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االستهالل  :أوال
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعنــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ :   ثاَيًا 
 

 

 . 18/11/2014بتاصٜذ  (99)ايتقزٜل ع٢ً ستنض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتقزٜل عًٞ ستنض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

 

انضىاتط : ثانثا
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايقٝزي١  بؾإٔ حتزٜز ق١ُٝ َعضٚف االيتشام بايزصاعات - 2

 دٓٝ٘ ٚنشيو ق١ُٝ اعتدزاّ املعاٌَ يطالب ايزصاعات ايعًٝا 150ايعًٝا بايه١ًٝ مببًؼ 

.  دٓٝ٘ إعرتيٝين يًٛافزٜٔ 5000 دٓٝ٘ َقضٟ ٚ 5000َٔ خاصز ايه١ًٝ مببًؼ 

 

ايكضاص 

:-  ع٢ً األتٞ ٚافل اجملًـػ -

  يقاحل ادتاَع١ % 30يقاحل ايه١ًٝ ٚ %  70 حبٝح  150ق١ُٝ املعضٚف .

  ٚإعزار 2015/2016 د١ٝٓ َقضٟ ابتزا٤ َٔ ايعاّ ايزصاعٞ 5000ق١ُٝ املقضٚفات 

. َشنض٠ تفق١ًٝٝ بايبٓٛر اييت طارت َقضٚفاتٗا

  بايٓغب١ يًٛافزٜٔ ٜتِ َضادع١ إراص٠ ايٛافزٜٔ العتطالع صأٜٗا سٍٛ َز٣ قا١ْْٝٛ

 .ايظٜار٠ ٚعضض األَض ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض 

 

َزٜض َضنظ مُإ ادتٛر٠ ٚاالعتُار بؾإٔ -  فربٟ متاّ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 3

استغاب ؽٗارات رٚصات ادتٛر٠ مُٔ رٚصات ايرتقٞ يًغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

. َٚعاِْٚٝٗ حبز أقق٢ رٚصتني يهٌ تضق١ٝ 

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ ع٢ً االقرتاح َع عضض املٛمٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  
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املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات  بؾإٔ اينٛابط ارتاف١ مبعاري١ ؽٗار٠ - 4

MBA  اييت متٓشٗا َؤعغات تع١ًُٝٝ غري خامع١ يكإْٛ تٓعِٝ ادتاَعات   .

 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ به١ًٝ ايرتب١ٝ  بؾإٔ صفع ععض - 5

. يطالب ايه١ًٝ ٚطالب ايزصاعات ايعًٝا % 15ايهتاب ادتاَعٞ بٓغب١ 

 

ايكضاص 

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا ْعضا يبز٤ / ر.عشب املشنض٠ َٔ اجملًػ بٓا٤ ع٢ً طًب ا-  

ايعاّ ايزصاعٞ بايفعٌ 

 

املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ - إميإ َعٛض فِٗٝ   / ّ.املشنض٠ املكز١َ َٔ ّ-  6

املٛافك١ ع٢ً تغذًٝٗا يزصد١ ايزنتٛصاٙ سٝح أْٗا ساف١ً ع٢ً رصد١ املادغتري بتاصٜذ 

22/6/2013 . 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠  املكز١َ بؾإٔ اينٛابط املكضص٠ يؾٗار٠ ايتٜٛفٌ سٝح اْ٘ ال ٜٛدز َا ميٓع إٔ - 7

ٜؾهٌ ٚميٓح ايطايب رصد١ ايزنتٛصاٙ بٓفػ ؽٗار٠ ايتٜٛفٌ اييت سقٌ بٗا ع٢ً رصد١ 

. املادغتري طاملا سقٌ ع٢ً ايزصد١ املطًٛب١ يًزنتٛصاٙ 

 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا ع٢ً إٔ ٜضفع جملًػ ادتاَع١ َشنض٠ بؾإٔ إٔ ٜهٕٛ ايتٜٛفٌ -  

 ؽضطا يًتغذٌٝ

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ طالب متٗٝزٟ - 8

 . 2015 /2014َادغتري  يًعاّ ادتاَعٞ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ طالب ايزصاعات - 9

 . 2015 /2014يًعاّ ادتاَعٞ  (ايزبًَٛات ٚ متٗٝزٟ َادغتري)ايعًٝا 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 
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صتال٤ فتشٞ ايؾُٝٞ  املغذ١ً بزصد١ ايزنتٛصاٙ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايباسج١ - 10

به١ًٝ ايرتب١ٝ  بؾإٔ َٛافك١ زتًػ ايزصاعات  ع٢ً َٓشٗا رصد١ ايزنتٛصاٙ رٕٚ 

. َٛافك١ زتًػ ايه١ًٝ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

االيتُاعات : صابعا

 

ْار١ٜ خًٝف١ عًُٝإ ايًٝب١ٝ ادتٓغ١ٝ ٚ املغذ١ً / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايطايب١- 11

 إىل ايعاّ 2013/2014يزصد١ املادغتري به١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ تأدٌٝ رفع صعّٛ ايعاّ 

2014/2015 . 

ايكضاص 

ٜتِ تضسٌٝ ايضعّٛ يف ساي١ إٜكاف ايكٝز ٚتبًٝؼ ايغفاص٠ أَا يف ساي١ االعتشاص فال ٜتِ  -  

تضسٌٝ ايضعّٛ  

 

ًْٗ٘ ع٢ً إبضاِٖٝ ايًٝب١ٝ ادتٓغ١ٝ ٚ املغذ١ً يزصد١ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايطايب١- 12

 2014/2015 إىل ايعاّ 2013/2014املادغتري به١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ تأدٌٝ رفع صعّٛ ايعاّ 

 

ايكضاص 

ٜتِ تضسٌٝ ايضعّٛ يف ساي١ إٜكاف ايكٝز ٚتبًٝؼ ايغفاص٠ أَا يف ساي١ االعتشاص فال ٜتِ  -  

تضسٌٝ ايضعّٛ  

 

أَٓ٘ عُضٚ َٛع٢ ٖالٍ ايًٝب١ٝ ادتٓغ١ٝ ٚ املغذ١ً / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايطايب١- 13

 إىل ايعاّ 2013/2014يزصد١ املادغتري به١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ تأدٌٝ رفع صعّٛ ايعاّ 

2014/2015 . 

