َضض٢ ايش٥ب١ اذتُضا٤ 

عا١َٝ ستُز / ر.ا

آٜاؼ ابٛ ارتري / ر

صباب عفٝف٢ / ر

8 

5 

4 

إقضاص 

َادغتري امحز مسري ع٢ً  9

َكاص١ْ اعتدزاّ ايتجبٝت ارتاصد٢ ف٢ اصالح ايفتل 

االصب٢ باملٓعاص ادتضاس٢ َٔ خالٍ ايتذٜٛف 

ايربٜت٢ْٛ بؾبه١ أَاّ ايربٜتٕٛ َع اعتدزاّ 

ايتجبٝت ايزاخ٢ً 

ستُز صالح / ر.ا

امحز ايغارات / ر.ا

تاَض ْبٌٝ / ر

9 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري دٛطٜف ؽشات٘ ؽانض  10

رصاع١ يزٚص ايربٚتني املضتبط باذتُض ايز٢ٖٓ 

يًهبز ف٢ تؾدٝص اصاب١ ايهبز بغبب عز٣ٚ 

ايتٗاب ايهبز ع٢ املظَٔ ف٢ املضض٢ املصضٜني   

اؽضف صرب٣ / ر.ا

صاْٝا ؽعٝب / ر.ا

صباب عفٝف٢ /ر

10 

9 

7 

إقضاص 

َادغتري طٜٓب ستُز عبز ايغالّ  11

َعضف١ ٚاجتاٙ ٚمماصع١ أطبا٤ ايضعا١ٜ ايصش١ٝ 

االٚي١ٝ ف٢ ايتعاٌَ َع االصابات اذتار٠      

انضاّ ايؾربا٣ٚ / ر.ا

اؽضف عبز ايععِٝ / ر.ا

عال٤ سغٔ / ر

9 

8 

7 

إقضاص 

 َادغتريص٥ٌُٛٝ عاَح عبار  12
اعتالٍ ايٛظا٥ف ايعك١ًٝ املصاسب ملضض٢ صضع 

ايفص ايصزغ٢ 

صؽا سغٔ / ر.ا

ٖا٢ْ ساَز / ر.ا

ٖؾاّ صالح / ر

7 

6 

5 

إقضاص 

13 

عُار محز٣ عبز 

ايبصري 

ايتكٓٝات اذتزٜج١ يف عًُٝات جتٌُٝ ايبطٔ   َادغتري 

عبز ايٓاصض ايٓذاص /ر.ا

خًٜٛز عبز اذتًِٝ / ر.ا

خايز أمحز ؽٛقٞ / ر

9 

7 

5 

إقضاص 

َادغتري ستُز دابض عبز اهلل  14

رٚص ايضْني املػٓاطٝغ٢ املطٝاف٢ ٚصٛص االْتؾاص ف٢ 

ايهتٌ ايهٝغ١ٝ املد١ٝ     

خايز ايؾٓت٢ً / ر.ا

عشض عبز ايغالّ /ر.ا

6 

4 
إقضاص 

َادغتري ستُز سغٔ قض٢ْ  15

إصالح األسٕ ارتفاؽ١ٝ باعتدزاّ طضٜك١ تؾضٜط 

غطضٚف األسٕ َكاص١ْ بطضٜك١ اعت٦صاٍ دظ٤ َٔ 

غطضٚف األسٕ   

اؽضف عٓب / ر.ا

خًٜٛز عبز اذتًِٝ / ر.ا

ستُز سغٔ / ر

6 

7 

5 

إقضاص 



 لزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            9                 20/3/2014تتاريـخ  (91)انجهسـح رلـى 

