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االستهالل  :أوال
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعنــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ :   ثاَيًا 
 

 

 . 21/4/2015بتاصٜذ  (104)ايتقزٜل ع٢ً قنض اؾًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

.  اجملًـػ عًٞ ايتقزٜل عًٞ قنض اؾًغ١ ايغابك١ ٚافل- 

 

انضىاتط : ثانثا
 
 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َكرتح إْؾا٤ َعٗز ايزصاعات ايعًٝا يعًّٛ املغٓني -  2

ايكضاص 

تفعٌٝ عٌُ ايًذ١ٓ - 

 

.  داَع١ بين عٜٛف –املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َكرتح إْؾا٤ َعٗز ايبشٛخ ٚايزصاعات األٚصب١ٝ - 3

ايكضاص 

. قٞ َطاٚع يعضض املكرتح ع٢ً اجملًػ / ر.رع٠ٛ  ا- 

 

َزٜض َعٗز عٛخ ايقش١ اؿٝٛا١ْٝ بؾإٔ تفعٌٝ بضتٛنٍٛ ايتعإٚ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 4

املؾرتى بني اجملًػ األع٢ً يًذاَعات ٚاملضانظ ٚاملعاٖز ايبشج١ٝ فُٝا خيك صعّٛ ايتغذٌٝ 

. يًزصدات ايع١ًُٝ 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ طبكا يكإْٛ تٓعِٝ اؾاَعات ٚعضض األَض ع٢ً فًػ اؾاَع١ املٛقض -  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تطٜٛض يٛا٥ح ايزصاعات ايعًٝا بايهًٝات اييت َض عًٝٗا أنجض َٔ عؾض - 5

. عٓٛات 

ايكضاص 

. ؼزٜح ايًٛا٥ح اييت َض عًٝٗا عؾض عٓٛات نشز أقق٢ ٚمخػ عٓٛات نشز أر٢ْ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ ايغُاح يطالب ايتدًفات بزخٍٛ أٟ عزر َٔ - 6

. املٛار عٝح ال ٜتعاصض َع قإْٛ تٓعِٝ اؾاَعات

ايكضاص 

تطبٝل ايال٥ش١ ؿني تعزٌٜ ايال٥ش١ َغتكبال 
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إميإ قُٛر عبز ايضمحٔ  ٚاييت مل ٜتِ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ ايباسج١ - 7

. اعتُار فًػ ايزصاعات ايعًٝا يًتغذٌٝ اـال بٗا ٚسيو يعزّ اعتهُاٍ  األٚصام اـاف١ بٗا 

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ طبكا يكضاص املغتؾاص ايكاْْٛٞ ٚعضض األَض ع٢ً فًػ اؾاَع١ املٛقض -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايقٝزي١ بؾإٔ بٝإ األْؾط١ ايع١ًُٝ َٔ ْزٚات َٚؤمتضات ٚٚصـ - 8

 . 2014/2015عٌُ ٚاييت قاَت بٗا ايه١ًٝ خالٍ ايعاّ 

 

ايكضاص 

. أسٝط اجملًػ عًُا َع تٛدٝ٘ ايؾهض إلراص٠ ايه١ًٝ ع٢ً ٖشا اؾٗز املتُٝظ -  

 

 املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ  بؾإٔ اعتباص –املشنض٠ املكز١َ َٔ  َٗاب قُز صما - 9

 عٜٛغضا ٚاملٓتز٣ ايعضبٞ األٚصبٞ يالبتهاص –َؾاصنت٘ يف املعضض ايزٚيٞ يالخرتاعات ظٓٝف 

. ٚاالخرتاع ظٓٝف عح خاصدٞ َٔ َتطًبات اؿقٍٛ ع٢ً رصد١ ايزنتٛصاٙ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ع٢ً اعتباص بضا٠٤ االخرتاع مبجاب١ عح خاصدٞ َٔ َتطًبات اؿقٍٛ ع٢ً رصد١ املادغتري -  

أٚ ايزنتٛصاٙ ؽضٜط١ إٔ تهٕٛ بضا٠٤ االخرتاع َكبٛي١  َٔ أنارمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ أٚ َٔ ١٦ٖٝ رٚي١ٝ 

. َتدقق١ ٚعضض األَض ع٢ً فًػ اؾاَع١ املٛقض 

 

. املشنض٠ اـاف١ بايّٝٛ ايتعضٜفٞ يًذٛا٥ظ ايع١ًُٝ ٚأْٛاعٗا ٚنٝف١ٝ اؿقٍٛ عًٝٗا - 10

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

. املشنض٠ اـاف١ باؾٗات املام١ َٚا تكزَ٘ َٔ َٓح ٚأعايٝب اؿقٍٛ عًٝٗا - 11

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ اـاف١ مبؤمتض ايكزصات ايبشج١ٝ يًذاَع١ ٚرٚصٖا يف سٌ َؾهالت املؤعغات - 12

. ايقٓاع١ٝ ٚاـز١َٝ باحملافع١ 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

. املشنض٠ اـاف١ بإعزار نتٝب يًتغٜٛل ايزٚيٞ يًُز١ٜٓ ايبشج١ٝ ؾاَع١ بين عٜٛف - 13

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  
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.  اـط١ ايبشج١ٝ خاملشنض٠ اـاف١ بتشزٟ- 14

 

ايكضاص 

: ايتأنٝز ع٢ً ايهًٝات ايتاي١ٝ يعٌُ ؼزٜح يًدط١ ايبشج١ٝ -  

  ن١ًٝ االقتقار ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ

  ن١ًٝ اهلٓزع١

  ٞن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاع

 ٟن١ًٝ ايطب ايبؾض 

 

. املشنض٠ اـاف١ باإلعزار ملغابك١ ايباسجني ايؾباب يزعِ كططات املادغتري ٚايزنتٛصاٙ - 15

 

ايكضاص 

.  ٚ اإلعالٕ عٔ املغابك١ َٔ خالٍ ٚسز٠ رعِ ايبشٛخ مبضنظ تطٜٛض ايبشح ايعًُٞ اجملًـػٚافل- 

 

. املشنض٠ اـاف١ باإلعزار يظٜاص٠ َزٜض ١٦ٖٝ ايتبارٍ ايعًُٞ األملاْٞ ٚايٛفز املضافل - 16

 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا -  

 

املشنض٠ اـاف١ بإعزار ؾ١ٓ ايرباَر ايع١ًُٝ املؾرتن١ بايؾضان١ َع اؾاَعات األخض٣ - 17

. يعٌُ بضاَر ع١ًُٝ َتفضر٠ يف ايزصاعات ايعًٝا 

 

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ أـ

:- عن١ٜٛ نال َٔ

صاْزا فالح                               عُٝز ن١ًٝ ايتُضٜض  / ر.ا

ؽٗري٠ فٛطٟ                                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايقٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

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

امحز عبز ايكارص          ٚنٌٝ ن١ًٝ ايعًّٛ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  / ر.أ

. إلعزار تكضٜض 
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. املشنض٠ اـاف١ بإْتاز َكضصات ايزصاعات ايعًٝا ايهرتْٚٝا - 18

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

  رنتٛص ٠املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايقٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قٝز بعض ايطالب يف ربًّٛ- 19

.  ٚسيو بعز اْتٗا٤ فرت٠ ايتكزِٜ 2016 /2015يًعاّ اؾاَعٞ  (pharm D)ايقٝزي١ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ عزّ عزار بعض ايطالب ايباقني ايضعّٛ - 20

 َٚٓع رخٛهلِ اَتشإ ايفقٌ ايزصاعٞ ايجاْٞ إال بعز 2014/2015ايزصاع١ٝ املكضص٠ عٔ ايعاّ ايزصاعٞ 