 
ايكضاص 

ٜتِ تضسٌٝ ايضعّٛ يف ساي١ إٜكاف ايكٝز ٚتبًٝؼ ايغفاص٠ أَا يف ساي١ االعتشاص فال ٜتِ  -  

تضسٌٝ ايضعّٛ  
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انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ : راتعا 
 
 
 

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

 

ـ :كهيح اندراساخ انعهيا نهعهىو انًتقديح- 14
 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريٖب٘ ستُز إَاّ  1

املضرٚر ايب٦ٝٞ ٚاالقتقارٟ ملعادت١ ايٓفاٜات ايقًب١ 

 –ايٓفاٜات ايبالعتٝه١ٝ : رصاع١ ساي١ )ٚايبًز١ٜ 

 (ستافع١ ايفّٝٛ

عٝز عبز ايكارص / ر.ا

ْب١ًٝ ؽشات١ / ر

3 

2 
إقضاص 

رنتٛصاٙ صتال٤ ستُٛر ستُز  2
تقٓٝع زتغات دزٜز٠ يتكزٜض بعض املضنبات 

ايقٝزال١ْٝ 

عٝز عبز ايكارص / ر.ا

ْب١ًٝ ؽشات١ / ر

2 

1 
إقضاص 

 

 
 

ـ :كهيح انطة انثشزٌ- 15
 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريصاْٝا فضسات صٜاض  1
ايعٛاٖض املضم١ٝ بايعني املقاسب١ ملضمٞ ايضَٚاتٜٛز 

املفقًٞ 

 ؽضٜف ناٌَ  / ر .أ

 ففا٤ عٛض اهلل / ر 

إٜٓاؼ أبٛ ارتري  / ر 

9 

5 

2 

إقضاص 

 َادغتريستُٛر عبز اهلل ستُٛر  2

تفتٝت اذتقٛات  سات ايهجاف١ ايعايٝ٘ باملٛدات 

ايتقاَزٜ٘ باعتدزاّ طاق١ عايٝ٘ َٚعزٍ عضع١ ؽزٜز 

ايبط٤٢ باملكاص١ْ َع ايتفتٝت باعتدزاّ طاق٘ تقاعزٜ٘ 

َٚعزٍ عضع١ بط٤٢  

 عُضٚ َزست َغعٛر   / ر .أ

  امحز عاصف ايزعٛقٞ    / ر 

اعا١َ ستُز عٝز      / ر 

8 

5 

3 

إقضاص 

 َادغتريٖب١ شتتاص ٖاؽِ             3

َعزٍ اْتؾاص اإليتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ عٞ بني املضمٞ 

املقابني باذتظاط املغطح بغِ ادتًز١ٜ َغتؾفٞ بين 

عٜٛف ادتاَعٞ  

  عبز ايعظٜظ ايضفاعٞ     / ر .أ

 ٜاعض ادتٖٛضٟ / ر 

َٓاٍ عٜٛػ سغٔ        / ر 

8 

6 

3 

 إقضاص

 َادغتريؽُٝا٤ مجع١ َقطفٞ  4
تكِٝٝ َغتٟٛ ايٓشاؼ ٚايظْو يف ايزّ ملضمٞ اُْٝٝا 

ايبشض املتٛعط  

  ستُز سغني َعبز      / ر .أ

ٖب١ َقطفٞ  / ر 

10 

5 
 إقضاص

 َادغترياميإ  َقطفٞ عبز ايعاٖض  5
تكِٝٝ عضطإ عٓل ايضسِ باملعا١ٜٓ باملٓعاص املٗب٢ً 

باعتدزاّ محض ارتًٝو ع٢ً عٓل ايضسِ ايػري عًِٝ 

 ستُز سغٔ َقطفٞ/ ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ/ ر .أ

ستُز عبز ايػفاص  / ر 

10 

8 

6 

 إقضاص

6 
عًِٝ عبز ايكارص عبز 

ايغالّ 
ايبزا١ْ ٚتأثريٖا ع٢ً ٚظا٥ف املبٝض  َادغتري

 ستُز سغٔ / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .أ

ٜاعض مخٝػ / ر 

10 

9 

3 

إقضاص 

 َادغتريامحز صَنإ امحز  7
تكِٝٝ فٛم فٛت٢ يٓزب٘ ايكٝقضٜ٘ ايغف٢ً ف٢ ْٗاٜ٘ 

اذتٌُ َٚطابكتٗا حباي٘ ايٓزب٘ اثٓا٤ ايع١ًُٝ ايكٝقضٜ٘          

 ستُز سغٔ َقطف٢ / ر.ا

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر.ا

ستُز ْاد٢ ستٝغٔ / ر

10 

9 

8 

إقضاص 

 َادغتري٢ْٗ يبٝب عٝز  8
ايكزص٠ ايتٓبؤٜ٘ يزٚبًض ايؾضٜإ ايضمح٢ ف٢ ايٓغا٤ 

ٚاذتٛاٌَ االنجض عضم٘ يالفاب٘ بتغُِ اذتٌُ         

 ستُز سغٔ َقطف٢ / ر.ا

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر.ا

ستُز ْاد٢ ستٝغٔ / ر

10 

9 

8 

 إقضاص

9 
ستُز ايغعٝز ستُز 

نغرب 
رنتٛصاٙ 

اعتعزاٍ عع١ُ ايغام بعٌُ ؽل عع٢ُ راخ٢ً َفتٛح 

بأعتدزاّ ؽضحي١ بٛرٚ 

 عاطف َضع٢       / ر.ا

 عُار دابض ./ ر.ّ.أ

امحز دابض  / ر

5 

2 
 -

 إقضاص
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رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ صأفت امحز  10

رصاع١ ايعالق١ بني َغت٣ٛ اهلَٛٛعٝغتٝني بايزّ ٚ تأثض 

 ايعني ف٢ َضم٢ را٤ بٗذت

 

