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االستهالل  :أوال
 

 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعضــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -
 

انًصادقـاخ :   ثاَيًا 
 

 

 . 18/1/2015بتاصٜذ  (101)ايتصزٜل ع٢ً ستضض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستضض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 
انضىاتط : ثانثا

 
 

/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب - 2

. ص٥ٌُٛٝ فضٌ سٓا  ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ ادتضاس١ ايعا١َ  بتكزٜض عاّ دٝز

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًـػ-  
 

اصٜين / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب - 3

. أرٜب دٝز ؽشات١ ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ دضاس١ ايعٕٝٛ بتكزٜض عاّ دٝز

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١  بؾإٔ اعتهُاٍ ايزصاع١ يًعاّ ايجاْٞ يربْاَر  - 4

.    ٚقبٍٛ رفع١ دزٜزPharm D٠تزصٜب 

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًـػ-  
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. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تؾهٌٝ ايزٚا٥ض ايع١ًُٝ بني األقغاّ املٓاظض٠ بهًٝات ادتاَع١- 5

 

 ايكضاص

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  أـ

عض١ٜٛ نال َٔ 

قطاع ايعًّٛ ايطب١ٝ 

 

صاْزا صالح                              ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتُضٜض يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

ؽٗري٠ فٛطٟ                                    ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

 

قطاع ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚاألعاع١ٝ 

 

عاَض عٝز                                         ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

امحز ع٢ً فضغ٢ً                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

 

قطاع ايعًّٛ االدتُاع١ٝ 

 

َصطف٢ عبز ادتٛار       ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝا  . ر.أ

عصُت  ْصاص                     أعتاس ٚص٥ٝػ قغِ ايفًغف١ به١ًٝ اآلراب / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 
 
 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تؾهٌٝ ايًذ١ٓ املضنظ١ٜ ألخالقٝات ايبشح ايعًُٞ بادتاَع١ - 6

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًـػ-  

 
 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اإلعزار يًٓز٠ٚ ارتاص١ بايتصٓٝف ايزٚيٞ يًذاَع١- 7

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًـػ-  
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صضا / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تغذٌٝ املزصؼ املغاعز - 8

املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايتُضٜض يزصد١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ ايتُضٜض داَع١ - رصرٜض  

. أعٝٛط 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًـػ-  

 

إميإ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تغذٌٝ املزصؼ املغاعز - 9

املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايتُضٜض يزصد١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ ايتُضٜض - ستُز امحز 

. داَع١ أعٝٛط 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات  بؾإٔ ايضٛابط ارتاص١ مبعاري١ ؽٗار٠ - 10

MBA 
 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 
املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ  بؾإٔ اعتُار ْتٝذ١ ايزبًّٛ يف ايرتب١ٝ - 11

 2012ايضٜاض١ٝ رٚص ْٜٛٝٛ 

 

 ايكضاص

أٚص٢ اجملًػ بضفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ  بؾإٔ اعتُار ْتٝذ١ ايزبًّٛ يف ايرتب١ٝ - 12

 2013ايضٜاض١ٝ رٚص ْٜٛٝٛ 

 

 ايكضاص

 أٚص٢ اجملًػ بضفع األَض إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  
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االنتًاساخ : راتعا
 

 ن١ًٝ – املغذٌ  بزصد١ ايزنتٛصاٙ –صبٝع عًُٝإ ستُز/ االيتُاؼ املكزّ َٔ ايباسح -  13

ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ االعتجٓا٤ َٔ رصد١ ايتٜٛفٌ سٝح اْ٘ اَتشٔ مخػ َضات ٚسصٌ ع٢ً 

.  رصد١ 387اعًٞ رصد١ فِٝٗ 

 

ايكضاص 

 

 ٚاقرتح اجملًػ إٔ ٜكّٛ َضنظ ايًػ١ بإعزار بضْاَر تزصٜيب يًشصٍٛ  اجملًـػ٠ٚافلعزّ ّ-  

ع٢ً اختباص ايتٜٛفٌ 

 

 

 املزصؼ املغاعز به١ًٝ اآلراب –إميإ صدب سن٢ / االيتُاؼ املكزّ َٔ املزصؼ املغاعز -  14

ٚاييت ْاقؾت ايزنتٛصاٙ َٓش ؽٗض رٜغُرب ايعاّ املاضٞ   بؾإٔ أٚصام ايرتق١ٝ ارتاص١ بٗا سٝح 

. أْٗا َعط١ً ست٢ اآلٕ بغبب ؽٗار٠ ايتٜٛفٌ 

 

ايكضاص 

 

  اجملًـػ٠ٚافلعزّ ّ-  
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: خايسا 

انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ 
 
 
 

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

 

ـ :كهيح اآلداب- 16
 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريأمسا٤ شتًف سغٔ  1
عالز تأخض ايظٚاز بايضضا عٔ اذتٝا٠ يف ض٤ٛ بعض 

املتػريات ايٓفغ١ٝ املعزي١ 

ٖب٘ اهلل أبٛ ايٌٓٝ / ر.ا

ستُز امحز صزٜل / ر

8 

4 
إقضاص 

َادغتري ابتغاّ امحز َزبٛىل  2

فاع١ًٝ ادتُعٝات اال١ًٖٝ ف٢ ت١ُٝٓ املٛاصر ايبؾض١ٜ 

رصاع١ تك١ُٝٝٝ يرباَر مجع١ٝ ت١ُٝٓ املؾضٚعات "

" ايصػري٠ ٚاملتٛعط١ مبز١ٜٓ ب٢ٓ عٜٛف

إقضاص  13طًعت ابضاِٖٝ / ر.ا

إقضاص  9َصطف٢ خًف / ر.ارصاع١ َٝزا١ْٝ " األبعار االدتُاع١ٝ يظٚاز االْرتْت " َادغتريؽٗري٠ خًٌٝ َٗضإ  3

إقضاص  12ع١ًٝ سغٔ / ر.اايٓغل ايجكايف ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ رنتٛصاٙ َض٠ٚ عال٤ ايزٜٔ عبز ايػ٢ٓ  4