. عزار املقضٚفات 

ايكضاص 

 طبكا يال٥ش١ ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ تغذٌٝ طالب املادغتري اؿافًني ع٢ً ايغ١ٓ - 21

 .ايتُٗٝز١ٜ قبٌ تطبٝل ْعاّ ايغاعات املعتُز٠ يًزصاعات ايعًٝا 
ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

ايش٣  (تٜٛفٌ)  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ تطبٝل ْعاّ إدار٠ ايًػ١ االلًٝظ١ٜ- 22

 .عٝطبل ع٢ً طالب ايزصاعات ايعًٝا ٚاالختالف بني ال٥ش١ ايه١ًٝ ٚقضاص فًػ اؾاَع١ بٗشا ايؾإٔ
ايكضاص 

 َع االيتظاّ بكضاصات فًػ اؾاَع١ ايغابك١ اـاف١ بايتٜٛفٌ ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تعزٌٜ ايبٓز ايجاْٞ َٔ ْك - 23

( رنتٛصاٙ- َادغتري )ٚاـال بإيػا٤ قٝز ايزاصعني يعزّ سقٛهلِ ع٢ً ايزصد١  (35)ٚ  (29)املارتني 

 .خالٍ املز٠ احملزر٠ 
ايكضاص 

. إعار٠ املٛمٛع إىل ايه١ًٝ ملظٜز َٔ ايزصاع١ -  

 

املادغتري )املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً فتح بضْاَر ايزصاعات ايعًٝا - 24

. بايه١ًٝ  (ٚايزنتٛصاٙ 

 

ايكضاص 

. إسناص ايال٥ش١ ٚرصاع١ َز٣ تٛافض اإلَهاْٝات ايبؾض١ٜ ٚاملار١ٜ 
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انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ : راتعا 
 

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

ـ :كهيح انتجارج- 26
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتري سغني قُز عبز ايػ٢ٓ 1

اثض َٓاخ األعُاٍ ع٢ً عٝاعات متٌٜٛ املؾضٚعات ايقػري٠ 

ٚاملتٛعط١ َع ايتطبٝل ع٢ً عٝاعات بعض اؾٗات املام١ 

يًتٌُٜٛ مبشافع١ ايفّٝٛ 

إقضاص  1ؽعبإ عبز ايعًِٝ / ر

َادغتري عبز اهلل ايغٝز سغٔ  2

ايعالق١ بني سٛن١ُ ايؾضنات ٚإراص٠ صأؼ املاٍ ايعاٌَ 

ٚأثضُٖا ع٢ً ايضع١ٝ ف٢ ايؾضنات املكٝز٠ ف٢ عٛم 

األٚصام املاي١ٝ 

إقضاص  2ؽعبإ عبز ايعًِٝ / ر

َادغتري  قُز امحز عبز ايػفاص 3

اثض إعار٠ ؽضا٤ األعِٗ ع٢ً ق١ُٝ ايؾضن١ ف٢ م٤ٛ " 

 –اختالف طبٝع١ َٚغت٣ٛ تضنظ ٖٝهٌ املًه١ٝ 

رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايؾضنات املكٝز٠ ببٛصف١ األٚصام 

  ."املاي١ٝ املقض١ٜ 

إقضاص  6عبز ايضمحٔ عًِٝ / ر

َادغتري  قُٛر بهاص عبز ايتٛاب 4

إراص٠ عًغ١ً ايتٛصٜز نُتػري ٚعٝط ف٢ ايعالق١ بني 

 ."إراص٠ اؾٛر٠ ايؾا١ًَ ٚأرا٤ ايؾضنات

 مجاٍ عبز اؿُٝز/ ر.أ

ابٛ بهض فهض٣ / ر

6 

2 
إقضاص 

َادغتري صٜٗاّ َضع٢ ععز  5

اثض تطبٝل َتطًبات َكضصات ؾ١ٓ باطٍ ع٢ً اعتكضاص " 

ايٓعاّ املقضف٢ املقض٣ بايتطبٝل ع٢ً ايبٓٛى ايتذاص١ٜ 

  ." املقض١ٜ

إقضاص  5 عبز ايضمحٔ عًِٝ/ ر

َادغتري صدب بًكاعِ مجع٘  6
رٚص منط ايكٝار٠ ٚايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ ف٢ رعِ ايتػٝري 

 ايتٓع٢ُٝ باملؤعغات اؿه١َٝٛ ايًٝب١ٝ

 امحز عبز ايٖٛاب/ ر.أ

 ساَز طعظٚع/ ر

3 

1 
إقضاص 

َادغتري  خايز عقاّ خايز 7

اعتدزاّ أعًٛب املٓطل ايػاَض يظٜار٠ فعاي١ٝ َعاٜري 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –دٛر٠ املعًَٛات احملاعب١ٝ 

إقضاص  3اعاَ٘ ععٝز / ر.أ

رنتٛصاٙ  امحز كتاص امحز  8

 تطٜٛض إطاص َفا٢ُٖٝ يًُشاعب١ اإلراص١ٜ بػضض تٛدٝ٘ "

  ."ايتطبٝل 

 ايػضٜب ب٢َٛٝ   / ر.أ

 عفاف َباصى/ ر

4 

1 
إقضاص 

 
ـ :كهيح اندراساخ انًتقديح- 27

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريقُٛر قُز عبز ايًطٝف  1
َعاؾ١ ًَٛس١ َٝاٙ اآلباص ٚاعتدزاّ املٝاٙ املعاؾ١ يف 

ايظصاع١ ٚاإلْتاز اؿٝٛاْٞ 

عٝز عبز ايكارص / ر.ا

ْب١ًٝ ؽشات١ / ر

أمسا٤ سغٔ / ر

 -

 -

 -

إقضاص 

َادغتري عاص٠ قُز قُٛر  2

ؼنري ٚ تٛفٝف ٚفشك بعض االثاص ايزٚا١ٝ٥ 

 Cيالنتٛفرئٜ ايٓاَْٛرتٟ ع٢ً ايتٗاب ايهبز ايٛبا٥ٞ 

مسا٤ قُٛر / ر

ؽضٜف أبٛ ايكاعِ / ر

 -

 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ أَني ؽشات١ ط٘  3

ؼنري ٚتٛفٝف سفاطات ْاَْٛرت١ٜ يتشٌٜٛ ايبالعتو 

إىل ٚقٛر نُقزص دزٜز يًطاق١ 

عارٍ عبز ايباعط / ر

أمسا٤ محٛر٠ / ر

أمئ سغٔ / ر

 -

 -

 -

إقضاص 
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ـ :كهيح اآلداب- 28
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريعاص٠ قُز ْٛص ايزٜٔ  1

رٚص بعض املتػريات ايٓفغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف ايتٓب٤ٛ 

