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 االستهالل :أوال
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعغــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

 انًصادقـاخ:   ثاًَُا 
 

 

  .19/5/2015بتاصٜذ  (105)ايتضزٜل ع٢ً ضبغض ازبًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 ايكضاص

 

 . اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ ضبغض ازبًغ١ ايغابك١ ٚافل- 

 

 انضىاتط: ثانثا
 
 

املشنض٠  املكزَ٘ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ َادزٙ - 2

 ابٛايعال  عًُٝإ  ربًّٛ طب االطفاٍ

 

 ايكضاص

 

 ٚافل اجملًػ

 

 املشنض٠ املكزَ٘ َٔ عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ خبضٛظ ايطبٝب أمحز سغني ؽفٝل سغني – 3

 بؾإٔ تعزٌٜ ْتٝذت٘ َٔ دٝز اىل دٝز دزًا

 

 ايكضاص

 

 ٚافل اجملًػ

 

ع٢ً َٛع٢ ععٝز املربٚى  سبضٛي١ ع٢ً /   املشنض٠ أملكزَ٘ َٔ  ن١ًٝ االراب  بؾإٔ ايطايب – 4

ؽٗارٙ ايًػ٘ االظبًٝظ١ٜ ايتٜٛفٌ  َٔ ازباَع١ االَضٜه١ٝ  ٜٚطًب َعاريتٗا نبزٌٜ يؾٗارٙ 

 االَزٜغت

 ايكضاص

 

 عضض املٛعٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١

 

 

 

 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

          إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث           2                 21/6/2015تتارَـخ  (106)انجهسـح رقـى 

 

 

املشنض٠  املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ َضٜإ   -  - 5

 مسري بطضؼ ربًّٛ اْف ٚإسٕ ٚسٓذض٠

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ
 

اخضا٥ٞ عبط ازبٛر٠ ٚاالعتُار -  صساب ٜغضٟ  ضبُز/ املشنض٠ املكز١َ  َٔ ايزنتٛص٠ - 6

   BIBFRAMEمبؾضٚع املهتب١ ايضق١ُٝ  بؾإٔ ايتكزّ بٛصم حبج١ٝ يف َؤمتض ايُٓٛسز املعٝاصٟ 

 .يشا ْضدٛا  َٔ عٝارتهِ  بزعُٞ يف َغا١ُٖ ق١ُٝ االؽرتاى مبا تغُح ب٘ ايًٛا٥ح 

 

 ايكضاص

 املٛافك١ َٔ سٝح املبزا سبغٛص املٛظفني َٛامتضات ْٚزٚات ع١ًُٝ

 :-زب١ٓ َٔ 

 ؽعبإ َباصط                                         عُٝز ن١ًٝ االقتضار ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ/ار

 امحز فضغ٢ً                                       ٚنٌٝ ن١ًٝ  ايزصاعات ايعًٝا ٚايعًّٛ املتكزَ٘/ار

 َضطفٞ عبزازبٛار                      ٚنٌٝ ن١ًٝ اسبكٛم / ار

 صَغإ عبزايٓيب                              ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب / ار

 عاَض  عٝز                                          ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع٘ / ار

 ؽُٝا٤ ْبٌٝ                                       اعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ / ار

 اعاَ٘ عبزاهلل                                  َزٜض عاّ ايعالقات ايجكافٝ٘ / ا

 ٚسيو يٛعع عٛابط سبغٛص ايعاًَني بايزٚصات ٚاملؤمتضات                                      

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإ صفع املهافا٠ اشباص١ باملُتشٓني يضعا٥ٌ املادغتري - 7

 ٚايزنتٛصا٠

 

                               اسباىل                                                                املكرتح

                 

     500                                                          100             َادغتري          

        700                                                          100            رنتٛصا٠           

 2500                                                      500اؽضاف َادغتري           

 3000                                                    1000اؽضاف رنتٛصا٠          

 

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١
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املشنض٠ املكز١َ َٔ عُٝز ن١ًٝ ايضٝزي١ بؾإ اظباطات قطاع ايزصاعات ايعًٝا يًعاّ - 8

 2014/2015االنارمي٢ 

 ايكضاص 

 اسٝط اجملًػ عًُا 

نتطبٝل عًُٞ spssاملشنض٠ املكز١َ يًُذًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإ ادتٝاط رٚص٠ اإلسضا٤ -9