 
ـ :كهيح انصيدنح- 17

 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغترياَري٠ نُاٍ ستُٛر  1
تؾٝٝز َؾتكات برياطٚيٛبريميٝزٜٔ ادتزٜزٙ ٚاملتٛقع إ 

ٜهٕٛ هلا فاعًٝ٘ بٝٛيٛدٝ٘ 

 اميإ نُاٍ /ر.ا

 فٝب٢ فضز اهلل /   ر

 

1 

1 
إقضاص 

َادغتري ط٘ عبز ايضسِٝ سغني  2
 ٚبٝٛيٛد١ٝ دتٓػ بٛيٝهاصٜا ايشٟ ٠رصاع١ عكاقريٟ

 ُٜٓٛ يف َصض  

 ٢َٓ سافغ / ر. أ

 عٝز عبز اذتُٝز /  ر.ا

 

2 

1 
إقضاص 

 َادغتري دٕٛ َاٖض بؾضٟ 3
 زتُٛع١ ع٢ً احملت١ٜٛ األر١ٜٚ يبعض حتًٌٝ

ايهضبٌْٛٝ 

 امحز عبز ايضسِٝ   /ر .أ

 ْز٣ عٝز  /ر

َٗا ستُز    /ر

1 

4 

5 

إقضاص 

رنتٛصاٙ اعضا٤ ستُٛر قزص٣  4
رصاع١ نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ ملٛار طبٝع١ٝ تعٝز 

اذت١ٜٛٝ يًذًز    

 ٢َٓ سافغ/ر .ا

 ستُز أبٛ ايفتٛح عًِٝ    / ر.

 ر فضٜز عبز ايضسِٝ .ا

سغاّ شتتاص  /ر

3 

2 

2 

1 

إقضاص 

 
ـ :كهيح انحقىق- 18

 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 إقضاص 8ستُز إمساعٌٝ / ر.ااذتُا١ٜ ايتأ١َٝٓٝ يًعُاي١ ايػري َٓتع١ُ يف َصض  رنتٛصاٙفتشٞ عبزٙ فتشٞ  1

إقضاص  11ستُز عبز اذتُٝز / ر.اايعضف االعتجٓا٥ٞ نإدضا٤ َٛاطٕ ملبزأ املؾضٚع١ٝ  رنتٛصاٙصؽا سغٔ ستُز  2
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ـ :كهيح انطة انثشزٌ- 19
 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريٖاي١ ستُز ستُز عًُٝإ  1

قٝاؼ ْغب١ ايؾضٜإ املد٢ االٚعط٢ اىل ايؾضٜإ 

ايغض٣ بايزٚبًض ٚسذِ ايغا٥ٌ االَٓٝٛع٢ ف٢ تكِٝٝ 

ساالت اعتطاي١ اذتٌُ ٚعالقت٘ بٓتاز ادتٓني 

 عشض ستُٛر/ ر

 ستُز عبز ايػفاص/ ر 

اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ /ر.ّ.أ

2 

2 

1 

إقضاص 

 َادغتريٖب١ محز٣ ع٢ً  2
رصاع١ َغت٣ٛ ايضٜظٜغتني ف٢ ايزّ يز٣ سزٜج٢ 

ايٛالر٠ املصابني بايتغُِ ايز٣َٛ 

 اعاَ٘ عظت/ ر.أ

 ٖب٘ َصطف٢/ ر 

٢ْٗ عبز اذتفٝغ / ر

1 

2 

2 

إقضاص 

 َادغتريؽٓٛر٠ مجٌٝ ثابت  3
َتالط١َ تريْض ايعالق١ بني ايُٓط ادت٢ٓٝ ٚايُٓط 

ايعاٖض٣ 

 ٢َٓ عطٝ٘/ ر.أ

 رايٝا صابض/ ر .ّ.أ

امحز ععز / ر

1 

2 

2 

 إقضاص

 َادغتريٖب١ سغني ستُز  4
ق١ُٝ ايربٚارصَٜٓٛٝزايني ف٢ ايزّ ف٢ تؾدٝص 

تغُِ ايزّ ف٢ االطفاٍ سزٜج٢ ايٛالرٙ 

 عاَح مسري/ ر.ّ.أ

 ٖب٘ َصطف٢/ ر 

٢ْٗ عبز اذتفٝغ / ر

2 

1 

1 

 إقضاص

 َادغتري٢َٓ ستُز عٝز  5
 ف٢ ساالت َتالط١َ 10-َغت٣ٛ االْرتيٝٛنني 

ضٝل ايتٓفػ ف٢ االطفاٍ املبتغضٜٔ 

 مجاٍ ايزٜٔ ستُز/ ر.أ

 ٖب٘ َصطف٢/ ر - 

٢ْٗ عبز اذتفٝغ / ر

2 

2 
 -

 إقضاص

َادغتري ٢َ ستُز عارٍ  6

 ايبٛي١ٝ نعال١َ 80َغتٜٛات ع٢ ر٣ 

بٝٛيٛد١ٝ تؾدٝص١ٝ يًُتالط١َ ايه١ًٜٛ سات 

اذتز االر٢ْ َٔ ايتػٝري 

 رٜٓا امحز/ ر.أ

 ٖب٘ َصطف٢/ ر - 

٢ْٗ عبز اذتفٝغ / ر

1 

1 

2 

إقضاص 

 َادغتريامحز ستُٛر عبز ايتٛاب  7
االعضاض )َضض اُْٝٝا ارتالٜا ف٢ ب٢ٓ عٜٛف 

 ( ايعالز – املضاعفات –االنًٝٓٝه١ٝ 

 ستُز سغني/ ر.أ

ٚيٝز َصطف٢ / ر - 

1 

1 
إقضاص 

 َادغتريابضاّ ؽٛق٢ ثابت  8

ايتكِٝٝ االنًٝٓٝه٢ يًُٓٛ ٚايبًٛغ ٚعالقت٘ 

بٓغب١ تضنٝظ اذتزٜز ف٢ ايزّ ف٢ َضض٢ اُْٝٝا 

ايبشض املتٛعط 

 ٢َٓ عطٝ٘/ ر.أ

 ستُز عارٍ/ ر .ّ.أ

ستُز ستُٛر ايٓاغ٢ / ر

1 

1 

2 

إقضاص 

َادغتري َاٜبٌ ْصش٢ صتٝب    9

تكِٝٝ َغت٣ٛ ايًٝبٛنغني نعال١َ ع٢ً ؽز٠ 

املضض ف٢ َضض٢ ايضبٛ ايكصب٢ 

 رايٝا صابض/ر.ّ.أ

 ٚيٝز َصطف٢/ ر 

٢ْٗ عبز اذتفٝغ / ر

1 

2 

1 

إقضاص 

 َادغتريٜامسني ستُز عبز املٓعِ  10
تكِٝٝ ايعالز بٗضَٕٛ ايُٓٛ ف٢ االطفاٍ املصابني بكصض 