بغًٛى ايبًطذ١ يزٟ ع١ٓٝ َٔ َضتهيب دضا٥ِ ايبًطذ١ 

يف ايغذٕٛ املقض١ٜ 

 طضٜف ؽٛقٞ/ ر.ا

أمحز خًٝف١ / ر.أ

3 

1 
إقضاص 

َادغتري ؽُٝا٤ صَنإ تٗاَٞ  2

يزٟ "عًٛنٝات ايبشح عٔ املعًَٛات يف ايب١٦ٝ ايضق١ُٝ 

" طالب ايزصاعات ايعًٝا ظاَع١ بين عٜٛف

 عظ٠ فاصٚم/ ر.أ

آَاٍ ط٘ / ر

1 

3 
إقضاص 

َادغتري ٖب١ ْارٟ دابض  3
رصاع١ يًٛاقع "األصؽٝف ايطيب ملغتؾفٞ داَع١ بين عٜٛف 

" ٚؽطٝط يًُغتكبٌ

إقضاص  4عاطف قُز بَٝٛٞ / ر.ا

 َادغتريمسض عبز ايتٛاب طنضٜا  4

تكِٝٝ أرا٤ أقغاّ املهتبات ٚاملعًَٛات يف داَعات مشاٍ 

ايقعٝز يف م٤ٛ َعاٜري اؾٛر٠ ٚاالعتُار رصاع١ 

" َٝزا١ْٝ

 عٗري عبز ايباعط/ ر.أ

قُز سغٔ / ر

2 

2 
إقضاص 

َادغتري فاط١ُ َاٖض قُز  5
رصاع١ "خزَات املعًَٛات يأل نفا٤ عًٞ ايٜٛب 

اعتهؾاف١ٝ تكُٝٝٝ٘ 

إقضاص  2عظ٠ فاصٚم / ر.أ

َادغتري فاط١ُ عًٞ إبضاِٖٝ  6
فاع١ًٝ أعايٝب نؾف ايغضقات ايع١ًُٝ يف ايب١ٝٓ 

ايضق١ُٝ رصاع١ تكُٝٝٝ٘ ػضٜب١ٝ 

 َٗا أمحز إبضاِٖٝ/ ر

عُاص ٜاعض / ر

2 

1 
إقضاص 

 َادغتريإعالّ قُز نُاٍ ايزٜٔ  7

املٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥ يف َزٕ بين عٜٛف 

العتدزاّ ْعِ املعًَٛات "رصاع١ يف دػضاف١ٝ ايتدطٝط " 

اؾػضاف١ٝ ٚاالعتؾعاص عٔ بعز 

إقضاص  11قُز عبز ايعظٜظ / ر.أ

َادغتري عٗاّ عٝز ؽشات١  8

: َؤؽضات ايت١ُٝٓ اؿنض١ٜ يف َزٕ قافع١ اؾٝظ٠

رصاع١ دػضاف١ٝ 

إقضاص  12قُز عبز ايعظٜظ / ر.أ

َادغتري أبٛ بهض َاٖض صَنإ  9

َكَٛات٘ َٚعٛقات٘ : ايتهاٌَ بني رٍٚ سٛض ايٌٓٝ 

رصاع١ يف اؾػضافٝا ايغٝاع١ٝ "

 قُز عبز ايعظٜظ/ ر.ا

أْٛص عٝز / ر

13 

2 
إقضاص 

 َادغتريأمحز صدب عبزا هلل  10
 –ايكقري / فكط–ايتدطٝط اإلقًُٝٞ ملٓطك١ َجًح قٓا 

رصاع١ دػضاف١ٝ يف ايتدطٝط اإلقًُٝٞ "عفادا 

إقضاص  14قُز عبز ايعظٜظ / ر.أ

11 

فاط١ُ عبز ايتٛاب 

إمساعٌٝ 

إقضاص  15قُز عبز ايعظٜظ / ر.أرصاع١ دػضاف١ٝ "ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ يف قافع١ ايغٜٛػ َادغتري 

َادغتري قُز عًٞ مجع٘  12

ايكق١ ايكقري٠ عٓز إصْغت ُٖٓذٛاٟ ٜٚٛعف إرصٜػ 

رصاع١ أعًٛب١ٝ َكاص١ْ عًٞ ققك كتاص٠ 
إقضاص  5أمحز عبز ايالٙ / ر.أ

 َادغتريمحار٠ عبز ايتٛاب فتشٞ  13
ايعالق١ بني املٓاخ ٚاعتٗالى ايطاق١ يف بعض املزٕ 

 (رصاع١ يف دػضاف١ٝ املٓاخ ايتطبٝكٞ)املقض١ٜ 
إقضاص  14قُز فٛطٟ / ر.أ

َادغتري فتش١ٝ ناٌَ عٝز  14
ايتٓاغِ ايزاليٞ بني فزص آٟ ايكضإٓ ٚعذظٖا 

" رصاع١ تطبٝك١ٝ عًٞ عٛص٠ ايبكض٠"

 دٛر٠ َربٚى/ ر.أ

عًٞ سغٔ / ر.ّ.أ

12 

3 
إقضاص 

َادغتري إعضا٤ عال١َ عطٛس٢  15
َٚأثضٖا ف٢ اِؿَذاز ايّؾعض٣ ف٢ َعقض  اَؿَضَن١ ايُظَبري١ٜ 

 ١َٝ ََ َب٢ٓ ُأ

 صَنإ عاَض/  ر.أ

قضٚؼ قُز / ر

6 

13 

إقضاص 

 َادغتريعا١َٝ عا٢َ أمحز  16

اهلذض٠ ايكغض١ٜ َٚؾهالت ايتهٝف االدتُاع٢ 

يألعض٠ ايغٛص١ٜ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ ف٢ َز١ٜٓ ب٢ٓ عٜٛف 

 دالٍ َزبٛىل/  ر.أ

قُز محظ٠ / ر

14 

2 
إقضاص 

 َادغتريفاط١ُ قُز فاحل  17

رصاع١ َٛاط١ْ " االغرتاب بني أب٢ فضاؼ اؿُزا٢ْ ٚاملتٓب٢ 

" ف٢ ايضَٚٝات ٚايهافٛصٜات

صَنإ عاَض /  ر.أ

ملٝا٤ ايكام٢ / ر

5 

2 
إقضاص 

َادغتري بزص١ٜ َٓاس٢ غظا٣  18

رٚص املؤعغات اؿه١َٝٛ ف٢ سٌ اـالفات األعض١ٜ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ إلراص٠ االعتؾاصات االعض١ٜ ٚاملغتفٝزٜٔ 

يف ايهٜٛت 

 َقطف٢ خًف/ ر.أ

سغٔ ابضاِٖٝ / ر

10 

8 
إقضاص 

َادغتري صؽٝز٠ فالح عبز ايضسِٝ  19

صأؼ املاٍ االدتُاع٢ ٚايفغار ف٢ اجملتُع املقض٣ رصاع١ 

َٝزا١ْٝ ف٢ فتُع ق٢ً 

إقضاص  7نُاٍ عبز اؿُٝز /  ر.أ

 َادغترياَاٍ عجُإ قُز  20

األصؽٝف ايف٢ٓ بؾضن١ َقض ايٛعط٢ يتٛطٜع ايهٗضبا٤، 

مبشافع١ املٓٝا 
إقضاص  3عاطف قُز ب٢َٛٝ /  ر.أ

َادغتري أمحز قُز سبؾ٢  21

ؽعض عبزاهلل بٔ ايظبعض٣ ف٢ اؾا١ًٖٝ ٚفزص اإلعالّ 

رصاع١ تضنٝب١ٝ بالغ١ٝ 

 ؽٛق٢ ع٢ً/ ر.أ

 ملٝا٤ عبزاؿُٝز/ ر

 

7 

1 
إقضاص 

َادغتري ملٝا٤ قُز عٜٛػ  22

ايطالم ٚايتٓؾ١٦ االدتُاع١ٝ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ مبشافع١ بين عٜٛف 

 دالٍ َزبٛىل/ ر.أ

قُز محظ٠ / ر

14 

2 
إقضاص 
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 َادغتريإميإ عبزايععِٝ دار  23
َٓٗر اؾٖٛض٣ ف٢ االعتؾٗار ف٢ َعذِ تاز ايًػ١ ٚفشاح 

ايعضب١ٝ 

 فالح ايزٜٔ سغاْني/ ر.أ

قضٚؼ قُز / ر.أ

5 

14 

إقضاص 

َادغتري بغضا قُز  فتش٢  24

ايكناٜا ايت١ُٜٛٓ نُا تعهغٗا َٛار ايضأٟ يف ايقشف 

 ْٜٛٝٛ 30املقض١ٜ اي١َٝٛٝ بعز ثٛص٠ 

 (رصاع١ ؼ١ًًٝٝ َكاص١ْ)