16 

ستُز س٢ًُ عبز 

ايععِٝ 

َادغتري 

ايك١ُٝ ايتٓبؤ١ٜ يًهايٝغتاتني ف٢ االيتٗاب ايض٣ٛ٥ 

املهتغب َٔ اجملتُع ف٢ املضض٢ س٣ٚ اذتاالت 

اذتضد١ 

عاَح املضاغ٢ / ر.ا

رايٝا صدب / ر

عشض راٚٚر / ر

9 

8 

6 

إقضاص 

َادغتري ْار١ٜ امحز عبز املعظ  17

رصاع١ َٓاع١ٝ يًدالٜا ايٓذ١ُٝ ايٓاؽط١ ف٢ 

االيتٗاب ايهبز٣ ايفريٚع٢ ع٢ 

عظ٠ طٜزإ / ر.ا

عا١َٝ ايٓذاص / ر.ا

عشض راٚٚر / ر

7 

5 

4 

إقضاص 

َادغتري ايؾُٝا٤ ستُز عباؼ  18

سغاع١ٝ َطارات املٝهضٚبات َٔ سب ايؾباب 

ايربٚب١ْٝٛٝ املعظٚي١ َٔ املضض٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ 

سب ايؾباب املرتررٜٔ ع٢ً َغتؾف٢ داَع١ ب٢ٓ 

عٜٛف 

عبز ايعظٜظ ايضفاع٢ /ر. أ

ٜاعض ادتٖٛض٣ / ر

صتال٤ عبز املٓعِ /ر

8 

6 

4 

إقضاص 

َادغتري أمحز ؽعبإ ستُز  19

اْتؾاص ايبهرتٜا اذتًظ١ْٝٚ ف٢ َضض٢ اعتالٍ 

املعز٠ الصتفاع ضػط ايزّ ف٢ ايٛصٜز ايباب٢ ف٢ 

َغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف ادتاَع٢        

ستُز ستُز تٛفٝل /ر.أ

باعٌ عبز املٓعِ / ر

9 

7 
إقضاص 

20 

ٖا٢ْ ستُز ستُز 

ستُٛر 

َادغتري 

َعزٍ اْتؾاص َضض ايتٗاب املض٤٣ االصجتاع٢ يز٣ 

َضض٢ ايتًٝف ايهبز٣ 

ستُز ستُز تٛفٝل /ر.أ

عال٤ فاصٚم سغٝب / ر

6 

4 
إقضاص 

َادغتري طاصم صرب٣ ستُز  21

ْغب١ سزٚخ اْفذاص َبهض ف٢ دٝب املٝاٙ احملٝط 

بادتٓني ف٢ اذتاالت ايت٢ عبل إ سزخ هلا ادٗاض 

َٓظص         

ستُز سغٔ /ر.أ

اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

ستُز ْاد٢ / ر

8 

6 

4 

إقضاص 

َادغتري مسض محز اهلل ععٝز  22

اعتدزاّ ؽبه١ اَغًض ف٢ تكِٝٝ اعتالٍ املاقٛي٘ 

       (َضنظ االبصاص)

ؽضٜف ناٌَ /ر.ّ.أ

ستُز ٜاعض / ر.ّ.أ

صفا٤ عٛض اهلل /ر

9 

8 

7 

إقضاص 

 َادغتريؽضٜف ناٌَ عف١ٓٝ  23

تكِٝٝ رق١ صٝػ١ ٖاجيٝظ ف٢ ايَٛٝط١ االيف١ٝ 

مبزيٍٛ َبشح ايكٝاعات اذت١ٜٛٝ ف٢ قصض ايٓعض 

املضتفع بأعتدزاّ اعتشالب ايعزع١ َتشز احملٛص       

َٓصٛص سغٔ /ر.أ

ابضاِٖٝ ؽاٖني / ر

ستُز عجُإ /ر

10 

7 

8 

إقضاص 

َادغتري ط٘ عبز ايًطٝف امحز  24

ايٛقت ايالطّ يتشغٔ ايغا٥ٌ امل٣ٛٓ بعز اعت٦صاٍ 

رٚاىل ارتص١ٝ بايطضٜك١ حتت االصب١ٝ         

عُضٚ َغعٛر /ر.أ

امحز صاغب / ر

9 

7 
إقضاص 

َادغتري سٓإ عطا سغٔ  25

َعزٍ سزٚخ ايتٗاب ايفطضٜات يز٣ سزٜج٢ ايٛالر٠ 

احملتذظٜٔ بٛسزات ايعٓا١ٜ املضنظ٠ يالطفاٍ 

سزٜج٢ ايٛالر٠ مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف        

بغُ٘ عبز املعظ /ر.أ

عاَح مسري / ر

صتال٤ عبز املٓعِ /ر

8 

6 

5 

إقضاص 

رٚص االبض ايص١ٝٓٝ ف٢ عالز ايتٗاب االْف ايتشغغ٢         َادغتري ٖب٘ امحز ستُٛر  26