ايكاَ٘ 

 ٢َٓ عطٝ٘/ر.أ

 رٜٓا امحز/ ر 

امحز ععز / ر

2 

2 

1 

إقضاص 

 َادغتريصٜٗاّ طاٖض ستُز  11

 َع 5-اقرتإ ايتعزر ايؾه٢ً دتني ايُٓٛ ٚايتُٝٝظ 

َضض خؾ١ْٛ َفصٌ ايضنب١ ٚعالقت٘ بؾزٙ 

املضض 

 َضفت امساعٌٝ/ر.ّ.أ

 آٜاؼ ابٛ ارتري/ ر 

صباب عفٝف٢ / ر

2 

2 

2 

إقضاص 

َادغتري امحز ستُٛر نغاص  12

َغت٣ٛ ٖضَْٛات ايػز٠ ايزصق١ٝ ف٢ َصٌ ايزّ 

يًُضض٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ االيتٗاب ايهبز٣ 

ف٢ َضاسٌ شتتًف١ َٔ  (ع٢)املظَٔ ايفريٚع٢ 

املضض 

 ستُز عبز ايفتاح/ ر.ّ.أ

 ٢ًًْٝ س٢ًُ/ ر 

صباب عفٝف٢ / ر

1 

1 

2 

إقضاص 

 َادغتريَاٖض مسري عظٜظ  13

ارتًٌ ايٛظٝف٢ يًبطني االٜغض ف٢ َضض٢ ايفؾٌ 

ايه٣ًٛ املظَٔ ارتاضعني يالعتصكا٤ ايز٣َٛ 

املغتُض ٚرٚص بضٚتني ؼ ايتفاع٢ً ٚاملٛدات ايفٛم 

صٛت١ٝ ع٢ً ايكًب ف٢ تؾدٝص٘ 

 ٖب٘ محز٣/ ر.أ

٢ًًْٝ س٢ًُ / ر 

2 

2 
إقضاص 

14 

ستُز مجاٍ ستُز عبز 

ايعًِٝ 
 َادغتري

رصاع١ يزٚص عاٌَ فٕٛ فًٝرباْز بايزّ نزيٌٝ 

التزخ٢ً ف٢ تكِٝٝ تًٝف ايهبز ف٢ املضض٢ 

املصضٜني املصابني بايتٗاب ايهبز٣ ايفريٚع٢ ع٢ 

املظَٔ 

 صاْٝا ايغٝز/ ر.ّ.أ

 رٜٓا سغٔ/ ر .ّ.أ

ستُز ْبٌٝ / ر

2 

2 

2 

إقضاص 

َادغتري سغاّ عاؽٛص سغٔ  15
: تٛقٝت املضار اذت٣ٛٝ ايٛقا٢٥ يًٛالر٠ ايكٝصض١ٜ 

قبٌ ؽل ادتًز اّ بعز يكط اذتبٌ ايغض٣ 

 ستُز سغٔ/ ر.أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ/ ر .ّ.أ

ْغضٜٔ عبز ايفتاح / ر

2 

2 

1 

إقضاص 

 َادغتريْاصض مجاٍ عبز ايٓاصض  16

رصاع١ َكاص١ْ بني اعتدزاّ محض اهلٝايٛصْٚٝو 

فكط ٚاعتدزاّ طبك١ ر١ٖٝٓ َػطاٙ عُض 

اهلٝايٛصْٚٝو يرتقٝع طبً٘ االسٕ املجكٛب٘ 

 صاَظ صرب٣/ ر.ّ.أ

 صاَظ صضا/ ر .ّ.أ

ستُز امحز عبز ايتٛاب / ر

1 

2 
 

إقضاص 
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 َادغتريعاص٠ صالح َتٛىل  17