 ثضٚت فتش٢/ ر.أ

عٝغ٢ عبزايباق٢ / ر

1 

8 
إقضاص 

َادغتري آ١ٜ سافغ سافغ قُز  25

خطاب ايفكضا٤ ف٢ ايقشف املقض١ٜ 

رصاع١ َكاص١ْ باعتدزاّ َٓٗر ؼًٌٝ اـطاب 
إقضاص  11َقطف٢ خًف / ر.أ

 َادغتريفاط١ُ ع٢ً سغٔ  26

تأثري املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ يًقشف املقض١ٜ ع٢ً 

َكض١ٝ٥ٚ ايقشف املطبٛع١ 

" رصاع١ َٝزا١ْٝ" 

 ثضٚت فتش٢/ ر.أ

عٝغ٢ عبز ايباق٢ / ر

1 

7 
إقضاص 

َادغتري نضميإ إمساعٌٝ سغٔ  27

َعاؾ١ املؾهالت ايهاصتٛدضاف١ٝ باعتدزاّ ْعِ 

املعًَٛات اؾػضاف١ٝ بايتطبٝل ع٢ً ؽب٘ دظٜض٠ عٝٓا٤ 

قُز فٛط٣ / ر.ا

اْٛص عٝز / ر

9 

1 
إقضاص 

 
ـ :كهيح انتزتيح انزياضيح- 29

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريأمسا٤ عبز اهلل سذاط٣  1
بضْاَر تزصٜب٢ َكرتح يتشغني بعض املتػريات ايبز١ْٝ 

ٚاملغت٣ٛ ايضق٢ُ يغباس٢ االْكاس 

عبز ايعظٜظ عبز / ر.أ

 اؿُٝز

أمحز قُز ناٌَ / ر

4 

1 
إقضاص 

َادغتري سغاّ دابض عبز ايٖٛاب  2

اعتدزاّ تزصٜبات ايضؽاق١ اـاف١ يتشغني َغت٣ٛ 

بعض االرا٤ات املٗاص١ٜ املٓفضر٠ ٚاملٓزف١ يٓاؽ٢٦ نض٠ 

ايكزّ 

 قُٛر سغٔ قُٛر/ ر.أ

أمئ قُز فتٛح / ر

4 

2 
إقضاص 

َادغتري خًٛر خايز أمحز رصٜٚؿ  3
 يطايبات ايتُضٜٓات تزصٜػ يطضم إيهرتْٚٞ َكضص

ايضٜام١ٝ  ايرتب١ٝ نًٝات

 ر ْار١ٜ غضٜب.أ

ر َزست ع٢ً أبٛ عضٜع .أ

5 

10 

إقضاص 

 َادغتري ع٣ًٛ قذٛب متاّ 4

رصاع١ ؼ١ًًٝٝ يًُٗاصات اهلذ١َٝٛ املضنب١ يالعب٢ 

ٚفل ْتا٥ر املباصٜات ف٢ بطٛي١ ايعامل  (3×3)نض٠ ايغ١ً 

2015ّ 

 أمحز عبزاـايل/ر.أ

 َٓاٍ َقطف٢/ر.أ

6 

3 
إقضاص 

َادغتري  عًٝا٤ ع٢ً عبز ايًطٝف 5
ايغاع١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚعالقتٗا باألرا٤ املٗاص٣ يالعبات نض٠ 

 ايغ١ً

 ْظفاْا ْقض ايزٜٔ/ر.ا

 إمساعٌٝ قُز/ر

12 

3 
إقضاص 

 َادغتريفاتٔ صمس٢ َضتن٢  6
رصاع١ ؼ١ًًٝ يًُؾهالت ايقف١ٝ ف٢ ايرتب١ٝ 

ايضٜام١ٝ املزصع١ٝ يًُضس١ً االعزار١ٜ 

 قُز قزص٣/ ر .ا

إمساعٌٝ قُز / ر 

5 

4 
إقضاص 

َادغتري  عالّ مجع٘ قاٜزإ 7

 بعض عًٞ ايعٗض عباس١ يف ايبز٤ َكبض اصتفاع تػٝري اثض

 ايٓاؽ٦ني ايغباسني يزٟ ايبٝٛنُٝٓاتٝهٝ٘ املتػريات

 أؽضف امحز كتاص/ر.ا

امحز نُاٍ /ر

5 

1 
إقضاص 

 َادغتري أمسا٤ امحز دالٍ 8

تكِٜٛ بضْاَر االعزار االنارمي٢ يطالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

ايضٜام١ٝ ؽعب١ تزصٜػ ف٢ م٤ٛ استٝادات عٛم ايعٌُ 

. 

 َزست ع٢ً ابٛ عضٜع/ر.أ

 قُز قب عبز ايػفاص/ ر

12 

5 
إقضاص 

َادغتري  ٜاعض اعاعٌٝ قُز 9

فاع١ًٝ َهٌُ غشا٢٥ ع٢ً بعض املتػريات املٓاع١ٝ يز٣ 

عباس٢ املغافات ايكقري٠ 

 سٓإ ع٢ً سغاْني/ ر .ا

 امحز قُز ٖاؽِ/ ر 

5 

4 
إقضاص 

10 

ٖاي٘ قُز قُز عبز 

ايضمحٔ 
 َادغتري

 )تكِٜٛ بضاَر ايرتب١ٝ اؿضن١ٝ ألطفاٍ َا قبٌ املزصع١ " 

مبشافع١ بين عٜٛف  ( عٓٛات 4-6

 ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ/ ر.ّ.أ

قُز قب  عبزايػفاص / ر

4 

5 
إقضاص 

11 

عبز اؿُٝز أبٛبهض عبز 

ايعظٜظ 

َادغتري 

اػاٖات طالب داَع١ ب٢ٓ عٜٛف مٛ أٚقات ايفضاغ 

ٚايرتٜٚح ٚفكا يبعض املتػريات 

قُز قُز / ر.ا

 اؿُامحٞ

امحز قُز ٖاؽِ / ر

 -

2 
إقضاص 

12 

امحز سغ٢ٓ ناٌَ 

ناٌَ 
 َادغتري

تأثري بضْاَر تعًُٝٞ َزعِ باؿاعب االىل ع٢ً تعًِ 

 االْكاس عُاّ ايغباس١  تبعض َٗاصا

 ر ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ.ّ.ا

قُز قب عبز ايػفاص . ر 

3 

1 
إقضاص 

َادغتري قُز ْافض قُز  13

تأثري بضْاَر ايتزصٜبات ايتٛاطٕ  ع٢ً عنالت ايطضف 

ايغف٢ً يًٛقا١ٜ َٔ إفابات َفقٌ ايهاسٌ يز٣ ْاؽ٦ٞ 

نض٠ ايغ١ً    

 قُز قزص٣/ ر .ا

إمساعٌٝ قُز ٖاؽِ / ر 

4 

3 
إقضاص 

رنتٛصاٙ قُز محزٟ سغٔ  14

رصاع١ ؼ١ًًٝٝ العتجُاص األْز١ٜ ايضٜام١ٝ اـاف١ " 

" ظُٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ 

 َزست ع٢ً ابٛعضٜع/ ر.أ

 قُز فٛطٟ/ ر.ّ.ا

َعتظ ع٢ً سغٔ / ر

13 

5 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز َقطف٢ نُاٍ  15

تأثري متضٜٓات املٓافغ١ ع٢ً َعزٍ تعب١٦ ٚاعتٗالى 

ايطاق١ ٚؼٌُ األرا٤ يالعيب نض٠ ايكزّ 

قُٛر صدا٥ٞ / ر.ا

ممزٚح قُزٟ / ر

5 

5 
إقضاص 
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ـ :كهيح انحقىق- 30
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 رنتٛصاٙرٜٓا إميإ عٝز  1
رٚص ؽضنات ايغُغض٠ يف تٓفٝش أٚاَض ايعُال٤ ٚايضقاب١ 