 ملكضصات االسضا٤ املكضص٠ ع٢ً بعض طالب ايزصاعات ايعًٝا

 ايكضاص 

 اسٝط اجملًػ عًُا

 
 انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهُاخ: راتعا 

 

 :-وافق انًجهس عهً تسجُم رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (أ)
 

 ـ:كهُح انتجارج- 10
 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

 َادغتري عاَض ضبُز عبز ايضمحٔ 1
اثض تبين املفّٗٛ اسبزٜح يًتغٜٛل ع٢ً صعا ايعُال٤  

 بايتطبٝل ع٢ً ؽضن١ اشبطٛط ازب١ٜٛ ايًٝب١ٝ

 امحز عبز ايٖٛاب/ ر.ا

 ساَز طعظٚع/ ر

1 

2 
 إقضاص

 َادغتري ضبُٛر َضطف٢ ضبُٛر 2

اثض خضا٥ط ايؾضنات ع٢ً َغت٣ٛ االفضاح عٔ 

املعًَٛات املغتكب١ًٝ يف ايؾضنات املزصد١ يف ايربص١ 

 املضض١ٜ  رصاع١ تطبٝك١ٝ

 اميإ ضبُز ععز/ ر

 َادز٠ عظت/ ر

3 

5 
 إقضاص

 َادغتري صبٝع عٝز صارم 3
َزٟ تاثض دٛر٠ ع١ًُٝ املضادع١ بكٝاّ َضاقب اسبغابات 

 مبضادع١ النجض َٔ عاَني راخٌ عًغً٘ ايتٛصٜز

 إقضاص 9 ابضاِٖٝ عبز اسبفٝغ / أر

 َادغتري ناٌَ ع٢ً ناٌَ 4
ذبًٌٝ ايعٓاصض املدتًف١ ٚايزاع١ُ يعالقات إراص٠ 

  رصاع١ تطبٝك١ٝ–ايتهًف١ ايب١ٝٓٝ 

ضبُز َضطف٢ / ر.أ

 ازبباىل
 إقضاص 12

 َادغتري ط٘ ضبُز عٛض ضبُز 5
رٚص االبزاع االراصٟ يف رعِ فاع١ًٝ اراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف 

 ؽضنات تزاٍٚ االٚصام املاي١ٝ يف َضض 

 اقضاص 1 امحز َضعٞ اشبٛاظ/ أر

 َادغتري ٚال٤ ضبُز صبٝع عٝز 6
 –تكِٝٝ اثض نفا٠٤ ْعِ املعًَٛات ع٢ً االرا٤ االراصٟ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً داَع١ بين عٜٛف

 مجاٍ عبز اسبُٝز ع٢ً/ أر

 ساَز عٓٛعٞ عغعاؼ/ ر

7 

1 
 اقضاص

 
 ـ:كهُح انتزتُح انزَاضُح- 11

 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

 َادغتري أمسا٤ ؽعبإ ضبُز 1

 

ايغُات ايؾدض١ٝ ٚعالقتٗا بزافع١ٝ االظباط يز٣ العب٢ 

 املغتٜٛات ايعًٝا ف٢ صٜاع١ ازبُباط 

 

 طبتاص أَني عبز ايػ٢ٓ  / ر.أ

    ضبُز إبضاِٖٝ ضبُز/ر

9 

2 
 إقضاص

 َادغتري أ١َٝٓ عبز ايتٛاب عٝز  2

بعض ايكزصات   بضْاَر يأليعاب ايؾعب١ٝ ٚتأثريٙ عًٞ

 اسبضن١ٝ ٚايتهٝف ايٓفغٞ يزٟ أطفاٍ املؤعغات

 ر إميإ عبز ايعظٜظ ْٛص ايزٜٔ.