بٛاعط١ املٛدات  (االيغتٛدضاّ )رٚص َكٝاؼ املض١ْٚ 

فٛم ايصٛت١ٝ ٚايضْني املػٓاطٝغ٢ ف٢ تكِٝٝ 

ايتًٝف ايهبز٣ ف٢ َضض٢ االيتٗاب ايهبز٣ 

ايفريٚع٢ ب ٚز 

 خايز ستُز ايؾٓت٢ًٝ/ر.أ

دٛصز عٝار / ر

2 

2 
إقضاص 

َادغتري َصطف٢ ستُز امحز  18

رصاع١ َكاص١ْ عٔ ايتغهني ايٛقا٢٥ بني سكٔ 

عكاص ايهٝتاَني اٚ عكاص ايرتاَارٍٚ ف٢ ايًٛطتني اٚ 

اذتكٔ ايٛصٜز٣ يعكاص ايرتاَارٍٚ ع٢ً االّ َا بعز 

عًُٝات اعت٦صاٍ ايًٛطتني ٚايًشُٝ٘ ف٢ االطفاٍ 

 ستُٛر َصطف٢/ ر.أ

اٜٗاب  ستُز فضز / ر

1 

1 
إقضاص 

 َادغتريعاص٠ امحز تٗا٢َ  19
اعتدزاّ ايهؾو ايصعٝز٣ نُصزص يًربٚبٝٛتٝو ف٢ 

عالز االعٗاٍ اذتار يز٣ االطفاٍ 

سغٔ فتش٢ / ر.ا

ٖب٘ َصطف٢ / ر

ْغضٜٔ َصطف٢ / ر

2 

2 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ رٜٓا ستُز ابضاِٖٝ  20

تأثري اضاف١ رٜهغاَٝجاطٕٚ يًٝفٛبٝٛبٝفانني ف٢ 

َٓطك١ ايبطٔ املغتعضض١ املغرتؽٝز٠ باملٛدات فٛم 

ايصٛت١ٝ ع٢ً َز٣ تغهني بعز ايٛالر٠ ايكٝصض١ٜ 

 ستُٛر َصطف٢ / ر.ا

 اٜٗاب ستُز فضز/ ر

عشض ستُٛر  / ر

8 

1 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز صبٝع ستُز ع٢ً  21

رصاع١ تأثري اضاف١ عكاص ايبانًٛفني خاصز االّ ادتاف١ٝ 

% 10ع٢ً نٌ َٔ عكاص ايبٝتاَٝجاطٕٚ ٚ ستًٍٛ ًَش٢ 

ع٢ً ايتغهني ف٢ َضض٢ االّ اعفٌ ايعٗض 

 ستُٛر َصطف٢ / ر.ا

 سامت املعتظ ./ ر.ّ.أ

امحز عبز ايعاٍ  / ر

8 

3 

2 

إقضاص 

 
 
 

ـ :كهيح اندراساخ انًتقديح- 20
 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريامحز ستُز امحز   1

ضز نٌ َٔ  (ايبهتريٜٛفاز)عظٍ القُات ايبهرتٜا 

بهتريٜا ايغالَْٛٝال ٚايغٝزَْٚٛاؼ َٔ ايب١٦ٝ 

املصض١ٜ ٚسيو العتدزاَٗا ف٢ ايعزٜز َٔ ايتطبٝكات 

املتها١ًَ 

تاَض ستُز / ر.ا

امئ عبز اجملٝز / ر.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

 -

 -

 -

إقضاص 

َادغتري َض٠ٚ عٝز ستُز  2

تكِٝٝ دٛر٠ َٝا٠ ايؾضب ف٢ ستافع١ ايفّٝٛ باعتدزاّ 

َصض -  ايفّٝٛ –ْعِ املعًَٛات ادتػضاف١ٝ 

محار٠ ستُز / ر.ا

عصاّ عبز ايضمحٔ / ر

 -

 -

إقضاص 

 َادغتريساطّ امحز ستُز  3
 ْٗر دزٜز يتشغني ٚتعظٜظ –املٛار َتٓا١ٖٝ ايصػض 

ْؾاط ايبهتريٜٛعني ضز ايبهرتٜا 

تاَض ستُز / ر.ا

امحز مسري / ر

امحز اعا١َ / ر

 -

1 

1 

إقضاص 

 َادغتريٖٝجِ ستُز ؽعبإ  4
حتغني ارا٤ خالٜا ايٛقٛر املٝهضٚب١ٝ باعتدزاّ 

َرتانبات ْاَْٛرت١ٜ دزٜز٠ 

مسا٤  اَاّ / ر

ستُز ع٢ً / ر

ْب١ًٝ ؽشات١ / ر

1 

1 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ صفا٤ غايب ْع٢ُٝ  5

تاثري املصاصف ايض٥ٝغ١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ يبشري٠ قاصٕٚ 

َٚعادت١ َٝاٙ ايصضف باعتدزاّ َرتانبات بٛيُٝض١ٜ 

َتٓا١ٖٝ ايصػض 

مسا٤  اَاّ / ر

ستُز ايؾضٜف / ر

ٚيٝز ستزر / ر

2 

1 

1 

إقضاص 

 
ـ :كهيح انعهىو- 21

 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريأمحز سنٞ ستُز  1
ايطضم ايطٝف١ٝ ذتٌ املعارالت ايتها١ًَٝ َٔ ايضتب 

ايهغض١ٜ 

 أمحز عبز ايكارص / ر.أ

ستُز عبز ايكٟٛ / ر

7 

1 
إقضاص 

 َادغتريآال٤ ستُز عًٞ  2
تكِٝٝ تأثريات َهْٛات قؾض ايربتكاٍ ايٝٛعفٞ عًٞ َضض 

ايبٍٛ ايغهضٟ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ يف ادتضسإ ايبٝضا٤ 

 ثٓا٤ ستُٛر / ر.أ

ستُز عبز ادتباص / ر

7 

1 
إقضاص 

 َادغتريستُز إبضاِٖٝ ععز  3
تطعِٝ عطح بعض ايبٛيُٝضات ايطبٝع١ٝ ببٛيُٝضات 

َؾتكات األًْٝني إلعتدزاَ٘ يف تطبٝكات املٝاٙ 

 سٓفٞ ستُٛر / ر

عُار ٖاؽِ  / ر.أ

5 

1 
إقضاص 
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 َادغتريَٓاٍ ْصشٞ عبز ايععِٝ  4
تكِٝٝ تأثريات َهْٛات قؾض ايربتكاٍ ايغضٙ عًٞ َضض 

ايبٍٛ ايغهضٟ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ يف ادتضسإ ايبٝضا٤ 

 ثٓا٤ ستُٛر / ر.أ

ستُز عبز ادتباص / ر

8 

2 
إقضاص 

 َادغتريصؽا عطٝ٘ سغإ  5
ايتأثريات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يبعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ عًٞ 

مس١ٝ املغتشج١ يبعض األر١ٜٚ يف ادتضسإ ايبٝضا٤ 

 ٚال٤ مجاٍ / ر

ٖاٜزٟ تاَض  / ر

10 

2 
إقضاص 

َادغتري ستُز ععٝز عبز اجملٝز  6
ايتأثريات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يبعض ايفالفْٜٛٛزات ايٓبات١ٝ 