أؽضف خايز /ر.أ

صاَظ صضا / ر.ّ.أ

ستُز عبز ايتٛاب /ر

8 

7 

6 

إقضاص 

َادغتري أمحز سغٔ أمحز  27

تأثري ادتضع١ االٚىل َٔ عكاص ايتاَغٛيٛعني ع٢ً 

َعزٍ عضٜإ ايبٍٛ ٚقزصت٘ ايتٓبؤ١ٜ ف٢ حتغني 

أعضاض ادتٗاط ايبٛىل ايغف٢ً املصاسب ملضض 

ايتطدِ اذتُٝز ف٢ ايربٚعتاتا          

عُضٚ َغعٛر /ر.أ

امئ صالح / ر

7 

4 
إقضاص 

28 

امحز عبز اذتُٝز 

ستُز 

َادغتري 

( BNP)ايكٝاؼ املبهض يًببتٝز املد٢ املزص 

نُتٓب٧ ع٢ً املز٣ ايكصري ملضض٢ استؾا٤ عط١ً 

ٚارتاضعني  (ST)ايكًب املصاسب الصتفاع قطع١ 

يًتزخٌ االٚىل بايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ يًؾضاٜني 

ايتاد١ٝ          

ٖؾاّ بؾض٣ /ر.أ

اعاَ٘ امحز اَني / ر

6 

3 
إقضاص 

29 

ؽضٜف ستُز نُاٍ 

ايزٜٔ 

َادغتري 

منط االدغاّ املطار٠ يًدالٜا ايػؾا١ٝ٥ ف٢ َضض٢ 

االْغزار ايض٣ٛ٥           

صْزا صالح ايزٜٔ /ر.أ

ستُٛر ايبتا٢ْْٛ / ر.ّ.أ

عبري صالح ايزٜٔ / ر

6 

5 

3 

إقضاص 

َادغتري تػضٜز عارٍ ستُٛر  30

االْزفاع١ٝ ٚعالقتٗا باالرَإ َٚغت٣ٛ ٖضَٕٛ 

ايهٛصتٝظٍٚ ف٢ ايًعاب 

ٖاْٞ ساَز / ر.ّ.أ

اعاَ٘ صفعت / ر.ّ.أ

ٖؾاّ صالح / ر

10 

8 

6 

إقضاص 

َادغتري عُضٚ صضا طن٢  31

ايٛد١ٗ ايطب١ٝ ايؾضع١ٝ يٛفٝات االطفاٍ االصاب١ٝ 

ٚايػري اصاب١ٝ ف٢ ستافع١ ب٢ٓ عٜٛف ف٢ ايفرت٠ َٔ 

رصاع١ اعرتداعٝ٘ ٚرصاع١  )   2014 اىل 2004

          (َغتكب١ًٝ 

ستُز سغني /ر.أ

عاَح مسري / ر.ّ.أ

ؽرئٜ صالح / ر. أ

9 

8 

7 

إقضاص 
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َادغتري ْاْغ٢ زتز٣ ممزٚح  32