 عا١َٝ ستُز سغٔ / ر.ا

 َريفت امساعٌٝ ./ ر.ّ.أ

 صباب عفٝف٢ / ر

ستُز عجُإ  / ر

2 

1 

6 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ْضَني منض ٚيغٔ  11

ايغ١ُٝ املظ١َٓ يًرتاَارٍٚ ع٢ً ايهبز ٚايه٢ً ٚاملذ 

رصاع١ بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ )ف٢ ايف٦ضإ ايبٝنا٤ 

 (ٖٚغتٛباثٛيٛد١ٝ

ؽضٜٔ فالح / ر.ا

عا١َٝ ايٓذاص / ر

عُضٚ صما / ر

صتال٤ ايبظاٟٚ / ر

6 

3 

2 
 -

 إقضاص

رنتٛصاٙ اَري عٝز ناٌَ  12
رصاع١ مس١ٝ االر١ٜٚ ايؾا٥ع اعتدزاَٗا ف٢ ادتٓػ ع٢ً 

ادتٗاط ايتٓاع٢ً يشنٛص ادتضسإ ايبٝنا٤ 

ؽضٜٔ فالح / ر.ا

عُضٚ صما / ر

ستُز ٚدٝ٘ / ر

ٚا٥ٌ فتش٢ / ر

6 

2 

5 
 -

إقضاص 

 
ـ :كهيح انتجارج- 16

 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريستُز نُاٍ ْقاص٣  1

اثض داٖظ١ٜ ايٛسزات اذته١َٝٛ يتطبٝل إراص٠ املٛاصر 

ايبؾض١ٜ االيهرت١ْٝٚ ع٢ً األرا٤ ايٛظٝفٞ يًعاًَني 

بايتطبٝل ع٢ً ايٛسزات اذته١َٝٛ مبشافع١ قٓا 

 MBA 2امحز عبز ايٖٛاب / ر.ا

َادغتري طاصم صَنإ ساَز  2
تأثري مماصعات عًُٝات إراص٠ املعضف١ ع٢ً ايتُٝظ 

ايتٓعُٝٞ 
 MBA 6عبز ايضمحٔ عًِٝ / ر.ّ.ا

َادغتري عارٍ ستُز ٖاؽِ  3

ايعٛمل١ ٚاْعهاعٗا عًٞ االرا٤ املايٞ يًبٓٛى ايتذاص١ٜ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –ايعا١َ 

 MBA 6مجاٍ عبز اذتُٝز / ر.ا

َادغتري أَري٠ عبز ايٓافض امحز  4

رصاع١ حت١ًًٝٝ الثاص تقٓٝف ٚقٝاؼ االعتجُاصات املاي١ٝ 

 ٚفكا ملتطًبات َعٝاص ايتكضٜض املاىل ايزٚيٞ ايتاعع 

IFRS9  ع٢ً حتغني احملتٟٛ املعًَٛاتٞ يًتكاصٜض

 رصاع١ اختباصٜ٘ ع٢ً ايب١٦ٝ املقض١ٜ –املاي١ٝ 

 إقضاص 1أعاَ٘ ععٝز / ر.ا

 
ـ :كهيح انتزتيح انزياضيح- 17

 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريامحز فتشٞ سنٞ  1
بضْاَر تزصٜيب َٛد٘ طبكا يُٓط اإلٜكاع اذتٟٝٛ ٚأثضٙ 

ع٢ً املغت٣ٛ ايضقُٞ يالعيب ايغباس١ 

طاصم فالح ايزٜٔ / ر.ا

ٚعاّ عبز املٓعِ / ر

5 

3 
 إقضاص

َادغتري نضِٜ ستُز عبز ايضسِٝ  2
ايٓكٌ اذتضنٞ ٚعالقت٘ بزق١ ايتقٜٛب بايضأؼ َٔ 

ايٛثب يف نض٠ ايكزّ 

طًش١ سغني / ر.ا

امحز نُاٍ / ر

5 

1 
إقضاص 

َادغتري امحز عبز ايباعط قضْٞ  3
تأثري بضْاَر يًٝاق١ ايش١ٖٝٓ ع٢ً تطٜٛض ايتقضف 

ارتططٞ يالعيب نض٠ ايكزّ 

ستُٛر سغٔ اذتٛف٢ / ر.ا

امساعٌٝ ٖاؽِ / ر

5 

2 
 إقضاص

َادغتري امحز ؽعبإ امساعٌٝ  4
منٛسز َكرتح يتٌُٜٛ دت١ٓ اذتهاّ ايض٥ٝغ١ٝ باالحتار 

املقضٟ يهض٠ ايكزّ 

امحز فاصٚم / ر.ّ.ا

َعتظ سغٔ / ر

5 

3 
 إقضاص

5 
ستُٛر عبز اهلل عبز 

ايععِٝ 
َادغتري 

بضْاَر تع٢ًُٝ باعتدزاّ تٓعِٝ املٛاْع ٚاثضٙ ع٢ً 

ت١ُٝٓ املٗاصات اذتضن١ٝ االعاع١ٝ يتالَٝش املضس١ً 

عٓٛات  (9-6)االبتزا١ٝ٥ 

إقضاص  6َزست ابٛ عضٜع / ر.ا

 
 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            6                 23/12/2014تتاريـخ  (100)انجهسـح رقـى 

 
 

ـ :كهيح انتزتيح- 18
 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتري   سغٔ قاعِ سغٔ 1
تفعٌٝ رٚص اإلراص٠ ايتع١ًُٝٝ احمل١ًٝ يف م٤ٛ اإلراص٠ 

 بايتذٛاٍ رصاع١ َٝزا١ْٝ مبشافع١ املٓٝا

 عظاّ عبز ايٓيب/ ر

ٖٓا٤ امحز / ر.ّ.ا

3 

7 
إقضاص 

 
ـ :كهيح انصيدنح- 19

 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريامحز عُض خًف  1
رصاع١ عكاقري١ٜ يبعض ايٓباتات ايطب١ٝ ايت٢ تٓت٢ُ اىل 