 ر عٝز٠ عًٞ عبز ايعاٍ.ّ.أ

-- 

4 
 إقضاص
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 َادغتريْري٠ ضبُز َٓتضض صعتِ   3

 

 عٓاصض عًٞ ٚتأثريٖا اإلٜكاع١ٝ ايف١ٝٓ ايتُضٜٓات"

" ايزصاعٞ ٚايتشضٌٝ بايضش١ املضتبط١ ايبز١ْٝ ايًٝاق١

 

 ر مساح سغٔ فضز ضبُز.ّ.أ

 ر عٝز٠ عًٞ عبز ايعاٍ.ّ.أ

1 

4 
 إقضاص

 َادغتري َضطف٢ ضبُز َضطف٢  4
ايكٝارات ايرتب١ٜٛ ايضٜاع١ٝ ٚفاعًٝتٗا يف عبط ايب١٦ٝ 

 ايتع١ًُٝٝ باملزاصؼ املضض١ٜ

 إقضاص 12 َزست ع٢ً أبٛعضٜع/ ر.أ

 َادغتري ضبُز امحز ٜٛعف  5

 

بضْاَر َكرتح إلعزار طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

يتعاٌَ َع  (ؽعب١ املٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ )ايضٜاع١ٝ

س٣ٚ  االستٝادات اشباص١ ف١٦ اإلعاق١ ايش١ٖٝٓ ايكابًني 

 0يًتعًِ 

 

 

 طن١ٝ دابض أمحز / ر.أ

 4 ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ /ر.ّ.أ

3 
 إقضاص

 َادغتريأمسا٤ ضبُٛر عا٢َ    6

 

بضْاَر إصؽار٣ ْفغ٢ صٜاع٢ ع٢ً ايغًٛى تأثري 

 ايعزٚا٢ْ يز٣ املضاٖكني ازباعبني

 

طبتاص أَني عبزايػ٢ٓ    / ر .أ

        ضبُز ابضاِٖٝ ضبُز/  ر

9 

2 
 إقضاص

 َادغتري عبزايضمحٔ خايز سغٔ  7

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يبعض املتػريات ايٓفغ١ٝ ٚعالقتٗا 

 بغضع١ صر ايفعٌ ملٗاص٠ ايبز٤ ف٢ عباس١ اسبض٠ 

 طبتاص أَني عبز ايػ٢ٓ/ ر .أ

 ضبُز أبضاِٖٝ ضبُز/ ر 

9 

3 
 إقضاص

 َادغتري أمسا٤ عٝغ٢ ضبُز  8

 

بضْاَر باعتدزاّ ايُٓشد١ اسبضن١ٝ املضٛص٠ ٚاثضٖا 

ع٢ً بعض املٗاصات اسبضن١ٝ االعاع١ٝ الطفاٍ َا قبٌ 

   املزصع١

 ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ/ ر.ّ.أ

 ضبُز ضبب  عبزايػفاص  / ر

1 

2 
 إقضاص

9 

 

 َضطف٢ عبز ايعظٜظ  ناٌَ

 

 َادغتري

االرا٤ات ايف١ٝٓ املتبا١ٜٓ يبعض َغابكات املٝزإ ٚاملغُاص 

 ٚعالقتٗا بظا١ٜٚ نٝٛ

 

 ضبُز قزص٣ بهض٣/ ر .ا

 أؽضف ضبُز عبز ايغالّ /ر

-- 

2 
 إقضاص

 َادغتري إعـــــضا٤ َضــطــف٢ سغٔ 10

تأثريايتُضٜٓاتايعالد١ٝٚاهلاثاٜٛداع٣ًُضاب٣إعتزاص٠

 ايهتفًٝٓتًُٝشاتاملضس١ًاإلعزار١ٜ

ضبُز قزص٣ عبز اهلل / ر.ا

 بهض٣

 أؽضف عبز ايغالّ ايعباع٢/ر

-- 

3 
 إقضاص

 َادغتري إميإ سغني ْٛص ايزٜٔ عٛض 11

 

منٛسز َكرتح يؾضان١ املؤعغات َع ايكطاع اشباظ ف٢ 

 املؾضٚعات ايضٜاع١ٝ

 

 مجاٍ ضبُز ع٢ً/ ر.أ

 َعتظ ع٢ً ح عٔ/ ر

-- 

2 
 إقضاص

 رنتٛصاٙ ضبُز عٝز عبزايكارص عٝز  12

عالدٞ ٚايهريٚبضانتٝو عًٞ  بضْاَر بزْٞ تأثري

 َضابٞ اآلّ اعفٌ ايعٗض

 