اختباص تأثري َطارات ايفطضٜات ضز عالالت 

املالعٝظٜا املعظٚي١ َٔ املضض٢ املصابني بايتٓٝا امل١ًْٛ 

بكغِ ادتًز١ٜ َغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف ادتاَع٢              

عبز ايعظٜظ ايضفاع٢ /ر.أ

ٜاعض دٖٛض٣ / ر

صتال٤ عبز املٓعِ / ر

10 

6 

8 

إقضاص 

33 

امحز ابٛ بهض ستُز 

عبز اذتًِٝ 

َادغتري 

اعتدزاّ ايعٛاٌَ ايبٝٛيٛد١ٝ نعاٌَ ْشٜض ف٢ 

ساالت عضطإ ايكٛيٕٛ ٚاملغتكِٝ ف٢ املضض٢ صػاص 

ايغٔ 

ممزٚح ايؾضب٢ٓٝ /ر.أ

ستُز ع٢ً ايٛنٌٝ / ر

امحز سغٔ / ر

10 

8 

6 

إقضاص 

َادغتري اميإ عبز اهلل ستُز  34

ايتٓبؤ قبٌ ادتضاس١ بصعٛب١ اعت٦صاٍ املضاص٠ 

باملٓعاص     

اعا١َ ععٝز /ر.أ

امئ صفعت / ر.ّ.أ

تاَض ْبٌٝ / ر

6 

5 

4 

إقضاص 

َادغتري ستُٛر ؽعبإ سغٔ  35

ايتػريات ايؾه١ًٝ ف٢ ارتالٜا ستب٘ ايصبػ١ 

اذتُط١ٝ ف٢ َضض ايضبٛ ايؾعب٢ عٓز االطفاٍ 

مجاٍ ايزٜٔ ط٘ /ر.أ

٢َٓ طن٢ ؽضٜف / ر

ٖب٘ َصطف٢ / ر

5 

4 

3 

إقضاص 

36 

ٚيٝز عبز ايضاطم عبز 

ايعاٍ 

َادغتري 

رصاع١ َكاص١ْ عٔ االنت٦اب ٚايكًل ٚعالقتُٗا 

ظٛر٠ اذتٝا٠ يطالب ن١ًٝ ايطب ٚغريٖا َٔ 

ايهًٝات ظاَع١ ب٢ٓ عٜٛف 

انضاّ ايؾربا٣ٚ /ر.أ

أؽضف عبز ايععِٝ / ر.ّ.أ

عال٤ ايزٜٔ سغٔ /ر

6 
 -

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ أسالّ سغ٢ٓ عبز اهلل  37

 ٚعاٌَ تٓدض االٚصاّ 18تكزٜض َغت٣ٛ االْرتيٛنني 

ايفا ف٢ االْغذ١ املصاب١ ٚايػري َصاب١ ايجؤيٍٛ 

ايفريٚع٢               

عبز ايعظٜظ ايضفاع٢ /ر.أ

ي٢ًٝ امحز صاؽز / ر.أ

امحز ايغعز ايضفاع٢ / ر

4 
 -

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ َصطف٢ فتشٞ إبضاِٖٝ  38

رصاع١ َكاص١ْ بني اعتدزاّ ايالصل ايفٝرب٢ٜٓ ٚ 

خٝاط١ ايًشف يتكًٌٝ سزٚخ ايتٛصّ املص٢ً بعز 

ع١ًُٝ ؽز ايبطٔ 

ٚا٥ٌ ستُز ايؾاعض /ر.ا

ستُز مجاٍ ايًبإ /ر

٢َٓ ستُز خًٛص٢ / ر

 

4 
 -

6 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ستُز َزست ستُز  39

ايٓتا٥ر قصري٠ االَز يػًل ثكٛب اذتادظ االس٢ٜٓ 

ايجا١ْٜٛ عٔ طضٜل ايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ باعتدزاّ 