عًٞ إيتٗاب املفاصٌ املغتشح جتضٜبٝا يف ادتضسإ ايبٝضا٤ 

 ٚال٤ مجاٍ / ر

ٖاٜزٟ تاَض  / ر

11 

2 
إقضاص 

 َادغتريآ١ٜ إبضاِٖٝ تػٝإ  7
تٛصٝف ٚرصاع١ ايٓؾاط ايبٝٛيٛدٞ يبعض أْٛاع ايفطضٜات 

راخ١ًٝ ايتطفٌ املعظٚي١ َٔ ْبات ارتضض 

 َٓاٍ ستُز / ر.أ

 أمحز ؽٛقٞ / ر

َضِٜ عبز ارتايل  / ر

5 

3 

2 

إقضاص 

 َادغتريإميإ ط٘ سغني  8
صٝاغات تػاٜض١ٜ ٚسًٍٛ حت١ًًٝٝ ملعارالت ايتٛاطٕ يبعض 

ايغضٜاْات اهلٝزصَٚػٓاطٝغ١ٝ 

 عُض ساَز أمحز / ر

صالح ستُز  / ر

2 

3 
إقضاص 

 َادغتريطٜٓب ستُز أمحز  9
ارتصا٥ص ٚايتطبٝكات ايب١ٝ٦ٝ يًهاٚيني ايطبٝعٞ ٚاملعاجل 

مبٓطك١ نايبؾا َٚصض 

 ستُز إبضاِٖٝ / ر.أ

 عًٞ قضْٞ / ر

عصاّ عبز ايضمحٔ  / ر

6 

2 

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ستُٛر أمحز ْٜٛػ  10

سضن١ٝ تفاعٌ ايبًُض٠ ايهٗضٚنُٝٝا١ٝ٥ يبعض 

املؾتكات ايجٓا١ٝ٥ يألًْٝني ٚتٛصٝف ايبٛيُٝضات ايٓاجت١ 

ٚتطبٝكاتٗا يف إطاي١ بعض ًَٛثات املٝاٙ 

 ايغعٝز ستُٛر / ر.أ

 عٝز ثابت / ر.أ

ستُز ؽعبإ  / ر

10 

5 

10 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ٖب٘ ستُز ؽانض  11
سًٍٛ َتُاث١ً ساتٝا ملعارالت غري خط١ٝ ذتاالت 

ٖٝزصَٚػٓاطٝغ١ٝ َتُاث١ً ستٛصٜا 

 عُض ساَز / ر

صالح ستُز  / ر

1 

2 
إقضاص 

 
 
 

ـ :كهيح انتزتيح- 22
 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

1 
ستُز أمحز ستُٛر 

ابضاِٖٝ 
 َادغتري

فاع١ًٝ ايتعًِ باعتدزاّ ايهُبٝٛتض يف تزصٜػ ايتاصٜذ 

يت١ُٝٓ َفاِٖٝ سكٛم االْغإ َٚٗاصات اختاس ايكضاص يز٣ 

". تالَٝش املضس١ً االعزار١ٜ

عٗاّ سٓفٞ / ر.أ

امحز بزٟٚ / ر

6 
 -

إقضاص 

 َادغتريع٢ًُ عبزايٖٛاب عبزاهلل  2

فاع١ًٝ اعتدزاّ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً عٌُ ايزَاغ يف تزصٜػ 

األسٝا٤ يف بكا٤ أثض ايتعًِ ٚت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري 

". االعتزاليٞ يز٣ طالب ايصف األٍٚ ايجاْٟٛ

عُار ايزٜٔ / ر.أ

ايٛعُٝٞ 
 إقضاص 7

 َادغتريآَاٍ عامل ستُز  3

فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً اذتاعٛب يتزصٜػ ايًػ١ "

االصتًٝظ١ٜ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايكضا٠٤ االبزاع١ٝ يز٣ 

". (ايصف ايغابع)تالَٝش املضس١ً االعزار١ٜ 

عٝز عبزايٛاسز / ر.أ

شتتاص عبز ايفتاح / ر

 -

 -

 إقضاص

 َادغتريؽعبإ ستُز عجُإ  4

رٚص األْؾط١ ايطالب١ٝ يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايكٝار٠ يطالب "

رصاع١ َٝزا١ْٝ مبشافع١ بين )املضس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 

". (عٜٛف

 َضِٜ ستُز / ر.أ

عٗاّ ٜاعني  / ر.أ

14 

10 

 إقضاص

 َادغتريعٝز سغني ابضاِٖٝ  5
حتغني املٝظ٠ ايتٓافغ١ٝ باملزاصؼ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ مبصض يف "

". ض٤ٛ َزخٌ إراص٠ صأؼ املاٍ ايفهضٟ

 َضِٜ ستُز / ر.أ

عظاّ  عبزايٓيب  / ر

14 

5 
 إقضاص

رنتٛصاٙ أؽضف ستُز ستُٛر  6

أثض بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايٛعٞ ايصٛتٞ يز٣ تالَٝش ايصف "

ارتاَػ االبتزا٥ٞ يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايكضا٠٤ 

". ٚايهتاب١

 َصطف٢ صعالٕ / ر.أ

ستُز ستُٛر  / ر.أ

 -

7 
 إقضاص

رنتٛصاٙ أمحز عٝز ابضاِٖٝ راٚٚر  7

فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً املزخٌ ايب٦ٝٞ يت١ُٝٓ ايٛعٞ "

باألَٔ ايكَٛٞ ٚبعض َٗاصات ايتفهري املغتكبًٞ َٔ خالٍ 

". تزصٜػ ايتاصٜذ يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 عٗاّ سٓفٞ / ر.أ

حي٢ٝ عط١ٝ  / ر.أ

6 
 -

 إقضاص

رنتٛصاٙ ٚيٝز ستُز عبزاذتًِٝ  8
تصٛص َكرتح يتًب١ٝ اذتكٛم ايرتب١ٜٛ يًُعاقني يف ض٤ٛ صأؼ 

املاٍ االدتُاعٞ 

 عبزاملٓعِ ستُز / ر.أ

عٗاّ ٜاعني  / ر.أ

9 

10 

 إقضاص

رنتٛصاٙ ستُز رخٌٝ اهلل َشنض  9
تطٜٛض أرا٤ ايكٝارات املزصع١ٝ باملضس١ً االبتزا١ٝ٥ يف رٚي١ "