 ضبُز قزصٟ بهضٟ/ ر.أ

 ضبُز طًعت عظايزٜٔ/ ر

 أؽضف عبز ايغالّ ضبُز/ ر

2 
-- 

1 

 إقضاص

 َادغتري اٌَ ضبُز ف٢ُٗ 13

تاثري اعتدزاّ دًغات اساب١ ايزٖٕٛ ٚايضقط اهلٛا٢٥ 

 يعالز ايغ١ُٓ يز٣ ايغٝزات

 عٝز٠ عبز ايعاٍ/اّ ر

 اؽضف عبز ايغالّ/ر

2 

1 
 اقضاص

 َادغتري َٓاص ضبُز ضبُٛر 14

تاثري بضْاَر متضٜٓات تعٜٛغ١ٝ ع٢ً تك١ٜٛ ايعغالت 

ايعا١ًَ ع٢ً ايضنب١ ايتابع١ يًشصاع غري املغش١ً يز٣ 

 العب٣املباصط٠

 ضبُز قزص٣/ار

 امئ فتٛح/ر

- 

- 

 اقضاص

 

 ـ:كهُح انطة انثُطزٌ - 12
 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

تكِٝٝ دٛر٠ ايًشِ املفض٣  َادغتريعاص٠ عارٍ ضبُز عًٞ     1
فتشٞ امحز خًف اهلل / ر.أ

ْاصض عٝز عبز ايعاط٢                                                                 / ر

2 

2 
 إقضاص

 تكِٝٝ دٛر٠ ٚأَإ ايًنب ٚبعض املٓتذات ايًب١ٝٓ َادغتريباعِ املربٚى اشبزٜضٟ      2

عارٍ َضطف٢ اشبٛىل                             / ر.أ

ععز١ٜ سًُٞ / ر.أ

ايؾٓاٟٚ 

ضبُز َعضٚف ع٢ً / ر

طِٜٓٗ                                                        

3 

2 

5 

 إقضاص
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 َادغتريعاص٠ عٝز عبزٙ       3

  تاثري ايربٜبٝٛتهػ ع٢ً االعتذاب١ املٓاع١ٝ يًكاح 

 يف بزاصٟ 78االٜؾضٜؾٝانٛالٟ ايفرت٠ املض١ًٝ 

ايتغُني 

فٛطٟ صٜاض ايضعٝزٟ / ر.أ

أٌَ طبتاص ضبُز عبز / ر

ايعاٍ 

1 

3 
 إقضاص

 َادغتريأسالّ مجاٍ ط٘ خًٝف١        4

ايتأثري ايغُٞ زبظ٦ٜات ثاْٞ أنغٝز ايتٝتاّْٝٛ 

ايٓا١ْْٝٛ ع٢ً ايه٢ً يف ايف٦ضإ ٚتكُٝٝٗا بٛاعط١ 

ايتػريات ازب١ٝٓٝ ٚايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ 

خايز عباؼ سًُٞ / ر.أ

ٚال٤ عبز ايضمحٔ / ر

َضًٝشٞ                                                                      

4 
 

2 

 اقضاص

 رنتٛصاٙ عظ٠ ع٢ً سغٔ إبضاِٖٝ                              5

بعض ايزصاعات ايتؾضحي١ٝ ع٢ً األطضاف يف ايزداز 

   ايضَٚٞ ٚاألٚط ٚاسبُاّ

طٜٔ ايعابزٜٔ عبز /ر.ا

  ايغٝزصايغتا

 اؽضف عٝز عٛار                                     / ر

 ضبُز مجع١ تٛفٝل                                    /

2 

3 
 اقضاص

 رنتٛصاٙ                            طٖٓز ضبُز عُض عبز ايعظٟ 6

ايزصاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ اسب١ٜٛٝ اسباي١ٝ عٔ َضض 

ايبٍٛ ايغهضٟ املغتشزخ يف ازبضسإ ، االدباٙ 

 اسبزٜح يًعالز

 اقضاص 2                          ٍضبُز امحز قٓزٟ/ ر.ا

 رنتٛصاٙ ّ عبزا يععٞبع٢ً عبز ايتٛا 7
 االعتالالت ايضمح١ٝ يف األبكاص ٚازباَٛؼ اسبالب١

 ضبُٛر ضبُز سغني/ ر.ا

 صابض ضبُز عبز اهلل/ ر

3 

4 
 اقضاص

 

 كهُح انصُدنح- 13
 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

 َادغتري    ٖب٘ ضبُز ط٘ عبز ايعًِٝ                           1
تجبٝت ايرتب١ باعتدزاّ ايبهتريٜا يالعتدزاّ ف٢ " 