دٗاط انًٝٛتٝو 

ٜاعض عبز اهلار٣ / ر.ا

ٖؾاّ بؾض٣ / ر.ا

خايز صفعت / ر

4 

3 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ستُٛر بهض٣ ع٢ً  40

ايعالز بعكاص ايهاص فٝزًٍٜٛ ف٢ االطفاٍ املصابني 

باعتالٍ عط١ً ايكًب زتٍٗٛ ايغبب ظضع١ صػري٠ 

َكاص١ْ ظضع١ نبري٠ 

سغٔ فتش٢ / ر.ا

عاَح مسري / ر

اعا١َ امحز / ر

5 

4 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ مسإ ع٢ً طٜزإ  41

رصاع١ ْغب١ سزٚخ االْغهاب ايبًًٛص٣ ايزص٢ْ ف٢ 

َضض٢ االْغهاب ايبًًٛص٣ ايٓطش٢ املصاسب 

باخنفاض َغت٣ٛ االرٜٓٛعني ر٣ اَٝٓٝظ باعتدزاّ 

َٓعاص ايتذٜٛف ايبًًٛص٣ ايطب٢ 

ْب١ًٝ ابضاِٖٝ / ر.ا

ستُٛر ايبتا٢ْْٛ / ر

ْٝفني ستُٛر / ر

3 

3 
 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ ستُز َربٚى تٗا٢َ  42

اعتدزاّ ايؾافط ايٝز٣ٚ يًغز٠ ايؾضٜا١ْٝ ف٢ 

ايتزاخٌ ادتًز٣ االٚىل َكاص١ْ بايطضٜك١ املتعاصف 

عًٝٗا عابكا ف٢ َضض٢ استؾا٤ ايؾضٜإ ايتاد٢ 

اذتار 

ٜاعض عبز اهلار٣ / ر.ا

ٖؾاّ بؾض٣ / ر.ا

خايز صفعت / ر

4 

3 

4 

إقضاص 

 
:- وافك انًجهس عهً تعديم إشزاف رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ب)
 

ـ :كهيح اآلداب- 25
 

  

تعد انتعديم لثم انتعديم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
سامت عبز ايضاطم 

طٖضإ 

َادغتري 

صٛص٠ ايٝٗٛر٣ ف٢ َغضسٝات دٛيٝا بغهاٍ 

ٚمناسز شتتاص٠ 

مجاٍ عبز ايٓاصض / ر.ا

امحز عبز ايالٙ / ر

مجاٍ عبز ايٓاصض / ر.ا
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ـ :كهيح انعهىو- 26
 

  

تعد انتعديم لثم انتعديم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري أمحز أبٛ بهض عُض  1

ارتٛاص ايضعٛب١ٝ ٚايفٝظَٜٛٝهاْٝه١ٝ 

يبعض صناّ ايصدٛص ايهضبْٛات١ٝ املصض١ٜ 

 ٚإَها١ْٝ اعتدزاَٗا يف ارتضعا١ْ

ستُز إبضاِٖٝ  / ر.أ

ْاصض مجاٍ / ر.أ

عٝز عٜٛػ غضٜب / ر

ستُز إبضاِٖٝ  / ر.أ

ْاصض مجاٍ  / ر.أ

ستُز دار ايهضِٜ  / ر

 
 

ـ :كهيح انتزتيح انزياضيح- 27
 

 

تعد انتعديم لثم انتعديم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري باعِ ٜٛعف سغني  1

أثض ايتٛد٘ ايتٓافغ٢ ٚايجك١ بايٓفػ ع٢ً ضػٛط 

يز٣ العب٢ ايتٓػ االصض٢ 

شتتاص اَني / ر

شتتاص اَني / ر

ستُز ابضاِٖٝ / ر

َادغتري دٗار امحز امحز  2

رصاع١ حت١ًًٝٝ يتٛدٗات رفع١ٝ  االصتاط ٚعالقت٘ 

بايطالق١ ايٓفغ١ٝ يز٣ العيب نض٠ ايغ١ً 

شتتاص اَني / ر
شتتاص اَني / ر

ستُز ابضاِٖٝ / ر

 
 

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 28
 

 

تعد انتعديم لثم انتعديم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري ستُز نُاٍ عبز اذتُٝز  1

رصاعات باثٛيٛد١ٝ ع٢ً االيتٗاب ايؾعب٢ املعز٣ 

 ف٢ ايزٚادٔ

عارٍ ؽًب٢ / ر.أ

عُار َٗز٣ / ر

خايز ط٘ / ر

عارٍ ؽًب٢ / ر.أ

ايؾُٝا٤ ْبٌٝ / ر

خايز ط٘ / ر

َادغتري عشض عُض ستُز  2

بعض ايزصاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ ع٢ً طٜار٠ 

ايزٖٕٛ ف٢ ايزّ ف٢ ادتضطإ 

محز٣ س٢ًُ / ر

خايز ؽعبإ / ر

محز٣ س٢ًُ / ر

خايز ؽعبإ / ر

ا١َُٝ ابضاِٖٝ / ر.ا

 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 29
 

 