عًٝٗا يف عٛم األٚصام املاي١ٝ 

إقضاص  6صما إبضاِٖٝ / ر.ا

إقضاص  7صما إبضاِٖٝ / ر.ااملكاف١ االيهرت١ْٝٚ يف ايؾٝهات  رنتٛصاٙؽُٝا٤ مجع١ امحز  2

سل اإلمضاب يًُٛظف ايعاّ يف َقض رنتٛصاٙ سغني ع٢ً عبز احملغٔ  3

قُز إمساعٌٝ / ر.ا

صَنإ عبز اهلل / ر.ا

7 
 -

إقضاص 

 رنتٛصاٙٚيٝز قُز عجُإ  4
 رصاع١ فك١ٝٗ –ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًٛناي١ االيهرت١ْٝٚ 

قنا١ٝ٥ َكاص١ْ 

إقضاص  2مسري ناٌَ / ر.ا

رنتٛصاٙ محزٟ ط٘ قُز  5
 – رصاع١ َكاص١ْ –دٗاي١ قٌ ايعكز ٚأثضٖا ع٢ً ايعكٛر 

بني ايفك٘ اإلعالَٞ ٚايكإْٛ املزْٞ 

إقضاص  12قُز عبز ايعاٖض / ر.ا

 

ـ :كهيح انعهىو- 31
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتري ثضٜا عًٞ أمحز 1
ايتكزٜض ايفٛيتاَرتٟ يبعض أر١ٜٚ َؾابٗات ايعقب 

 ايغُٝبجاٟٚ

 قُز فزٟ/ ر.أ

قُٛر عًٞ / ر.أ

10 

5 
إقضاص 

َادغتري  ط٘ عبز اؾًٌٝ إبضاِٖٝ 2

رصاع١ سضن١ٝ تفاعٌ اإلْتكاٍ األيهرتْٚٞ ملرتانب 

 بٛاعط١ ايهضّٚ ايجالثٞ احملتٟٛ عًٞ محض املٝفٝٓاَو

بضَٚٛعهغٝٓاَٝز - ٕ

 أمحز عبز اـايل/ ر.أ

 قُٛر عبز اؿفٝغ/ ر.أ

15 

5 
إقضاص 

َادغتري  مشٞ حيٝٞ صاؽز 3

ايزصاعات ايهُٝٛس١ٜٛٝ عًٞ تأثري بعض املغتدًقات 

ايٓبات١ٝ املنار٠ يًتغُِ ايهبزٟ املغتشح باملنارات 

 اؿ١ٜٛٝ يف ف٦ضإ األيبٝٓٛ

 بغٓت قُٛر/ ر

 قُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

14 

5 
إقضاص 

َادغتري  محار٠ صطم طاصع 4

ؼنري ٚتٛفٝف ايبٛيٞ اًْٝني املطعِ عًٞ عطح فُع 

محض األنضًٜٝو ٚاألنضٜالَٝز ٚسيو إلعتدزاَ٘ يف 

 تطبٝكات ايٛقا١ٜ

 َقطفٞ فٛطٟ/ ر.أ

 سٓفٞ قُٛر/ ر

4 

6 
إقضاص 

َادغتري  ١َٓ اهلل قُز أؽضف 5

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يظٜت ايظعرت ٚايجٍُٝٛ عًٞ 

ايغ١ُٝ املغتشج١ بايزٚنغٛصٚبٝغني يف اؾضسإ 

 ايبٝنا٤

 أعا١َ قُز/ ر.أ

 عٓا٤ صما/ ر

12 

4 
إقضاص 

َادغتري رص١ٜ عانف عبز اؿفٝغ  6
تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ ملهْٛات قؾض ايربتكاٍ ايغض٠ 

ع٢ً ايتٗاب املفافٌ املغتشح ػضٜبٝا يف اؾضسإ ايبٝنا٤ 

 أعا١َ قُز/ ر.أ

امحز صدب / ر.ا

13 

4 
إقضاص 

رنتٛصاٙ  رعا٤ ايغٝز قُز 7

إعتدزاّ َغتدًك بشٚص ْبات املٛصٜٓذا أٚيٝفريا يف 

َعاؾ١ َٝاٙ ْٗضايٌٓٝ مبشافع١ بين عٜٛف ٚرصاع١ 

تأثريات٘ عًٞ ٚظا٥ف األعنا٤ املدتًف١ يف اؾضسإ 

ايبٝنا٤ 

 ٖٓا٤ إبضاِٖٝ/ ر.أ

 محار٠ قُز/ ر

 سٓإ عٝز/ ر

6 

4 

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ  قُٛر ععز قُز 8
رصاعات ٖٝزصٚدٝٛيٛد١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ يًُٝاٙ اؾٛف١ٝ 

 َقض- ٚايغطش١ٝ مبٓطك١ بين عٜٛف

 قُز إبضاِٖٝ/ ر.أ

 عقاّ عبز ايضمحٔ/ ر

 ايغٝز ايبغطايف/ ر

6 

2 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ  أؽضف عًٞ عبز ايعًِٝ 9
ؼنري ٚتطبٝكات ؼ١ًًٝٝ حملغات دزٜز٠ يًُضنبات 

 ايقٝزال١ْٝ

 قُز فزٟ/ ر.أ

 ففا٤ قُز/ ر

10 

1 
إقضاص 

رنتٛصاٙ أمئ سغاَٞ عبز اؿًِٝ  10

 – 1،3،4رصاعات نُٝٛس١ٜٛٝ يبعض َضنبإ 

أٚنغاراٜاطٚالت اؾزٜز٠ نإمافات يألغش١ٜ 

ٚاألعالف 

 ٚال٤ مجاٍ/ ر

ْافض ؽعبإ / ر

12 

6 
إقضاص 
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ـ :كهيح انطة انثشزٌ- 32
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريسٓإ سغني قُز  1

املكاص١ْ بني دٗاطٟ ناَريا ؽاميفًٛز ايزٚاص٠ ٚايؾل 

ايبقضٟ املكطعٞ يف تكِٝٝ طا١ٜٚ اـظا١ْ ااَا١َٝ يف 

ايعني ايعزع١ٝ 

سغاّ ايزٜٔ قُز / ر.ا

ففا٤ عٛض اهلل / ر

5 

5 
 

تأثري َار٠ ْٝبفٝٓاى ع٢ً سغاع١ٝ املًتش١ُ َادغتري ايؾُٝا٤ ارصٜػ عبز اؿٞ  2

قُز ٜاعض / ر

ٚيٝز َٗضإ / ر

4 

3 
 

3 
عبز ايععِٝ َقطف٢ عبز 

ايععِٝ 

َادغتري 
اعتدزاّ ايتكٓٝات ق١ًًٝ ايتزاخٌ باعتدزاّ ؽضا٥ح َٔ 

ؼت اؾًز يعالز نغٛص اع٢ً ٚاعفٌ ايغام 

ْافف قُز / ر.ا

امئ عبز ايباعط / ر

4 

4 
 

 رنتٛصاٙصا١ْٝ عبز اـايل عًٞ  4

تكِٝٝ َعزٍ اْتؾاص ايبهتريٜا ايعٓكٛر١ٜ يًُٝجٝغًًٝني 

بني ايبهتريٜا ايعٓكٛر١ٜ اييت  (َٝو عٞ)ٚاؿا١ًَ ؾني 

مت عظهلا ف٢ عز٠ َضانظ طٝب١ 

٢َٓ اـًٛفٞ / ر.ا

صؽا ساَز / ر

ْغضٜٔ َقطفٞ / ر

2 
 -

 -

إقضاص 

 
ـ :كهيح انصيدنح- 33

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

َادغتري ٚال٤ مجاٍ ايزٜٔ أبٛ ايعظّ  1

ؼًٌٝ بعض املضنبات اييت ؼتٟٛ ع٢ً فُٛع١ 

ايهاصبٌْٛٝ 

 ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ / ر.ّ.ا

عُضٚ عبز ايٓيب  / ر

13 

1 
إقضاص 

 
ـ :كهيح انتزتيح- 34

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريمسض َقطف٢ عٝز  1
 يت١ُٝٓ بعض املٗاصات ايًػ١ٜٛ Son-Riseفعاي١ٝ بضْاَر 