 ايتطبٝكات ازبٝٛتهٓٛيٛدٝ٘ 

 أٌَ عٝغ٢ ضبب/ ر.ّ.أ

 ٜاعض دابض ضبُز/ ر

 طاصم ضبُز تٛفٝل  / ر

 13 

1 

1 
  

 إقضاص

 َادغتري  َٝؾٌٝ ٜغضٟ إبضاِٖٝ     2

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يبعض املضنبات ايضٝزي١ٝ احملت١ٜٛ 

 " ع٢ً صبُٛع١ األَني

 محزٟ ضبُز ضبُز/ ر.أ

َٗا / محزٟ ضبُز ر/ ر.أ

 ضبُز ضبُز

                                                         

1 

8 

11   

 إقضاص

 
 ـ:كهُحاِداب- 14

 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

 َادغتري ؽُٝا٤ َٓري طنضٜا  1
ؽبهات ايتٛاصٌ االدتُاعٞ  ٚايتشضش االيهرتْٚٞ 

 حبح َٝزاْٞ يف عًِ ادتُاع االتضاٍ 
 إقضاص 12 َضطف٢ خًف/ أر

 َادغتري محزٟ ع٢ً ضبُز 2

املٛقف  االظبًٛ اَضٜهٞ َٔ دباصب َٚؾضٚعات ايٛسز٠ 

  1976 – 1958ايعضب١ٝ 

 عضاّ عٝا٤ ايزٜٔ / ر

 
 إقضاص 14

 َادغتري اؽٛام امحز َٓاف 3

ايضؤ١ٜ ايربٜطا١ْٝ  اطا٤ املغأي٘ ايهضر١ٜ يف تضنٝا 

1960 -1980 

 عضاّ عٝا٤ ايزٜٔ / ر

 
 إقضاص 13

 َادغتري سغٓا٤ ٜػ ضبُز  4
اصتكا٤ ٚظٝف١ االْتكاٍ ايعضيب بني ؽكٞ املذ َٔ ايطفٛي١ 

 اىل املضاٖك١ يزٟ ازبٓغني

 ٖؾاّ عبز اسبُٝز / أر

 اؽضف ضبُز ع٢ً / ر

4 

1 
 إقضاص

 َادغتري صساب صبٝع عبز ايغتاص 5

اسبادات االصؽار١ٜ يًُتعضعات يًتشضش ازبٓغٞ 

رصاع١ َكاصْ٘ بني ايغٝزات ايعاَالت ٚايطايبات )

 (ازباَعٝات يف ضبافع١ بين عٜٛف 

 ٖب١ اهلل ضبُٛر/ ر

 ضبُز امحز/ ر

13 

6 
 إقضاص

 َادغتري َض٠ٚ ضبُز ع٢ً  6

ايكزص٠ ايتٓبؤ١ٜ البعار ايشنا٤ ايٛدزاْٞ يهٌ َٔ 

ايكزص٠ ع٢ً سٌ املؾهالت ٚاعرتاتٝذٝتٗا يف ع٤ٛ بعض 

 املتػريات ايزميٛدضاف١ٝ 

 إقضاص 1 غار٠ ضبُز/ ر

 َادغتري مس١ٝ ضبُز سغب اهلل  7
ازبٛاْب ايجكاف١ٝ يًطب ايؾعيب رصاع١ َٝزا١ْٝ يف اسزٟ 

 ايكضٟ مبشافع١ بين عٜٛف 

 نُاٍ ايظٜات/ أر

 سغين ابضاِٖٝ/ ر

7 

10 

 إقضاص

 َادغتري سغإ ْادٞ عبز ايععِٝ  8

ايعزاي١ ايتع١ًُٝٝ ٚاالظباط ايزصاعٞ رصاع١ َٝزا١ْٝ يف 

 ضبافع١ بين عٜٛف

 َضطف خًف / أر

 سٛت٘ سغني / ر

13 

1 
 إقضاص
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 ـ:كهُح انطة انثشزي- 15
 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م

عـدد 

اإلشرا

 ف

 هالحظاخ

1 

 