تعد انتعديم لثم انتعديم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

رنتٛصاٙ خايز عظ ايزٜٔ سغٔ  1

تأثري قٝاؼ ايربٚنايغٝتْٛني ف٢ ايعالز 

املٛد٘ العتدزاّ املطارات اذت١ٜٛٝ ف٢ عالز 

َضض٢ اْتهاع١ ايغز٠ ايض١ٜٛ٥ املظ١َٓ 

ؽعبإ صَطإ / ر.ا

ٚيٝز ايغضٚد٢ / ر

عبري صالح / ر.ا

ٖؾاّ سغٔ / ر

صاْزا صالح / ر.ا

ٚيٝز ايغضٚد٢ / ر

عبري صالح / ر.ا

ٖؾاّ سغٔ / ر

رنتٛصاٙ ْاْغ٢ زتز٣ نُاٍ  2

املصارق١ ع٢ً اال١ُٖٝ االنًٝٓٝه١ٝ 

يًبٝبٝتٝزاط سات ص١ً بايهًٝهضٜٔ 

العتدزا١َ نُؤؽض س٣ٛٝ ف٢ عضطإ 

املبٝض املتكزّ ٚاملتأخض 

ستُز سغٔ / ر.ا

ر َٓفضٜز ؽُٝت .ا

ستُز سغٔ / ر.ا

ر َٓفضٜز ؽُٝت .ا

اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

رنتٛصاٙ عبز ايعظٜظ طٜٔ ايعابزٜٔ  3

ايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ َكاص١ْ بايتزخٌ 

ادتضاس٢ ف٢ عالز ايكصٛص ايؾضٜا٢ْ 

عال٤ عبز اذتًِٝ /ر.ا

اعا١َ ععٝز / ر.ا

ٚيٝز ايباط / ر.ا

امئ صفعت / ر

عال٤ عبز اذتًِٝ /ر.ا

اعا١َ ععٝز / ر.ا

ٚيٝز ايباط / ر.ا

رْٝاٍ نًري / ر.ا
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:- وافك انًجهس عهً تعديم عُىاٌ رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ج)
 
 

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 30
 

 

 

انتعديم انعُىاٌ تعد انتعديم انعُىاٌ لثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة م 

 َادغتري امسا٤ فتش٢ ستُز  1

عظٍ عالالت رٜزإ ُْٖٝٛهػ 

نْٛتٛصتػ ف٢ ستافع١ ب٢ٓ عٜٛف 

بعض ايزصاعات ع٢ً ُْٖٝٛهػ 

نْٛتٛصتػ ف٢ ستافع١ ب٢ٓ عٜٛف 

غري دٖٛضٟ  

 رنتٛصاٙامسا٤ زتز٣ ناٌَ  2

ايٛقا١ٜ ٚايتشهِ ف٢ بعض االَضاض 

ايطف١ًٝٝ ايت٢ تصٝب االمساى املضباٙ ف٢ 

املفضخات 

 (ر٣ إ اٜ٘)حتطري يكاح ساَض ٣ْٚٛ 

ضز املغببات ايبهتريٜ٘ احملزث٘ 

يعاٖض٠ ايتغُِ ايز٣َٛ يالمساى 

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :كهيح انتزتيح - 31
 

 

 

انتعديم انعُىاٌ تعد انتعديم انعُىاٌ لثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
ْٝفني فاصٚم عبز 

ايعًِٝ 

َادغتري  

رصاع١ ايفضٚم بني االعرتاتٝذٝات يف ت١ُٝٓ 

ايكزص٠ ع٢ً ايتفهري االبتهاص٣  يز٣ 

تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ ٚاثض سيو ع٢ً 

أرا٥ِٗ يف سٌ املٗاّ ٚاملؾهالت ايتع١ًُٝٝ 

رصاع١ ايفضٚم بني االعرتاتٝذٝات ف٢ 

ت١ُٝٓ ايكزص٠ ع٢ً ايتفهري االبتهاص٣ 

يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ ٚاثض سيو 

ع٢ً أرا٥ِٗ ف٢ سٌ املؾهالت  

غري 

دٖٛضٟ  

َادغتري صؽا  امحز عًطإ  2

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يت١ُٝٓ ٚحتغني 

َٗاصات ايًػ١ االعتكباي١ٝ ٚايًػ١ ايتعبري١ٜ 

يز٣ األطفاٍ س٣ٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ 

فاع١ًٝ ايتزخٌ املبهض يف ت١ُٝٓ َٗاصات 

ايًػ١ االعتكباي١ٝ يز٣ األطفاٍ س٣ٚ 

اإلعاق١ ايعك١ًٝ 

غري 

دٖٛضٟ  

 