ٚأثضٙ ع٢ً ؼغني ايتٛافٌ يز٣ أطفاٍ ايتٛسز 

 ٖٝب٘ ممزٚح/ ر

اٜٗاب عبزايعظٜظ / ر.أ

 -

10 

إقضاص 

َادغتري قُٛر َٓقٛص ابٛاؿغٔ  2

ايهفا٠٤ ايشات١ٝ املزصن١ ٚعالقتٗا بايتفهري االجيابٞ 

ٚدٛر٠ اؿٝا٠ يز٣ ع١ٓٝ َٔ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

 فاط١ُ سًُٞ/ ر.أ

ٖٝب٘ ممزٚح / ر

 -

11 

إقضاص 

َادغتري  عقاّ خطٝب َعٛض 3
فعاي١ٝ اإلصؽار بايٛاقع يف ايٛقا١ٜ َٔ اإلرَإ يز٣ طالب 

 ايقف األٍٚ ايجاْٟٛ

 ْٛص أمحز/ ر.أ

ٖٝب٘ ممزٚح / ر

 -

12 

إقضاص 

 َادغتريابتٗاٍ عال٤ عًٞ  4
ايعالز باعتدزاّ يػ١ اؾغز ٚأثضٙ يف ؼغني 

ايتٛافٌ االدتُاعٞ يز٣ ع١ٓٝ َٔ األطفاٍ ايتٛسزٜني 

 عبزايفتاح عًٞ/ ر.أ

ٖٝب٘ ممزٚح / ر

 -

13 

إقضاص 

َادغتري أمحز أْٛص قُز  5
تقٛص َكرتح يتشغني ارا٤ َٓع١َٛ ايتعًِٝ االعاعٞ يف 

َقض يف م٤ٛ ايُٓٛسز االٚصٚبٞ يًتُٝظ 

 أعا١َ قُٛر/ ر.أ

َٓاص قُز /ر

9 

1 
إقضاص 

َادغتري أمسا٤ عبز ايٓيب فتشٞ  6

قِٝ ايرتب١ٝ ايعامل١ٝ يز٣ طالب ؽبه١ املزاصؼ املٓتغب١ 

 (رصاع١ تكٛمي١ٝ)يًْٝٛغهٛ مبقض 

 عبزاملٓعِ قُز/ ر.أ

لال٤ عبزايتٛاب /ر

9 

1 
إقضاص 

 َادغتريقُٛر فٛطٟ َفتاح  7

اعتدزاّ األيعاب ايتع١ًُٝٝ يف تزصٜػ ايزصاعات فاع١ًٝ 

االدتُاع١ٝ يت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايتفهري االعتزاليٞ 

ٚصعِ اـضٜط١ يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

 عٗاّ سٓفٞ/ ر.أ

عبزايعاٍ صٜاض /ر

9 

3 
إقضاص 

َادغتري أمئ قُز لٝب  8

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذٝات ايتفهري املتؾعب يف ت١ُٝٓ 

َٗاصات ايتٛافٌ ايضٜامٞ يز٣ تالَٝش ايقف األٍٚ 

اإلعزارٟ 

 َزحي١ سغٔ/ر.أ

عبزايضمحٔ / ر.ّ.أ

عبزاؾٛار 

5 

2 
إقضاص 

َادغتري عاَح عُض أمحز ْز٣  9

َزخٌ ايرتاخ يف تزصٜػ ايتاصٜذ ع٢ً أثض اعتدزاّ 

ت١ُٝٓ ايتغاَح ايفهضٟ ٚايتشقٌٝ ايزصاعٞ يز٣ 

تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 عٗاّ سٓفٞ/ر.أ

أمحز بزٟٚ / ر

8 

4 
إقضاص 

 َادغتريؽُٝا٤ مجاٍ طغًٍٛ  10

 يف (Flip Teaching)أثض اعتدزاّ ايتعًِٝ املعهٛؼ 

 Visual)ت١ُٝٓ َٗاصات بضْاَر ايفٝذٛاٍ بٝغو رٚت ْت 

Basic Net) ٟيز٣ تالَٝش ايقف ايجايح اإلعزار 

ٚاػاٖاتِٗ مٛٙ 

 قُٛر ْقض/ر.أ

اميإ فالح ايزٜٔ / ر.أ

7 
 -

إقضاص 
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َادغتري عايٞ عاطف فٛطٟ  11

اثض اعتدزاّ اعرتاتٝذٝات عًُٝيت املعاؾ١ ايقاعز٠ 

ٚاملعاؾ١ اهلابط١ يف ت١ُٝٓ ايفِٗ االعتُاعٞ يز٣ 

َعًُٞ ايًػ١ االلًٝظ١ٜ يف املضس١ً االعزار١ٜ 

 فزٟ َٗزٟ/ر.أ

كتاص عبزايفتاح / ر.ّ.أ

 -

11 

إقضاص 

َادغتري أمسا٤ قُز َضعٞ  12

فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ب١٦ٝ ايتعًِ االفرتام١ٝ يف 

تزصٜػ قٛاعز ايًػ١ االلًٝظ١ٜ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاص٠ 

ايهتاب١ يز٣ طالب ايقف ايجايح االعزارٟ 

 فزٟ َٗزٟ/ر.أ

كتاص عبزايفتاح / ر.ّ.أ

 -

12 

إقضاص 

 َادغتريعبري سذاز عضاقٞ  13

فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايتعًِ املزَر يف ت١ُٝٓ 

بعض َٗاصات االعتُاع يًػ١ االلًٝظ١ٜ يز٣ تالَٝش 

ايقف االٍٚ االعزارٟ 

 فزٟ َٗزٟ/ر.أ

ٖب٘ َقطف٢ / ر

 -

5 
إقضاص 

َادغتري صؽا فالح قُز  14
أثض اعتدزاّ ايٛعا٥ط املتعزر٠ يف أثضا٤ سق١ًٝ املفضرات 

ايًػ١ٜٛ يز٣ طالب ايقف ايجايح يف املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 فزٟ َٗزٟ/ر.أ

كتاص عبزايفتاح / ر.ّ.أ

 -

13 

إقضاص 

َادغتري عبري ايغٝز عًٞ  15

فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ عًٞ ايتعًِ ايشاتٞ يت١ُٝٓ 

بعض َٗاصات ايهتاب١ ايبشج١ٝ يز٣ طالب ايزبًّٛ 

 اـال به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ بين عٜٛف

 قُز قُٛر َٛعٞ/ر.أ

قُز أمحز عبز ايكارص / ر

7 

5 
إقضاص 

 َادغتري عظ٠ قُز قُٛر سغٔ 16

بضْاَر تزصٜيب يت١ُٝٓ املؾاصن١ ايٛدزا١ْٝ ٚأثضٙ 

يف ؼغني ايتشقٌٝ ايزصاعٞ ٚخفض بعض االمطضابات 

 ايغًٛن١ٝ يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥

 فٝٛيٝت فؤار/ ر.أ

 أمحز فهضٟ/ ر

 -

14 

إقضاص 

رنتٛصاٙ َؾري٠ عامل سغني  17

فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايتعبري ايفين يكقك األطفاٍ يف 