ايعا١ً٥ ايؾف١ٝٗ ٚايػاصٜ٘ ٚاسٝا٤ٖا ايزقٝك١ 

عٗاّ اهلٛاص٣ / ر.ا

صباب ستُز / ر

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

6 

9 

8 

 إقضاص

َادغتري ٖب٘ اهلل مسري حبض ايقػري  2
رصاع١ عكاقري١ٜ يبعض ايٓباتات ايطب١ٝ ايت٢ تٓت٢ُ اىل 

ايعا١ً٥ ايبكٛي١ٝ 

عٗاّ اهلٛاص٣ / ر.ا

صباب ستُز / ر

عبري عٝز / ر

5 

8 

2 

إقضاص 

َادغتري َقطف٢ نُاٍ ستُز  3
رصاع١ ع٢ً ايتأثريات ايهبز١ٜ ايٛاق١ٝ احملت١ًُ يبعض 

املٛار مز ايتًٝف ايهبز٣ احملزخ جتضٜبٝا ف٢ ادتضسإ 

ع٢ً ابٛ عٝف / ر.ا

اَري٠ َضار / ر

َض٠ٚ ستُٛر / ر

7 

12 

1 

 إقضاص

َادغتري َضٚٙ ستُٛر ستُز  4
ايزصاع١ ايفٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ يٓباتات َقض١ٜ شتتاص٠ 

يعالز عضطإ ايجز٣ 

َٓ٘ ست٘ / ر.ا

ستُز عبز ايعاط٢ / ر

امسا٤ ابضاِٖٝ / ر

5 

3 

4 

 إقضاص

َادغتري امحز ستُز سغب اإلَاّ  5

رصاع١ ساعٛب١ٝ يفِٗ ايعٛاٌَ ع٢ً املغت٣ٛ ادتظ٢٦ٜ 

 cملٛاد١ٗ فريٚؼ االيتٗاب ايهبز٣ 

خايز ايؾ٢ُٝ / ر.ّ.ا

خايز ايعك٢ًٝ / ر

ستُز ايغعز٣ / ر

11 

1 

7 

إقضاص 

َادغتري َؤَٔ ستُز يطفٞ  6
َضنبات فعاي١ ثا١ْٜٛ َٔ املٝهضٚبات املفقٛي١ َٔ 

ْٗض ايٌٓٝ 

َٓ٘ ست٘ / ر.ا

صباب ستُز / ر

سغاّ شتتاص / ر

5 

7 

2 

 إقضاص

رنتٛصاٙ ْٗاٍ ستُز خريٟ  7
ايتٛفٝف املٓاع٢ ٚادتظ٢٦ٜ يًطفٌٝ املغ٦ٍٛ عٔ َضض 

ايتٛنغٛبالطَا بعز عالد٘ باملًتفٛعني 

اؽضف بضنات / ر.ا

اٌَ عٝغ٢ / ر

ف٥ٌُٛٝ طٓاؼ / ر

امحز مسري / ر

1 

9 

1 

3 

إقضاص 

 
ـ :كهيح انحقىق- 20

 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

إقضاص  7ستُز إمساعٌٝ / ر.ا رصاع١ َكاص١ْ –املعاـ املبهض ف٢ ايكإْٛ املقض٣  رنتٛصاَٙاٖض ماس٢ َاٖض  1

 رنتٛصاٙفٛاط غاطٟ ؽالح  2
 رصاع١ َكاص١ْ يًٓعاّ –إٜكاف ايعاًَني املزْٝني بايزٚي١ 

ايكاْْٛٞ املقضٟ ٚايهٜٛيت 

إقضاص  7ٖؾاّ عهاؽ١ / ر.ا

 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
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ـ :كهيح انعهىو- 21
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريطٜٓب عبز ايفتاح أمحز  1
رصاع١ َكاص١ْ يًرتنٝب ايتهٝفٞ يًكض١ْٝ ٚتطٛصٖا 

ادتٓٝين يف بعض ايفكاصٜات 

 أسالّ َقطفٞ / ر

 أمحز صدب / ر

صؽا عظت  / ر

2 

4 

1 

إقضاص 

 َادغتريٖٓا٤ مجع١ سذاز  2
حتنري ٚتٛفٝف بعض ايبٛيُٝضات َؾتكات االًْٝني عًٞ 

سصٙ ايٓٝرتٚدني ٚرصاع١ ارتٛال ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايفٝظٜا١ٝ٥ 

ٚنشيو سضن١ٝ ايبًُض٠ 

إقضاص  4سٓفٞ ستُٛر / ر

 َادغتريؽُٝا٤ عبز ايًطٝف ستُٛر  3

سضن١ٝ َٚٝهاْٝه١ٝ تفاعالت َرتانبات ايهضّٚ 

اميٝٓٛ ثٓا٥ٞ  (اعٝتاَٝزٚ- 2)- ايجالثٞ ٚاحملت١ٜٛ عًٞ ٕ

بضَٚٛ - اعٝتات ٚبعض األمحاض األ١َٝٓٝ َع ٕ

عهغٝٓاَٝز 

  عبز ارتايلأمحز/ ر.أ

صٜٗاّ أْٛص  / ر

13 

4 
إقضاص 

 َادغتريصٜٗاّ فالح عبٛر  4
ايزصاعات ايفٝظٜا١ٝ٥ ٚاذتضن١ٝ يبٛيٞ األَٝٓٛثاٜٛفٍٝٓٛ 

املتذاْػ ٚبعض بٛيُٝضات٘ املطع١ُ ٚجتُعٗا عًٞ اذتبٝبات 

ايٓا١ْٜٛ ٚتطبٝكاتٗا 

 سٓفٞ ستُٛر / ر

عٝز ستُٛر  / ر.أ

3 

4 
إقضاص 

 َادغتريايؾُٝا٤ عُض بهض  5
ايًبتني ٚعالقت٘ يف سزٚخ ٚتطٛص َضض إعتالٍ ايؾبهٝ٘ 

ايغهضٟ يف َضمٞ ايغهض َٔ ايٓٛع ايجاْٞ 

 بغٓت ستُٛر / ر

 ستُز قٓزٌٜ/ ر.أ

عٗري عبز ايٖٛاب  / ر.أ

9 

4 

6 

إقضاص 

 َادغتريصاْزا صامٞ غضٜاْٞ  6
ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥  يبعض ايطشايب ايبشض١ٜ عًٞ إيتٗاب 