:- وافك انًجهس عهً يد ليد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (د)
 
 

ـ :كهيح انطة انثشزٌ- 32
 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك اندرجــح اسـى انطانــة و 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ  1/10/2013 إىل 1/10/2012َٔ َادغتري صؽا فتشٞ صاحل  1

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ  1/10/2013 إىل 1/10/2012َٔ َادغتري اميإ عٝز ستُز  2

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ  1/10/2013 إىل 1/10/2012َٔ َادغتري ؽضٜف زتز٣ صتٝب  3

 1/10/2013 إىل 1/10/2012َٔ ال ٜٛدز َادغتري َاٜهٌ ستفٛظ عٛصٜاٍ  4

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ  1/10/2013 إىل 1/10/2012َٔ َادغتري ٚيٝز ٚدٝ٘ َٛع٢  5
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 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ؽضٜف زتز٣ صتٝب  6

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ستُز صٚب٢ عبز ايععِٝ  7

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري امحز ستُٛر ستُز  8

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ستُٛر حي٢ٝ ستُٛر  9

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ٢ْٗ صؽار عٝز  10

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ  1/10/2013 إىل 1/10/2012َٔ َادغتري ستُز َؤَٔ ط٘  11

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ  1/10/2013 إىل 1/10/2012َٔ َادغتري عٓا٤ سغٔ ع٢ً  12

 
 
 

ـ :كهيح انصيدنح - 33
 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

1 
مثض  ستُٛر عبز 

ايغالّ 

 َادغتري

تأثري َطارات االصَٚاتٝظ ع٢ً طٍٛ األطفاٍ 

ايشنٛص املصابني باصتفاع ْغب١ ٖضَٕٛ 

األعرتٚدني 

 16/4/2015 إىل 17/4/2014َٔ ال ٜٛدز 

 

 

ـ :كهيح انتزتيح - 34

 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ستُز بزص عٝز  1

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜب٢ ف٢ ت١ُٝٓ بعض َٗاصات 

ايتصٓٝف عٓز االطفاٍ ايتٛسٝزٜني 
 20/12/2014 اىل 21/12/2013َٔ ال ٜٛدز 

  

 
ـ :كهيح اآلداب - 35

 
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــك  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

رنتٛصاٙ ا١َُٝ امحز ستُز  1

اعتدزاَات االْرتْت ف٢ ايعًُٝات ايف١ٝٓ باملهتبات 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ ملهتبات داَع١ ايكاٖض٠ –ادتاَع١ٝ 

ٚادتاَع١ االَضٜه١ٝ بايكاٖض٠ 

 16/2/2015 إىل 17/2/2014َٔ ال ٜٛدز 
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:- وافك انًجهس عهً َمم ليد انزسائم انتانيح (هـ)
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 36
 

إنً يٍ اندرجح اسـى انطانــة و 

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   ربًّٛ نُاٍ سبٝب دار اهلل  1

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   ربًّٛ َاٜهٌ ابضاِٖٝ عظٜظ  2

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   ربًّٛ دٛصز َٛصٜػ ٚيغٔ  3

ن١ًٝ ايطب داَع١ املٓٛف١ٝ ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ربًّٛ اَري ستُز َضع٢  4

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ االطٖض   ربًّٛ ؽُٝا٤ عبز ايتٛاب ستُز  5

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   ربًّٛ ؽٗري٠ ؽهض٣ ؽفٝل  6

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   ربًّٛ ابضاّ اعطفاْٛؼ عبز ايٓٛص  7

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ املٓٝا   َادغتري سغني ع٢ً ستُٛر  8

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ ايكاٖض٠   َادغتري صباب ستُٛر فٛط٣  9

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ ايكاٖض٠   َادغتري اميإ عٝز ستُز  10

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   َادغتري عاطف عظ ايعضب ستُز  11

ن١ًٝ ايطب داَع١دٓٛب ايٛار٣ ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف َادغتري ْاٖز ْصش٢ فاصؼ  12

 

:- وافك انًجهس عهً تحىيم دراسح رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح  (ٌ)
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 37
 