". ايهٜٛت يف ض٤ٛ أبعار ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ

 َضِٜ ستُز / ر.أ

أعا١َ ستُٛر  / ر.ّ.أ

14 

10 

إقضاص 

رنتٛصاٙ غزٜض ستُز َباصى  10
رٚص اإلراص٠ االيهرت١ْٝٚ يف تطٜٛض االرا٤ املٗين يكٝارات "

". املزاصؼ ايجا١ْٜٛ يف رٚي١ ايهٜٛت

 أمحز ستُز غامن/ ر.ّ.أ

ٖٓا٤ أمحز ستُٛر / ر.ّ.أ

8 

7 
إقضاص 
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:- وافق انًجهس عهً تعديم إشزاف رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ب)
 
 
 

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 23
 

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عٌواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري ستُز ستُٛر عبز ايضسِٝ     1

األ١ُٖٝ ايصش١ٝ يًطفًٝٝات املع١ٜٛ َٔ 

 ايهالب ٚايكطط األيٝف١

 ستُز عًٞ إبضاِٖٝ / ر

 أمحز ايغٝز عبز ايػين / ر

ؽٛقٞ ستُز أبٛ اذتزٜز  / ر.أ

 ستُز عًٞ إبضاِٖٝ / ر

 ؽٛقٞ أبٛ اذتزٜز / ر.أ

دٝٗإ نُاٍ  / ر

 
 

ـ :كهيح انصيدنح- 24
 

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عٌواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري اٌَ دابض قض٢ْ  1

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض املضنبات 

ايصٝزالْٝ٘ احملتٜٛ٘ ع٢ً زتُٛع١ 

ايهضبٌْٛٝ 

 خايز صؽار /ر.ّ.ا

ستُز ط٘  / ر

  َٗا سذاط٣     /ر.ا

 ستُز ط٘ /   ر

ْز٣ عٝز  /   ر

 
 
 

ـ :كهيح انحقىق- 25
 

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عٌواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

 رنتٛصاَٙٓاٍ عٝز عبز ايفتاح  1
 –رٚص ادتٗاط املصضيف يف َهافش١ ايفغار 

رصاع١ َكاص١ْ 

َاٖض ظاٖض بطضؼ / ر.اصابح صتٝب / ر.ا

 رنتٛصاٙستُز صالح عبز ايععِٝ  2

إعرتاتٝذ١ٝ ايٓٗٛض باملؾضٚعات ايصػري٠ 

 رصاع١ –ٚأثاصٖا ع٢ً االقتصار املصضٟ 

َكاص١ْ 

َاٖض ظاٖض بطضؼ / ر.اصابح صتٝب / ر.ا

 رنتٛصاٙامحز ستُٛر ستُز   3
املعاَالت االيهرت١ْٝٚ ٚأثضٖا ع٢ً 

االقتصار 
َاٖض ظاٖض بطضؼ / ر.اصابح صتٝب / ر.ا

 رنتٛصاٙطاصم عٛض ع٢ً  4

تضؽٝز االْفام ايعاّ ف٢ قطاع املٛاصر املا١ٝ٥ 

ٚايضٟ ٚاثض٠ ع٢ً ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ 

االقتصار١ٜ 

َاٖض ظاٖض بطضؼ / ر.اصابح صتٝب / ر.ا

 رنتٛصاٙصاض٢ عًِٝ تٛفٝل  5
ايتهاٌَ االقتصار٣ ف٢ ايكطاع ايظصاع٢ 

بني َصض ٚايغٛرإ ٚيٝبٝا 

َاٖض ظاٖض بطضؼ / ر.اصابح صتٝب / ر.ا

 رنتٛصاٙامحز عٝز عبز ايفتاح  6
رٚص ايغٛم املاىل ف٢ تٓؾٝط االقتصار 

ايٛط٢ٓ 

َاٖض ظاٖض بطضؼ / ر.اصابح صتٝب / ر.ا

 رنتٛصاٙامحز ناٌَ خًٌٝ  7
 رصاع١ –اصالح االراص٠ ايضضٜب١ٝ ف٢ َصض 

َكاص١ْ 

َاٖض ظاٖض بطضؼ / ر.اصابح صتٝب / ر.ا
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ـ :كهيح اآلداب- 26
 

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عٌواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

1 
امحز ابٛ سٛع١ عبز 

ايععِٝ 

َضٜٚات اب٢ عُض ايؾٝاب٢ ٚاثضٖا ف٢ ايزصؼ ايًػٟٛ َادغتري 

دٛر٠ َربٚى / ر.ا

ستضٚؼ ستُز / ر

دٛر٠ َربٚى / ر.ا

ستضٚؼ ستُز / ر

ستُز محاع١ / ر.ا

 
 

ـ :كهيح انعهىو- 27
 

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عٌواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ مجاٍ ستُز عبز ايعظٜظ  1

حتضري أقطاب إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض بعض 

املضنبات ايصٝزال١ْٝ 
ستُز زتزٟ خًٌٝ / ر.

 ستُز زتزٟ خًٌٝ/ ر.أ

املضعٞ عبز ايفتاح  / ر.أ

 
 

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

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 28
 

 

  

التعديل العٌواى تعد التعديل العٌواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

 رنتٛصاٙأمسا٤ صالح عٛض  1
رصاع١ ع٢ً بعض ايٓٛاسٞ ايػشا١ٝ٥ يف 

تػش١ٜ رداز ايتغُني 

تكٝٝز ايتأنٌٝ ، َٛار ايعًف ايػري 

ايتكًٝز١ٜ ، ٚإضافات األعالف يف رداز 

ايتغُني 

غري دٖٛضٟ  

 
 

ـ :كهيح انصيدنح- 29
 

 

  

التعديل العٌواى تعد التعديل العٌواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

 رنتٛصاٙ أمحز إمساعٌٝ صربٟ   1
رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ يٓبات ايكٓب 

اهلٓزٟ 

رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ يبعض اْٛاع 

ايغٝهػ املٓظصع١ ف٢ َصض   

دٖٛضٟ  

 
 

ـ :كهيح اآلداب- 30
 

  

التعديل العٌواى تعد التعديل العٌواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