املفافٌ املغتشح جتضٜبٝا يف ادتضسإ ايبٝنا٤ 

 سٓإ عبز اذتُٝز / ر

بغٓت ستُٛر  / ر

13 

9 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ ستُز صَنإ  7

رصاعات بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ عًٞ تأثري بعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ 

مز ايغ١ُٝ املغتشج١ بعكاص املٝجٛتضانغات يف ادتضسإ 
إقضاص  10ٚال٤ مجاٍ  / ر

رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ فالح ستُٛر  8
رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ عًٞ ادتغُٝات ايٓا١ْٜٛ 

املغتدًق١ َٔ ايطشايب ايبشض١ٜ يف ف٦ضإ ايتذاصب 

 ْٝفني عبز ايضؤٚف / ر.أ

 أمحز عًٞ فضغًٞ/ ر

بغٓت ستُٛر  / ر

4 

10 

9 

إقضاص 

رنتٛصاٙ أصتٞ ٖاْٞ دربا٥ٌٝ  9
رصاع١ إَتظاط بعض ايقبػات عًٞ عطح مثض٠ ايزّٚ املقضٟ 

َٔ احملايٌٝ املا١ٝ٥ بطضٜك١ ايطٛص ايقًب 

 أمحز عبز ارتايل/ ر.أ

 صٜٗاّ أْٛص / ر

ستُٛر عبز اذتفٝغ / ر

14 

7 

4 

إقضاص 

 

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

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 22
 

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

 سفغ بٜٛنات ٚأد١ٓ املاؽ١ٝ املٓتذ١ َعًُٝاَادغتري أمحز فٛطٟ ستُٛر  1

  رايغٝز عبز ادتٛا/ ر.أ

بهاص صَنإ  / ر

  رايغٝز عبز ادتٛا/ ر.أ

بهاص صَنإ  / ر

 ْضَني عاطف / ر

بعض ايتػٝريات ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ ع٢ً  َادغتريايغاْزصا اعهٓزص نُاٍ  2

 تأثري إمافات األغش١ٜ يف ادتضطإ

 ؽٛقٞ عًُٝإ / ر.أ

 نُاٍ عارٍ/ ر.أ

 غار٠ ففٛت/ر

  ستُز قٓزٌٜ/ ر.ا

 نُاٍ عارٍ/ ر.أ

 َادغتريإعضا٤ فتشٞ سذاطٟ  3
رصاعات عٔ االعتافًٝٛنٛنػ أٚصٜػ 

املكا١َٚ يًُنارات املٝهضٚب١ٝ ٚاملعظٚي١ َٔ 

 َقارص شتتًف١

 فٛطٟ صٜاض / ر.أ

 ٖاي١ عٝز / ر

 إمساعٌٝ عبز اذتفٝغ /ر.ا

 ٖاي١ عٝز / ر

 َادغتريغار٠ دابض عبز ايعظٜظ    4
ايٓؾاط املنار يًُٝهضٚبات يبعض ارتالفات 

 ايعؾب١ٝ ملٛاد١ٗ ايبهرتٜا املُضم١ املكا١َٚ

 يًعزٜز َٔ ايعكاقري ٚاملعظٚي١ َٔ ايقٝقإ

 فٛطٟ صٜاض / ر.أ

ععار عبز ايعظٜظ  / ر.أ

 إمساعٌٝ عبز اذتفٝغ /ر.ا

ععار عبز ايعظٜظ  / ر.أ



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            8                 23/12/2014تتاريـخ  (100)انجهسـح رقـى 

 ايز١ٖٝٓ املتعزر٠ ايػري األمحاضَز٣ تٛادز  َادغتريصما ستُز فالح ايزٜٔ     5

األمساى َؾبع١ يف 

 فاط١ُ سغٔ / ر.أ

 َضِٜ أمحز / ر

 فاط١ُ سغٔ / ر.أ

 عبز ايضسِٝ سغني / ر

تكِٝٝ بكاٜا املعارٕ ايجك١ًٝ يف ذتّٛ ايتذظ١٥  َادغتريصفٝز٠ بٗا٤ ايزٜٔ ستُز  6

ٚاألسؾا٤ 

 فتشٞ أمحز خًف اهلل / ر.أ

 َضِٜ أمحز عبز ايٖٛاب / ر

 أ١َُٝ إبضاِٖٝ عًٞ / ر.أ

 فتشٞ خًف اهلل / ر.أ

 ْافض عٝز عبز ايعاطٞ / ر

 أ١َُٝ إبضاِٖٝ عًٞ / ر.أ

حتغني دٛر٠ ايغذل املقٓع ستًٝا  َادغتريإعضا٤ ْافض أَني  7

 فاط١ُ سغٔ / ر.أ

 َضِٜ أمحز عبز ايٖٛاب / ر

 فاط١ُ سغٔ / ر.أ

 ْافض عٝز عبز ايعاطٞ / ر

 تٛنٝز دٛر٠ ايًشّٛ احملفٛظ١ بايتربٜز َادغتري صباب عبز اذتٞ عًٞ 8
 فتشٞ أمحز خًف اهلل / ر.أ