 ضبُز عًٞ ايغٝز ابضاِٖٝ 

 َادغتري

 تكِٝٝ االْزٚدًني ف٢ َضٌ ايزّ ف

ساالت تغُِ اسبٌُ ٚعالقت٘ بضش١ االّ  

 ٚازبٓني

 ضبُز سغٔ َضطفٞ   / ر .أ

 ضبُز ْادٞ / ر 0ّ0ا

 ضبٝغٔ 

 ْغضٜٔ عبزايفتاح                        / ر

3 

4 

2 

 إقضاص

2 

 

 

ٚال٤ ضبُز فُٗٞ عبز 

 ايفغٌٝ    

 َادغتري

 

َغت٣ٛ ايربٚالنتني ف٢ ايزّ قبٌ ٚبعز 

اعت٦ضاٍ ايٛصّ ايعغ٢ً َٔ ايضسِ ف٢ 

 َضع٢ ايعكِ

 ضبُز سغٔ َضطفٞ    / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر.ّ.أ

 عال٤ سغني ٜٛعف/ ر

10 

7 

5 
 إقضاص

3 

 

 َادغتري تاَض ضبُز صابض

رصاع١ َكاص١ْ بني عكاص ايهًْٛٝزٜٔ ٚعكاص االتٝٓٛيٍٛ ف٢ 

تٛفري صباٍ دضاس٢ َجاىل ف٢ دضاسات تجبٝت ايفكضات 

 ذبت تأثري املدزص ايه٢ً 

 سامت املعتظ / ر 0ا

      رٜٓا حي٢ قاعِ/ ر

5 

 إقضاص 3

4 

 

 َادغتري ؽرئٜ امحز عبز ايععِٝ 

تكزٜض ْغب١ ٖضَٕٛ ايربٚدٝغتريٕٚ مبضٌ ايزّ ف٢ 

يًُضٜغات املضابات  (االفضاط٣ )َٓتضف ايطٛص االصفض٣ 

 بايتٗابات ايهاْزٜزا ايفضد١ٝ املٗب١ًٝ املتهضص٠ 

 ضبُز سغٔ َضطفٞ   / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .ّ.أ

 َٗا ع٢ً سغٔ/ ر

10 

7 

7 

 إقضاص

5 

 

 َادغتري    ؽُٝا٤ صبٝع ضبُز ابضاِٖٝ

رٚص طبطط املداض ف٢ ذبزٜز ْٛع ايٛالرٙ عٛا٤ طبٝع١ٝ اٚ 

 قٝضض١ٜ ٚتأثريٙ ع٢ً صش١ االّ ٚايطفٌ 

 ضبُز سغٔ َضطفٞ   / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .ّ.أ

 َٗا ع٢ً سغٔ/ ر

10 

7 

3 

 إقضاص

6 

 

 َادغتري امحز عًُٝإ ابضاِٖٝ 

رصاع١ عٔ رٚص ايهٝتاَني نُظٌٜ يالمل :بايًػ١ ايعضب١ٝ 

ازبضع٘ ، ايتأثري ع٢ً اتغاع عٓل ايضسِ َٚز٠ : أثٓا٤ ايٛالرٙ 

 ايٛالرٙ ٚأعًٛب ايٛالرٙ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .ّ.أ

 ضبُز عبز ايػفاص عٝز/ ر

 ساطّ عبزايٖٛاب سغني/ ر

7 

4 

4 

 إقضاص

7 

 

ضبُٛر ضبُز قضْٞ 

    امحز

 َادغتري

َكاص١ْ بني عكاص ايًٝرتاطٍٚ ٚ عرتات ايهًَٛٝفٔ ف٢ عالز 

 ساالت ايعكِ ايػري َربص

 ضبُز سغٔ َضطفٞ   / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ/ ر .ّ.أ

 ْغضٜٔ عبزايفتاح/ ر

10 

7 

5 

 إقضاص

8 

 

 

 عًٝا٤ ضبُٛر عبز ايؾايف

 َادغتري
اشبًٌ ازب٢ٓٝ مبغتكبالت فٝتاَني ر حباالت عزّ 

 5-االعتذاب١ ملغارات فٛعفٛراٜغرتٜظ

 تُٝٛص َضطفٞ ابضاِٖٝ  / ر 0ا

 رٜٓا صرب٣ عبزايفتاح/ ر.أ

 ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ/ ر 

- 

- 

9 

 إقضاص

9 

 

بانٝٓاّ بزٟٚ ابٛ 

 املهاصّ 

 َادغتري

فٝتاَني ر بايغا٥ٌ امل٣ٛٓ ف٢ ايشنٛص غري 

 املدضبني حباالت رٚاىل ايضفٔ

 