1 
إعضا٤ عبز ايضمحٔ 

مجع١ 

َادغتري  

إراص٠ املؤعغات ايصشف١ٝ يف َصض يف ض٤ٛ 

َتطًبات ادتٛر٠ ايؾا١ًَ رصاع١ تطبٝك١ٝ 

-  ايؾضٚم –املصضٟ ايّٝٛ )ع٢ً َؤعغات 

 (ايٛطٔ

إراص٠ املؤعغات ايصشف١ٝ يف َصض يف ض٤ٛ 

َتطًبات ادتٛر٠ ايؾا١ًَ رصاع١ تطبٝك١ٝ 

 – ايؾضٚم –املصضٟ ايّٝٛ )ع٢ً َؤعغات 

 (ايّٝٛ ايغابع

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

 
 

ـ :كهيح انتزتيح- 31
 

الوـــد الساتـــق  عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 
الوــدج الوطلـوب 

هــدها 

َادغتري   ّأمحز ستُز عبز ايضسٞ 1

فاع١ًٝ إعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ يف ض٤ٛ "

ْعض١ٜ ايتًكٞ يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات 

ايتفضٌٝ ادتُايٞ يألرب ٚايٓكز األربٞ يز٣ 

". طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ األطٖض١ٜ

ال ٜٛدز 

 إيٞ 20/3/2015

19/3/2016 

 
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 32
 
 

الوـــد الساتـــق  عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 
الوــدج الوطلـوب 

هــدها 

 َادغتريَادز َٛصٜػ تٛفٝل  1

رصاع١ َكاص١ْ بني عكاص 

ايزنغُزٜتَٛزٜٔ ٚاملاغٓغَٝٛغًفات 

يًٛقا١ٜ َٔ ايضعؾ١ أثٓا٤ ايتدزٜض ايٓصفٞ 

يف ساالت َٓاظري ايضنب١  

ال ٜٛدز   

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتري امساعٌٝ عٜٛػ امساعٌٝ 2

تأثري اعتدزاّ ايعالز ايض٥ٛٞ يف ساالت 

اصتفاع ايصفضا٤ يف االألطفاٍ سزٜجٞ 

ايٛالر٠ عًٞ اْتاز اْرتيٝٛنني  

 (1-B) 

 إيٞ 1/10/2013

1/10/2014 

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتريطاصم ستُز أَني ٜٛعف  3
َز٣ نفا٠٤ طصع ايػؾا٤ االَٓٝٛ ع٢ ف٢ 

َعادت١ اَضاض عطح ايعني 
 1/3/2015 إيٞ 1/3/2014 1/3/2014 إيٞ 1/3/2013

 َادغتري ستُٛر صبٝع ستُز 4
تكًص صُاَات ايكًب يف املضضٞ 

 املعتُزٜٔ عًٞ االعتصفا٤ ايزَٟٛ 

 

ال ٜٛدز   

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتريعُض ستُز ستُٛر  5

نِٝ  )اعتدزاّ دظ٤ اصاب١ ايهًٞ ايبٛيٞ 

يًتؾدٝص املبهض يإلصاب١ اذتار٠   (1 –

يًهًٞ ايٓاجت١ عٔ ايتغُِ ايزَٟٛ  

 

ال ٜٛدز   

 إيٞ 1/10/2014

1/10/2015 

 َادغتريستُز ْارٟ ستُز  6
تكِٝٝ اعتدزاّ ايفٝربٜٔ ايالصل يف تجبٝت 

 ايؾبه١ يف عًُٝات اصالح ايفتل االصبٞ 

 

 1/3/2014 إيٞ 1/3/2013ال ٜٛدز   

رنتٛصاٙ  إٜٗاب سافغ دٛر٠ 7
عالز قصض ايٓعض ايؾزٜز باطاي١ عزع١ 

ايعني ايبًٛص١ٜ 

ال ٜٛدز   

 إيٞ 1/10/2012

1/10/2013 

 
 
 

ـ :كهيح انعهىو- 33
 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

 رنتٛصاٙٚال٤ عظَٞ سغٔ  1
َٓطك١ بين عٜٛف َع - ايفًٛص٠ ظظص ْٗضايٌٓٝ

ايرتنٝظ عًٞ اذتاي١ ايتصٓٝف١ٝ ألْٛاع هلا 

أ١ُٖٝ خاص١ 

ال ٜٛدز   

17/11/2014 – 

17/11/2015 
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ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 34

 
 

الوـــد الساتـــق  عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 
الوــدج الوطلـوب 

هــدها 

 رنتٛصاٙغار٠ ساَز عًٞ  1
رصاعات باثٛيٛد١ٝ إنًٝٓٝه١ٝ َٚٓاع١ٝ 

ٚٚصاث١ٝ خ١ًٜٛ ٚٚقا١ٝ٥ ع٢ً ايتغُِ 

بايغُّٛ ايفطض١ٜ يف ايزداز 

ال ٜٛدز   

 إىل 20/10/2014

19/12/2015 

 رنتٛصاٙ زتزٟ ارّ سغني 2
رصاع١ املغاص ايزٚا٥ٞ يبعض املضارات 

اذت١ٜٛٝ يف املاعظ املضٜض١   

ال ٜٛدز   

 إىل 20/12/2014

19/12/2015 

 

ـ :كهيح انحقىق- 35
 

الوـــد الساتـــق  عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 
الوــدج الوطلـوب 

هــدها 

 رنتٛصاٙامحز إمساعٌٝ عبز ايضاطم  1

اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ملغتًٗو ضز سٛارخ 

عري املضنبات االي١ٝ ف٢ ظٌ قإْٛ ايتاَني 

 2007 يغ١ٓ 72االدباص٣  

ال ٜٛدز 

   إىل  2014 / 12 / 23 َٔ 

23/12/2015 

 رنتٛصاٖٙب٘ عبز ايععِٝ سغاْني  2
ايضقاب١ ايغٝاع١ٝ يًٓؾاط اذته٢َٛ ف٢ 

ايٓعاّ ايربملا٢ْ 

   إىل  2014 / 2 / 23 َٔ 

23/2/2015 

   إىل  2015 / 2 / 23 َٔ 

23/2/2016 

 رنتٛصاٙامحز َؤَٔ صاحل  3
زتًػ ايؾٛصٟ املصضٟ بني ْعا٢َ اجملًػ 

ايٛاسز ٚاجملًغني 

ال ٜٛدز 

   إىل  2014 / 5 / 13 َٔ 

12/5/2015 

 