 َضِٜ أمحز عبز ايٖٛاب / ر

 فتشٞ خًف اهلل / ر.أ

 عبز ايضسِٝ سغني / ر

َتبكٝات ايعكاقري ايطب١ٝ يف األمساى  َادغتري َٗضإ فٛطٟ َٗضإ 9

املغتظصع١ 

 فاط١ُ سغٔ / ر.أ

 َضِٜ أمحز عبز ايٖٛاب / ر

 فاط١ُ سغٔ / ر.أ

 عبز ايضسِٝ سغني / ر

 املداطض ايهُٝٝا١ٝ٥ يف األمساىرنتٛصاٙ  أَاٍ محزٟ عبزايفتاح 10

 فاط١ُ سغٔ / ر.ا

 َضِٜ امحز عبز ايٖٛاب/ر

 فاط١ُ سغٔ/ ر.ا

 ٚال٤ عبز ايضمحٔ / ر

11 

خايز نُاٍ ايزٜٔ عبز 

 ايععِٝ

رصاع١ ع٢ً فاع١ًٝ بعض َنارات ايبهرتٜا  رنتٛصاٙ

 يف ايزٚادٔ

 عبز ايٓافض َطٝع/ ر.أ

 ستُز تٗاَٞ/ ر.أ

 َقطف٢ أبٛ ايٓٛصز/ ر.أ

عبري صامٞ / ر

 ستُز تٗاَٞ/ ر.أ

 َقطف٢ أبٛ ايٓٛصز/ ر.أ

عبري صامٞ / ر

ايتأثري ايفاصَانٛيٛدٞ املٓاعٞ يبعض  رنتٛصاٙ فاط١ُ إبضاِٖٝ أبٛ ايعال 12

 األر١ٜٚ

 عبز ايٓافض َطٝع/ ر.أ

 ستُز تٗاَٞ/ ر.أ

 سغين عٛض ايبٓا/ ر.أ

َٓاٍ بٗا٤ ايزٜٔ  / ر

 ستُز تٗاَٞ/ ر.أ

 سغين عٛض ايبٓا/ ر.أ

َٓاٍ بٗا٤ ايزٜٔ / ر

رنتٛصاٙ رعا٤ عبزا هلل ستُز  13

 ايبهرتٜا املع١ٜٛ املكا١َٚ تأثضقاب١ًٝ 

  بزاصٟيًعزٜز َٔ ايعكاقري ٚاملعظٚي١ َٔ 

 ايزداز املضٜن١ ببعض ايظٜٛت ايعن١ٜٛ

 فٛطٟ صٜاض / ر.أ

امحز سغني  / ر

  ظإمساعٌٝ عبز اذتفٞ/ر.

امحز سغني  / ر

 
ـ :كهيح انتجارج- 23

 
 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري ْٛصٜٔ عارٍ ٚيِٝ  1

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبٝإ اثض ايتكضٜض املعزٍ ملضاقيب 

اذتغابات ع٢ً عًٛى أععاص األعِٗ يف عٛم األٚصام 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –املاي١ٝ املقضٟ 

عبز ايٓافض رصٜٚؿ / ر.ا

سغٔ ؽًكا٢َ / ر

عبز ايٓافض رصٜٚؿ / ر.ا

َٓاٍ فؤار / ر

َادغتري فاط١ُ ايظٖضا٤ ستُز ايغٝز  2

اطاص َكرتح يكٝاؼ ٚتطٜٛض االرا٤ يف ايبٓٛى 

 رصاع١ –املقض١ٜ باعتدزاّ بطاق١ األرا٤ املتٛاطٕ 

ساي١ 

بٗا٤ ايكامٞ / ر.ا

دانًني صَظٟ / ر

بٗا٤ ايكامٞ / ر.ا

 

 
 

ـ :كهيح انعهىو- 24
 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

تأثريات اإلؽعاع عًٞ األْع١ُ ايزٚص١ٜ َادغتري عًٝا٤ مجاٍ عٝز  1

 عضف١ سغني / ر.أ

َقطفٞ فٛطٟ  / ر.أ

 عضف١ سغني / ر.أ

 َقطفٞ فٛطٟ / ر.أ

ستُز ععٝزإ / ر

َادغتري أمحز إمساعٌٝ ٜٛعف  2

تكِٝٝ ايتأثريات املنار٠ يًغهضٟ ملضنبات 

طبٝع١ٝ عًٞ ادتضسإ ايبٝنا٤ املقاب١ 

بايغهضٟ 

 ستُز بزص ايزٜٔ / ر.أ

 عارٍ عبز املٓعِ / ر.أ

إميإ فالح  / ر

 ستُز بزص ايزٜٔ / ر.أ

عارٍ عبز املٓعِ  / ر.أ

 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            9                 23/12/2014تتاريـخ  (100)انجهسـح رقـى 

 
 
 

:- وافق انًجهس عهً تعديم عُىاٌ رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ج)
 

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 25
 
 

 

  

التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري  أؽضف ستُز ايغٝز  1
رصاع١ ايتأثري ايفاصَانٛيٛدٞ املٓاعٞ 

يبعض املنارات اذت١ٜٛٝ 

املغاص ايزٚا٥ٞ يزاٟ فًٛنغاعني املغبٛم 

مبنار االيتٗاب يف املاعظ 

دٖٛضٟ  

 
 
 
 

ـ :كهيح انصيدنح- 26
 
 

 

  

التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري  َض٠ٚ ٖؾاّ سغني  1

رصاع١ فٝزي١ٝ ع٢ً اسز ايعكاقري املنارٙ 

يًطفًٝٝات ف٢ اْع١ُ تٛفٌٝ َتطٛصٙ 

رصاع١ فٝزي١ٝ ع٢ً اسز ايعكاقري املنارٙ 

يًٗٝغتاَني ف٢ اْع١ُ تٛفٌٝ َتطٛص٠ 
دٖٛضٟ  

َادغتري ٖب٘ اهلل فضٜز عٝز  2

رصاع١ شتترب١ٜ ٚ س١ٝ ذتضن١ٝ ايزٚا٤ 

ملار٠ ايبٝهًَٛٝجاطٕٚ رٜربٚبْٝٛات ع٢ً 

َضم٢ ايتٓفػ ايقٓاعٞ اإلخرتاق٢ َٔ 

 خالٍ ثالخ ادٗظ٠ اعتٓؾام شتتًف١

رصاع١ شتترب١ٜ ٚ س١ٝ ذتضن١ٝ ايزٚا٤ 

 عايبٛتاٍَٛ ع٢ً َضم٢ ايتٓفػ ملار٠

ايقٓاع٢ االخرتاق٢ َٔ خالٍ االدٗظ٠ 

املدتًف١ 

غري دٖٛضٟ 

 رنتٛصاٙصغز٠ صؽزٟ عٝز  3
االْبعاخ ٚايرتانِ ايض٣ٛ٥ دتٗاط اعتٓؾام 

ستزرٙ ف٢ ايعضٚف املدتًف١ 

االْبعاخ ٚايرتانِ ايض٣ٛ٥ دتٗاط اعتٓؾام 

َعني 
غري دٖٛضٟ  

 رنتٛصاٙاميإ دابض عٝز  4

تقُِٝ ٚختًٝل بعض َؾتكات را٣ فٌٝٓٝ 

ثٝاطٍٚ املجبط١ يًغٝهًٛأٚنغٝذٝٓٝظ 

ٚتكُٝٝٗا نُنارات يًغضطإ َٚنارات 

ياليتٗابات 

تقُِٝ ٚختًٝل بعض َؾتكات ثٝاطٍٚ 

املجبط١ يًغٝهًٛ أٚ نغٝذٝٓٝظ ٚتكُٝٝٗا 

نُنارات يًغضطإ َٚنارات ياليتٗابات 

غري دٖٛضٟ 

 
 