إنً يٍ اسـى انطانــة و 

دتهىو ياجستيز ايًاٌ حُفً احًد  1

دتهىو ياجستيز رضا يحًد احًد  2

دتهىو ياجستيز سىسي سعد اهلل كايم  3
 

:- وافك انًجهس عهً إيماف ليد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح  (و)
 

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 38
 

انسثـة عُىاٌ انزسانح اندرجــح اسـى انطانــة و 

 َادغتريإميإ عٝز صبٝع  1

رصاعات باثٛيٛد١ٝ إنًٝٓٝه١ٝ العتدزاّ بعض ايٓباتات 

ايطب١ٝ ع٢ً ايٛصّ املغتشزخ يف ايف٦ضإ 

َضافك١ ايظٚز يف ايغفض يًداصز 

 

ـ :كهيح انصيدنح- 39
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانح اندرجــح اسـى انطانــة و 

 َادغترياَا٢ْ ستُٛر عبز ايتٛاب  1

رصاع١ صٝزي١ٝ ع٢ً األقضاص املٛعع١ يًؾعب اهلٛا١ٝ٥ 

املُتز٠ املفعٍٛ 

َضافك١ ايظٚز يف ايغفض يًداصز 
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ـ :كهيح انطة انثشزي- 40
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانح اندرجــح اسـى انطانــة و 

 ايغفض يًداصز ال ٜٛدز عٓٛإ  ربًّٛاْٗاص ستُز ستُز  1

رنتٛصاٙ سٓإ ع٢ً ستُز  2

رصاع١ َكاص١ْ بني طصع ايعزعات اي١ًٓٝ املجبت١ بايكظس١ٝ ٚايعزعات املجبت١ 

باحملفع١ ارتًف١ٝ يًعني ف٢ ٚدٛر ايعزع١ ايبًًٛص١ٜ ف٢ تصشٝح قصض 

ايٓعض املتٛعط ٚايعاىل 

صعا١ٜ طفٌ 

رنتٛصاٙ ستُز ؽفٝل ستُز  3
ايتؾابو ايهٛالد٢ٓٝ ف٢ عالز ايتٗاب ايكض١ْٝ املٝهضٚب٢ املصاسب يتشًٌ 

ايكض١ْٝ 

اعتهُاٍ بعج١ االؽضاف املؾرتى 

ظاَع١ ْٛتٓذٗاّ باملًُه١ املتشز٠ 

 

:- وافك انًجهس عهً شطة ليد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ي)
 

ـ :كهيح انعهىو- 41
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ستُز َربٚى ستُز  1

إعرتداع ؽبه١ اجملاصٟ املا١ٝ٥ املزف١ْٛ يف ايصشاصٟ ايؾضق١ٝ ،ايػطا٤ 

ايضًَٞ ب ع١ًُٝ ،َصض، بإعتدزاّ االعتؾعاص ايضارصٟ عٔ بعز 

ذتصٛي٘ عًٞ ؽٗار٠ املادغتري َٔ داَع١ يْٛز بايغٜٛز 

ايتكٓٝات اذت١ٜٛٝ العتدزاّ بعض أْٛاع ايطشايب َادغتري سٓإ بزص ايزٜٔ عبز اذتفٝغ  2
بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ ايطايب غري 

َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض ٚقز مت إْشاص ايطايب 

رصاعات عًٞ ْؾاط بعض املٝهضٚبات املدتًف١ إلطاي١ بعض ًَٛثات ايب١٦ٝ رنتٛصاٙ عًُٞ صالح إمساعٌٝ  3
بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ ايطايب غري 

َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض ٚقز مت إْشاص ايطايب 

 
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 42
 

انسثـة اندرجــح اسـى انطانــة و 

اعتٓفاس عزر َضات اَتشإ ادتظ٤ االٍٚ رنتٛصاٙ ٖٝجِ ستُز زتز٣  1

اعتٓفاس عزر َضات اَتشإ ادتظ٤ االٍٚ رنتٛصاٙ اميإ ابٛ ايكاعِ عبز ايضمحٔ  2

 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طضٜف ؽٛقٞ فضز/ ر .أ

 

        

 

 

           

 

 ,,ٜعتُز  

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

 أَني ايغٝز امحز يطفٞ/ ر .أ

 