 

:- وافق انًجهس عهً إنغاء إيقاف قيد رسانح اندكتىراِ انتانيح  (و)
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 36
 
 

السثـة   عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

اْتٗا٤ عبب إٜكاف ايكٝز ٚايعٛر٠ يًزصاع١  ــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ صؽا إبضاِٖٝ ستُز سذاطٟ  1

 
 

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

ـ :كهيح انعهىو- 37
 

السثـة  عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري ٚال٤ صاحل أمحز  1
رصاع١ تأثري َضارات ايتًٝف املصشٛب١ بايرباطٜهْٛٝتٌٝ 

عًٞ َضض ايبًٗاصعٝا يف ايف٦ضإ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب١ غري َٓتع١ُ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ 

ٜشنض ٚقز مت إْشاص ايطايب١ َضتني 

رنتٛصاٙ ستُٛر عٝز َصطفٞ  2

تٓك١ٝ ٚحت١ًٝ املٝاٙ نشًٍٛ بز١ًٜ يعذظ املا٤ يف َصض 

- بغبب ايتأثريات املتٛقع١ يًتػٝريات املٓاخ١ٝ، عري٠ قاصٕٚ

رصاع١ ساي١ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف ْعضا ذتصٛي٘ 

عًٞ َٓش١ نا١ًَ خاصد١ٝ يزصاع١ 

ايزنتٛصاٙ 
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ـ :كهيح اآلداب- 38
 

السثـة  عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

1 
دٝٗإ عُض ايفاصٚم 

امساعٌٝ 

َادغتري 
َعاٖض االبزاع االدتُاع٢ ٚرٚافع٘ رصاع١ ْفغ١ٝ 

اعتهؾاف١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ اعضا٤ ادتُعٝات اال١ًٖٝ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض  

َادغتري طٜٓب مسري ستُٛر  2

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜب٢ يت١ُٝٓ َٗاصات احملادا٠ يز٣ اعضا٤ 

ادتُعٝات اال١ًٖٝ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض  

َادغتري ستُز عبز ايٓيب ستُز  3

ْكص االْتباٙ َع ايٓؾاط املفضط ٚعالقت٘ بايشانض٠ ايعا١ًَ 

ٚبعض َتػريات ايؾدص١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ تالَٝش املضس١ً 

االبتزا١ٝ٥ مبشافع١ بين عٜٛف 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض  

َادغتري صاْٝا سغٔ عبز ايصُز  4

رصاع١ َٝزا١ْٝ "طٚاز األقاصب ٚتأثريٙ ع٢ً ايتشٍٛ اإلصتابٞ 

" َكاص١ْ
بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب 

 
ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 39

 

السثـة  عٌواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

  احملفٛظ١ بايجالد١ايًب١ٝٓتكِٝٝ دٛرٙ بعض املٓتذات َادغتري صؽا سغاّ اذتضٜضٟ  1

 بايزصاع١ باإلضاف١ ٠ غري َٓتع٠ِايباسح

 بزصد١ املادغتري اإىل اْتٗا٤ َز٠ قٝزٙ

 نُا دا٤ بهتاب ايكغِ

 رصاعات عٔ اإلصابات ايبهتري١ٜ يطٝٛص ايظ١ٜٓ املٓظي١َٝادغتري إميإ صؤٚف إعضا٥ٌٝ     2

 بايزصاع١ باإلضاف١ ٠ غري َٓتع٠ِايباسح

 بزصد١ املادغتري اإىل اْتٗا٤ َز٠ قٝزٙ

 نُا دا٤ بهتاب ايكغِ

َادغتري ٜاعض رٖؾإ عبز اهلل  3

َز٣ تٛادز بعض ايبهرتٜا امله١ْٛ يالبٛاغ يف ايًنب ارتاّ 

 ٚاملعاٌَ سضاصٜا

 بايزصاع١ باإلضاف١ ٠ غري َٓتع٠ِايباسح

 بزصد١ املادغتري اإىل اْتٗا٤ َز٠ قٝزٙ

 نُا دا٤ بهتاب ايكغِ

 
 

ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزاخ انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ َقم انقيد - 40
 

إلى هي الدرجح اسـن الطالــة م 

كليح الطة جاهعح الوٌوفيح    كليح الطة جاهعح تٌي سويفَادغتري ستُز عبز ايغالّ ٜٛعف  1

   كليح الطة جاهعح الفيوم   كليح الطة جاهعح تٌي سويفَادغتري ستُز فتش٢ ستُز َعٛض  2

   كليح الطة جاهعح الفيوم   كليح الطة جاهعح تٌي سويفَادغتري امحز صبٝع امحز سغٔ  3

   كليح الطة جاهعح الفيوم   كليح الطة جاهعح تٌي سويفَادغتري ٚعاّ صالح عبز ايْٛٝػ  4

   كليح الطة جاهعح الفيوم   كليح الطة جاهعح تٌي سويفَادغتري امحز ستُز ستُز صَضإ  5

   كليح الطة جاهعح تٌي سويف   كليح الطة جاهعح عيي شوسَادغتري ستُز ع٢ً ايغٝز  6

كليح الطة جاهعح الوٌوفيح    كليح الطة جاهعح تٌي سويف رنتٛصاٙاعاَ٘ ستُز ابٛ بهض  7

 
 
 
 
 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            14                 17/2/2015تتاريـخ  (102)انجهسـح رقـى 

 
 
 
 
 
 

ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزاخ انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ تحىيم اندراسح - 41
 

 

إلى هي اسـن الطالــة م 

دتلوم هاجستير احود عثد الرسول تسيوًى  1

دتلوم هاجستير هصطفى عثد اهلل عثد العلين  2

 

 
 
 
 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