 
 

ـ :كهيح انتزتيح- 27
 

 

  

التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري  عارٍ ف٥ٌُٛٝ َكاص  1

تفعٌٝ رٚص َزٜض املزصع١ يف َضس١ً 

ايتعًِٝ األعاعٞ يف م٤ٛ اإلفالح املتُضنظ 

. سٍٛ املزصع١

تفعٌٝ رٚص َزٜض املزصع١ يف َضس١ً 

ايتعًِٝ األعاعٞ يف م٤ٛ اإلراص٠ املتُضنظ٠ 

سٍٛ املزصع١ 

دٖٛضٟ  

َادغتري صباب َاٖض ستُز  2
رٚص اإلؽضاف ايرتبٟٛ يف حتكٝل َعاٜري 

ادتٛر٠ مبزاصؼ املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

رٚص اإلؽضاف ايرتبٟٛ يف حتكٝل َعاٜري 

ادتٛر٠ ٚاالعتُار مبزاصؼ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ 

ايعاّ 

دٖٛضٟ 

 
 
 
 
 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            10                 23/12/2014تتاريـخ  (100)انجهسـح رقـى 

 
 
 
 

:- وافق انًجهس عهً يد قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (د)
 
 

ـ :كهيح انحقىق- 28
 

الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 
الوــدج الوطلـوب 

هــدها 

 رنتٛصاٙامئ دابض ناٌَ  1
ايكضاص اإلراصٟ املٓفقٌ ٚأثضٙ ع٢ً فش١ 

 رصاع١ َكاص١ْ –ايعكز اإلراصٟ 

 16/2/205 إىل 17/2/2014ال ٜٛدز 

ايكٛاعز ايٛي١ٝ يقٝاغ١ ايزعاتري  رنتٛصاٙ امحز عاطف عبز ايباعط 2

 إىل 23/10/2013

22/10/2014 

 إىل 23/10/2014

22/10/2015 

3 
ستُز عبز ايضمحٔ عبز 

ايٓعِٝ 

 رنتٛصاٙ
اختٝاص اعنا٤ ايهارصات ارتاف١ بني 

اينٛابط املٛمٛع١ٝ ٚايغًط١ ايتكزٜض١ٜ 

 رصاع١ َكاص١ْ –

 12/5/2015 اىل 13/5/2014ال ٜٛدز 

 
ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 29

 
 

الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 
الوــدج الوطلـوب 

هــدها 

 َادغتريٖٓا٤ محزإ عبز اذتهِٝ  1
تأثري ايتػش١ٜ ع٢ً خقٛب١ بعض 

 سٝٛاْات املظصع١

 إىل 23/12/2013َٔ 

23/12/2014 

 إىل 23/12/2014َٔ

23/12/2015 

 َادغتري فابضٜٔ ستُز عبز اذتًِٝ 2
رصاع١ عٔ املغببات ايبهتري١ٜ ياليتٗاب 

 املعٟٛ يف اذتٝٛاْات سزٜج١ ايٛالر٠

 إىل 20/12/2013َٔ 

20/12/2014 

 إىل 20/12/2014َٔ

20/12/2015   

َادغتري  رٜٓا زتزٟ سغٔ 3

رصاعات دظ١ٝ٦ٜ ع٢ً أْٛاع املٝهٛبالطَا 

باعتدزاّ اختباصٟ تفاعٌ ايبًُض٠ 

 املتغًغٌ ايتكًٝزٟ ٚايهُٞ

 إىل 20/12/2013َٔ 

20/12/2014 

 إىل 20/12/2014َٔ

20/12/2015   

 َادغتري أمسا٤ عبز صب٘ ستُز 4
إطالي١ ع٢ً ايبهرتٜا املُضم١ املعظٚي١ 

ٚاإلْغإ َٔ ادتضٚح املًٛث١ يف اذتٝٛإ 

ال ٜٛدز   

 إىل 19/12/2014َٔ 

19/12/2015 

 َادغتري ستُز عبز اهلل ستُز 5
تأثري بعض امطضابات َا بعز ايٛالر٠ ع٢ً 

إْتاز ٚتهاثض املاؽ١ٝ 

 إىل 20/12/2013َٔ 

20/12/2014 

 إىل 20/12/2014َٔ 

20/12/2015 

َادغتري  صَنإ عبز اذتًِٝ ؽعبإ 6

رصاعات عٔ بعض االعتالالت ايتٓاع١ًٝ 

باعتدزاّ املٛدات فٛم ايقٛت١ٝ يف االبكاص 

احمل١ًٝ يف ستافع١ ايفّٝٛ 

 إىل 20/12/2013َٔ 

20/12/2014 

 إىل 20/12/2014َٔ 

20/12/2015 

رنتٛصاٙ  ستُز طًعت صدب 7

ايتكٓٝات اذتزٜج١ يتؾدٝك عز٣ٚ 

ايباعرتًٜال يف األغٓاّ ٚاملاعظ حتت ايعضٚف 

ايقشضا١ٜٚ 

 إىل 23/12/2013َٔ 

23/12/2014 

 إىل 23/12/2014َٔ

23/12/2015 

 
 