خفض عًٛى اٜشا٤ ايشات يز٣ األطفاٍ سٟٚ اإلعاق١ 

ايفهض١ٜ ايبغٝط١ 

 عًُٝإ قُز/ر.أ

عبزايفتاح عًٞ غظاٍ / ر.أ

15 

 -
إقضاص 

رنتٛصاٙ ٜامسني قُز عظٜظ  18

أثض اعرتاتٝذ١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ايزَر بني ايغكاالت 

ايتع١ًُٝٝ ٚرٚص٠ ايتعًِ يف ت١ُٝٓ املفاِٖٝ ايبالغ١ٝ 

ٚايهتاب١ اإلبزاع١ٝ يز٣ طالب ايقف ايجاْٞ ايجاْٟٛ 

إقضاص  8قُز قُٛر َٛعٞ /ر.أ

رنتٛصاٙ  قُز ٕعًط١ٓ عبز احملػ 19

ْعاّ َكرتح يتكِٜٛ ؽاٌَ دزٜز يتالَٝش املضس١ً 

االبتزا١ٝ٥ مبقض يف م٤ٛ املتػريات اجملتُع١ٝ املعافض٠ 

 عبزاملٓعِ قُز/ر.أ

عٗاّ ٜغٔ /ر.ّ.أ

8 

14 

إقضاص 

رنتٛصاٙ  ّْٝفني فاصٚم عبز ايعًٞ 20

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يف ت١ُٝٓ عارات ايعكٌ املٓتذ١ 

يز٣ ايطالب املتفٛقني رصاعًٝا باملضس١ً ايجا١ْٜٛ 

إقضاص  15عًُٝإ قُز /ر.أ

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

ـ :كهيح انعهىو- 35
 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ  عايٞ َقطفٞ إبضاِٖٝ 1

ايتأثري احملغٔ ألسز َضنبات ايفالفْٜٛٛز 

عًٞ عضطإ ايهبز املغتشح نُٝٝا٥ٝا يف 

اؾضسإ 

 ٖٓا٤ قُٛر/ ر

عٓا٤ صما / ر

 عٓا٤ صما/ ر

 ْار١ٜ أمحز َقطفٞ/ ر

ٖٓا٤ قُٛر / ر

 
ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 36

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ ٖٓا٤ عٝز فزا٣ٚ  1

رصاعات ٚبا١ٝ٥ عٔ َضض ايظناّ املعزٟ يف 

ايزداز ٚطضم ايٛقا١ٜ ٚايعالز 

 فزٟ ايكامٞ/ ر.أ

ل٣ٛ ععز /ر

 فزٟ ايكامٞ/ ر.أ

 ل٣ٛ ععز/ر

 امحز ع٢ً/ر

عًِٝ عًِٝ عال١َ /ر.ا

رنتٛصاٙ ٖب١ اهلل محزٟ قُٛر  2
إعزار ٚسزات ايتعًِ ايتؾضحي١ٝ باعتدزاّ 

 ايطٝٛص ايزاد١ٓ ٚايرب١ٜ

عبز طٜٔ ايعابزٜٔ /ر. ا

 صايغتا

 قُز مجع١ تٛفٝل/ر

 صعبز ايغتاطٜٔ ايعابزٜٔ /ر. ا

 اؽضف عٝز عٛار/ ر

 قُز مجع١ تٛفٝل/ر
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ـ :كهيح انتزتيح- 37
 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ صساب قُز طٖري  1
ت١ُٝٓ ايكٝار٠ االبزاع١ٝ يز٣ َزٜضٟ ايرتب١ٝ 

اـاف١ يف م٤ٛ َفّٗٛ ثكاف١ اؾٛر٠ 

امحز قُز غامن / ر.أ
 امحز قُز غامن/ ر.أ

ٖٓا٤ امحز قُٛر / ر.أ

 
ـ :كهيح انصيدنح- 38

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري قُز ؽعبإ قُز  1

 (عٛفايزٟ)ايغٛفٛعبفري يعالز باالعتذاب١ ايتٓبؤ

 ايزّ َقٌ يف 6االْرتيٛنني َغت٣ٛ باعتدزّ

 ْٛع١ٝ يف  اسار٣ ايٓٛنًٝٛتٝز ٚتعزر اؽهاٍ

تٓبؤ  نعٛاٌَ 4 ملزا االْرتفريٕٚ دني

 أٌَ عٝغ٢/ ر.ّ.أ

أؽضف أمحز / ر

 أٌَ عٝغ٢/ ر.ّ.أ

 أؽضف أمحز/ ر

أمحز اعا١َ / ر

رنتٛصاٙ ْغضٜٔ قُز طًعت  2

رصاع١ أْتؾاص املكا١َٚ يألَٝٓٛغًٝهٛطٜز بني 

بهرتٜا األعٝٓٛبانرت بَٛٝٓٝاٟ ٚايغٛرَْٛاؼ 

املغتؾفٝات املقض١ٜ  إٜضدٓٛطا املعظٚي١ َٔ بعض

 اٌَ عٝغ٢ .ر .ّ .أ

 ٚا٥ٌ َقطف٢ .ر.ّ.ا

امحز اعا١َ  .ر

قُٛر عبز ايعاطٞ .ر

 اٌَ عٝغ٢ .ر .ّ .أ

 امحز اعا١َ .ر

ٚا٥ٌ َقطف٢  .ر.ّ.ا

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

ـ :كهيح انتزتيح انزياضيح- 39
 

 

  

التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري ابتٗاٍ طًعت سغٔ  1

ايؾبهات اإلراص١ٜ ٚعالقتٗا بايعزاي١ 

 يز٣ ايعاًَني مبضانظ ؽباب ٠ايتٓعُٝٞ

املزٕ مبشافع١ املٓٝا 

ايؾبهات اإلراص١ٜ ٚعالقتٗا بايعزاي١ 

 يز٣ ايعاًَني مبضانظ ايؾباب ٠ايتٓعُٝٞ

مبشافع١ املٓٝا 

غري دٖٛضٟ  

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

ـ :كهيح انطة انثشزٌ- 40
 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري عقاّ فتشٞ دالٍ  1
عالز نغٛص اعفٌ ايكقب١ عٔ طضٜل 

ايؾضحي١ ايتؾضحي١ٝ 

 1/10/2015 إىل 1/10/2014ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ إٜٗاب سافغ دٛرٙ  2

عالز ققض ايٓعض ايؾزٜز باطاي١ عزع١ 

ايعني ايبًٛص١ٜ 

 إىل 1/10/2013

1/10/2014 

 1/10/2015 إىل 1/10/2014
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ـ :كهيح انعهىو- 41
 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري  َضِٜ قُز إبضاِٖٝ 1
رصاعات بٝٛيٛد١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ عًٞ بعض 

 اناصٚعات ايفان١ٗ يف قافع١ ايفّٝٛ
17/4/2014 – 17/4/2015 17/4/2015 – 17/4/2016 

َادغتري أّ ٖاؽِ عبز ايععِٝ دابض  2

رصاعات بٝٛيٛد١ٝ عًٞ بعض أْٛاع 

 ايضخٜٛات
6/12/2012 – 6/12/2013 6/12/2013 – 6/12/2014 

َادغتري قُز عالَ٘ ْارٟ  3
تطبٝكات تٛبٛيٛد١ٝ َعُُ٘ يف أْع١ُ 

املعًَٛات 

 20/4/2016 – 20/4/2015ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ  صمٟٛ قُز عاؽٛص 4