ـ :كهيح انتجارج- 30
 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

 َادغتري٢َٓ ؽشات١ عٝف  1
رصاع١ حت١ًًٝٝ يًُشاعب١ عٔ اخنفاض ق١ُٝ 

 بايتطبٝل ع٢ً –ايؾٗض٠ ٚفكا يًُعاٜري احملاعب١ٝ 

ايب١٦ٝ املقض١ٜ 

 22/11/2015 إىل 22/11/2014ال ٜٛدز 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            11                 23/12/2014تتاريـخ  (100)انجهسـح رقـى 

 
 
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 31
 
 

الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 
الوــدج الوطلـوب 

هــدها 

 رنتٛصاٖٙٝجِ ابضاِٖٝ ابضاِٖٝ عًُٝإ  1

رق١ قٝاؼ طٍٛ ايعني احملٛص٣ بأعتدزاّ 

دٗاط اٜٛاٍ َاعرت قبٌ ٚ بعز ع١ًُٝ اطاي١ 

طٜت ايغًٝهٕٛ َع اٚ بزٕٚ اطاي١ املٝا٠ 

ايبٝنا٤ ٚ طصع ايعزعات 

 1/10/2013 إىل 1/10/2012ال ٜٛدز   

 رنتٛصاٙ عًُٝإ امحز ستُز ستُز 2
تػريات ايفٝاّ املغٌٝ يًزَٛع ٚ افضاط املغٌٝ 

يًزَٛع بعز عًُٝات املٝا٠ ايبٝنا٤ باملٛدات 

فٛم فٛت١ٝ ٚ سات ادتضح ايقػري 

 1/3/2014 إيٞ 1/3/2013ال ٜٛدز   

رنتٛصاٙ  اَا٢ْ فؤار ستُز سغٔ 3

َكاص١ْ ايتأثري املغهٔ يالمل يًرتنٝظات 

املدتًف١ يعكاص ايبٝٛبٝهأٜ بٛاعط١ ارصاز 

قغطض٠ َٛد١ٗ باملٛدات فٛم ايقٛت١ٝ ف٢ 

ايتذٜٛف حتت اينًع٢ يًعن١ً ايبط١ٝٓ 

املغتعضم١ يعًُٝات ايبطٔ ايع٣ًٛ 

 1/10/2014 إيٞ 1/10/2013ال ٜٛدز   

 رنتٛصاٙ َض٠ٚ عبز اهلل ؽانض 4

تأثرياماف١ فٝتاَني ر ع٢ً االعتذاب١ 

يًعالز بعكاص االْرتفريٕٚ طٌٜٛ املفعٍٛ ٚ 

ايضٜبافرئٜ يًُضم٢ املقابني بااليتٗاب 

ايهبز٣ ع٢ امطضاب ادتني ايضابع 

 1/3/2015 إيٞ 1/3/2014ال ٜٛدز   

رنتٛصاٙ  ستُز سغ٢ٓ عبز اذتهِٝ 5

تجبٝت ايهغٛص املفتت١ بأعفٌ عع١ُ 

ايفدش بٛاعط١ ايؾضحي١ سات١ٝ ايػًل ف٢ 

َضض ٖؾاؽ١ ايععاّ 

 1/10/2014 إيٞ 1/10/2013ال ٜٛدز   

رنتٛصاٙ طاصم ستُز اَني  6

َز٣ نفا٠٤ طصع ايػؾا٤ االَٓٝٛع٢ ف٢ 

َعادت١ اَضاض عطح ايعني 

 1/3/2014 إيٞ 1/3/2013ال ٜٛدز   

 
 
 
 

:- وافق انًجهس عهً إيقاف قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح  (هـ)
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 32
 

السثـة   عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري ٖب١ ستُز عبز ادتٛار  1

رصاع١ األ١ُٖٝ اإلنًٝٓٝه١ٝ يًعٛاٌَ ادت١ٝٓٝ يف ق٠ٛ 

َٝهضٚب اهلًٝهٛبرت بًٝٛصٟ يف أَضاض املعز٠ يف املضمٞ 

املقضٜني  

صعا١ٜ طفٌ 

َضافك١ ايظٚز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ َٓاٍ ارصٜػ عبز اذتُٝز  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            12                 23/12/2014تتاريـخ  (100)انجهسـح رقـى 

 
 
 

:- وافق انًجهس عهً إنغاء إيقاف قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح  (ٌ)
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 33
 
 

السثـة   عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًّٛ ٖٚٝب١ ستُز مشضرٍ  1

اعتهُاٍ ايزصاع١ بزبًّٛ األَضاض 

ايقزص١ٜ ادتظ٤ ايجاْٞ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ ستُز ؽفٝل ستُز االيف٢  2

عٛرت٘ يًزصاع١ َٔ أداط٠  بعج١ اإلؽضاف 

املؾرتى 

 
 

:- وافق انًجهس عهً شطة قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (و)
 
 

ـ :كهيح انحقىق- 34
 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

1 
َقطف٢ ععز ايزٜٔ 

غزٜضٟ 
رنتٛصاٙ 

يف ايكإْٛ ايفضْغٞ " رصاع١ َكاص١ْ"ادتظا٤ يف ايعكز اإلراصٟ 

ٚاملقضٟ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني 

 
ـ :كهيح انعهىو- 35

 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

اذتضن١ يف بعض ْعضٜات ايتجاقٌ سات األبعار ايعاي١ٝ َادغتري سغاّ ممزٚح عبز ايععِٝ  1
بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف ْعضا يغفضٙ 

العتهُاٍ رصاعت٘ يف ايقني  

 
ـ :انًذكزاخ انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ َقم انقيد - 36

 
 

 

إلى هي الدرجح اسـن الطالــة م 

كليح الطة جاهعح األزهر    كليح الطة جاهعح تني سويفهاجستير علي عثد اهلل طه  1

كليح الطة جاهعح تنها    كليح الطة جاهعح تني سويفهاجستير هحود سعيد هعتود  2

 
 
 
 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            13                 23/12/2014تتاريـخ  (100)انجهسـح رقـى 

 
 
 
 
 

ـ :انًذكزاخ انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ تحىيم اندراسح - 37
 

 

إلى هي اسـن الطالــة م 

دتلوم هاجستير هالح حسي خليفح  1

 

 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