نُٝٝا١ٝ٥ عًٞ - رصاعات فٝظٜكٛ

إعتدالل ايعٓافض األصم١ٝ ايٓارص٠ يف 

بعض املعارٕ ايفٛعفات١ٝ 

 20/4/2016 – 20/4/2015ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ  سغٔ إمساعٌٝ خًٌٝ 5

رصاع١ اـٛال ايفٝظٜا١ٝ٥ ٚاملٝهاْٝه١ٝ 

يبعض خال٥ط األيَّٛٓٝٛ ايٓاَْٛرت١ٜ 
 22/1/2014 – 22/1/2013ال ٜٛدز 

 
ـ :كهيح انحقىق- 42

 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

 11/9/2015 إيٞ 12/9/2014 11/9/2014 إيٞ 12/9/2013املعاؾ١ اينضٜب١ٝ يًتذاص٠ االيهرت١ْٝٚ رنتٛصاٙ قُز عبز اهلل قُز  1

رنتٛصاٙ ْافض عزيٞ قاصب  2

اينضٜب١ ٚاألؽدال االعتباص١ٜ ٚآثاصٖا 

 رصاع١ َكاص١ْ –ع٢ً االعتجُاص يف َقض 

 11/9/2015 إيٞ 12/9/2014 11/9/2014 إيٞ 12/9/2013

 7/3/2016 إىل 8/3/2014 7/3/2014 إىل 8/3/2013َغ٦ٛي١ٝ ايزٚي١ عٔ األمضاص ايب١ٝ٦ٝ رنتٛصاٙ مجاٍ عبز ايغتاص عًٝؿ  3

 
ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 43

 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ سغٔ قُز َٛع٢  1

رصاعات َٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ عٔ َٝهضٚبات 

ايغٌ ايالمنط١ٝ املعظٚي١ َٔ األبكاص 
 1/8/2015 إىل 1/8/2014ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ أ١َٝٓ قُز ايغٝز  4

تؾدٝك بعض األَضاض ايبهتري١ٜ 

باعتدزاّ تفاعٌ ايبًُض٠ املتغًغٌ 

ايتكًٝزٟ ٚايهُٞ 

 إىل 23/12/2013

22/12/2014 

 22/12/2015 إىل 23/12/2014
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:- وافق انًجهس عهً إيقاف قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح  (هـ)
 

ـ :كهيح انطة انثشزٌ- 44
 

السثـة   عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

صعا١ٜ طفٌ --------------------------------------------- رنتٛصاٙ رٜٓا عبز اؿُٝز قُٛر  1

 
ـ :كهيح اآلداب- 45

 

السثـة   عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري َٓاص قُز طاٖض  1
- ايعضام- عٛصٜا- ايغعٛر١ٜ ) (1979- 1973 )املقض١ٜ ايعضب١ٝ 

منٛسًدا  (يٝبٝا

صعا١ٜ طفٌ 

َادغتري ٖٓز قُٛر امحز  2
رصاع١ َٝزا١ْٝ )ايعالقات االْغا١ْٝ ٚاالٖزاص ايتعًُٝٞ 

 (يع١ٓٝ َٔ ايطالب يف اسز٣ َزاصؼ ايتعًِٝ االعاعٞ

صعا١ٜ طفٌ 

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

ـ :كهيح انعهىو- 46
 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري  عارٍ سغني أبٛ طٜز 1

ايٓؾاطات املنار٠ يًُٝهضٚبات يبعض األنٝتَٓٛٝغٝتات 

ايبشض١ٜ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

َادغتري  َقطفٞ قُز عالَ٘ 2

ؽًٝل عٛاٌَ َنار٠ يًُٝهضٚبات بٛاعط١ ايغالالت 

ايطبٝع١ٝ ٚايطفضات املٓؾط١ بٛاعط١ اإلؽعاع َٔ 

االنتَٝٓٛٝغٝتات املتطضف١ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

َادغتري  طاصم قُز أَني 3

رصاع١ رٚص بعض َنارات األنغز٠ عًٞ تأثري َار٠ 

 ايزٚنغني يف أَٗات اؾضسإ ايبٝنا٤ ٚٚال٥زٖا

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

َادغتري  خًٛر عبز ايفتاح عباؼ 4
 TIDاؿُا١ٜ أٚ خفض اإلفاب١ مبضض ايبٍٛ ايغهضٟ 

املغتشح بايفريٚعات عٔ طضٜل ايٛار املنار٠ يإليتٗابات 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

 
ـ :كهيح انتزتيح- 47

 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري عقاّ عظت  قُز  1

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ عًٞ اعتدزاّ ايتعًِ 

االيهرتْٚٞ يف ؼكٝل بعض املعاٜري ايك١َٝٛ ملعًُٞ 

ايضٜامٝات باملضس١ً اإلعزار١ٜ ٚعالقت٘ مبغت٣ٛ ايتفهري 

ايٓاقز يز٣ تالَٝشِٖ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني
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ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 48

 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب ------------------------------------------ ربًّٛ طاصم عبز ايععِٝ بهضٟ  1

َادغتري ٜاعض سذاز عًطإ  2
رصاعات عٔ َز٣ اْتؾاص عز٣ٚ ايغاملْٛٝال يف بزاصٟ 

ايتغُني 

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ  متٗٝزٟ ساعتٓفا

املادغتري 

َادغتري َض٠ٚ سغني غضٜب  3
رصاعات عٔ َز٣ تٛادز املٝهضٚبات املع١ٜٛ 

ٚأُٖٝتٗا االقتقار١ٜ يف رداز ايتغُني 

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ  متٗٝزٟ ساعتٓفا

املادغتري 

َادغتري أمسا٤ خالف  ناٌَ  4

أٚ بعض ايٓباتات ايطب١ٝ ع٢ً /تأثري ايبٝٛدًٝتاطٕٚ ٚ

َضض ايبٍٛ ايغهضٟ احملزخ باالعرتبتٛطٜتٛعني 

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ  متٗٝزٟ ساعتٓفا

املادغتري 

َادغتري ؽاصيٞ عاطف غٝت   5

رصاعات عٔ َز٣ اْتؾاص عز٣ٚ االْفًْٛظا َٔ سٝح 

ايٓٛع يف َقض 

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ  متٗٝزٟ ساعتٓفا

املادغتري 

رنتٛصاٙ رعا٤ عبز اهلل قُز  6

قاب١ًٝ تأثض ايبهرتٜا املع١ٜٛ املكا١َٚ يًعزٜز َٔ 

ايعكاقري ٚاملعظٚي١ َٔ بزاصٟ ايزداز املضٜن١ ببعض 

ايظٜٛت ايعن١ٜٛ 

عزّ اْتعاّ ايباسح 

 

ـ :كهيح انصيدنح- 49
 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري سغاّ عاٜزٜين عًُٝإ  1
ػاْغ١ املاملضنبات اؿًك١ٝ غري َؾتكات تؾٝٝز بعض 

 َنارات ياليتٗابىسات فاع١ًٝ َتٛقع١ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

َادغتري قُز عاَض طًب٘  2
عظٍ املٝهضٚبات املٓتذ١ الْظِٜ االعربادٝٓٝظ ٚتكِٝٝ ْؾاط 

االْظِٜ املنار يًُٝهضٚبات ٚاالٚصاّ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

 

ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزج انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ َقم انقيد - 50
 

إلى هي الدرجح اسـن الطالــة م 

كليح الطة جاهعح السقازيق    كليح الطة جاهعح تني سويفَادغتري قُز فٛطٟ عبز ايػين  1

 
 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ اؾاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