 تُٝٛص َضطفٞ ابضاِٖٝ  / ر 0ا

 رٜٓا صرب٣ عبزايفتاح/ ر.أ

 ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ/ ر  

- 

- 

10 

 إقضاص

10 

 

 َادغتري   أَري٠ عبز اشبايل عًٞ
االْٛاع ازب١ٝٓٝ يٓاقٌ ايغريٚتْٛني ف٢ ساالت 

 5-االعتذاب٘ ملغارات ايفٛعفٛراٜغرتٜظ 

 تُٝٛص َضطفٞ ابضاِٖٝ  / ر 0ا

 ي٢ًٝ امحز صاؽز/ ر.أ

 ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ/ ر 

- 

- 

5 

 إقضاص

11 

 

 امسا٤  امحز عبز اسبُٝز 
 َادغتري

َعزالت ايعجٛص ع٢ً ايٓطاف ْٚتا٥ر ايفشط 

ايٓغٝذ٢ يًدض١ٝ أثٓا٤ َعاٚر٠ أعتدالظ 

ْطاف اشبض١ٝ دضاسٝا ف٢ ايضداٍ س٣ٚ عٝٓات 

 اشبض١ٝ عًب١ٝ ايٓطاف 

 َزست ناٌَ عاَض   / ر 0ا

 أمحز صدب   أمحز/ ر

- 

4 
 إقضاص

12 

 

 غار٠ عبز ايععِٝ امحز  
 َادغتري

تكِٝٝ ايٛظا٥ف ازبٓغ١ٝ ٚ ايتػريات 

 املظاد١ٝ يًشنٛص املضابني مبضض اشبشاّ

 ٖاْٞ ساَز رعٛقٞ  / ر 0ا

 أمحز عبزاهلار٣ َٛع٢/ ر

7 

2 
 إقضاص

13 

 

 

 صاْٝا ْارٟ عًُٝإ خًٌٝ   
 َادغتري

تكِٝٝ تعزر اؽهاٍ دني ايربٚتني ازباسب 

 MCP-1) 1-نُٝا٥ٝا يًٛسٝزات 

A2518G)  َٔ ْٕٛف٢ املضع٢ ايشٜٔ ٜعا 

 َضض ايه٢ً املظَٔ 

 خزجي١ ضبُز ابٛ دبٌ   / ر 0ا

 ٖب٘ محز٣ ضبُٛر/ ر.أ

 سٓإ ضبُز فضسإ/ ر

9 

6 

5 

 إقضاص

14 

اال٤ عبز ايتٛاب عبز 

 َادغتري اسبُٝز امحز

اختباص تكزٜض عزر ٚسز٠ احملضى ف٢ َضض 

ايتضًب ازباْب٢ ايغُٛص٣ ٚ َضض قغط 

 املفضٌ ايفكض٣ ايعٓك٢ 

 خزجي١ ضبُز ابٛ دبٌ   / ر 0ا

 عاىل سغٔ اشبٛىل/ ر.أ

 املتٛىل ع٢ً ٜٛعف/ ر.ّ.أ

10 

3 

5 

 إقضاص

15 

 

 

  نضِٜ امحز عبز ايفتاح

 َادغتري

تجبٝت نغٛص عع١ُ ايكضب١ ف٢ االطفاٍ 

 باعتدزاّ املغاَري ايٓداع١ٝ املض١ْ

 عاطف ضبُز َضعٞ / ر 0ا

    أمحز دابض َضطف٢/ ر
8 

5 
 إقضاص

16 

 

   ضبُز َضطفٞ امحز
 َادغتري

تجبٝت يهغض ععُت٢ ايغاعز بٛاعط١ 

 االعالى املض١ْ

 عُار دابض ايبٓا  / ر 0ا

    أمحز دابض َضطف٢/ ر 
8 

3 
 إقضاص

17 

 

 

     عاص٠ صبشٞ ابضاِٖٝ ايٝاؼ
 َادغتري

َكاص١ْ بني رق١ خالٜا نضات ايزّ ايبٝغا٤ 

 ٚبضٚتني ع٢ 64َتعزر٠ ايٓٛاٙ ع٢ ر٣ 

ايتفاع٢ً ف٢ ايتؾدٝط املبهض سباالت 

 ايتغُِ ايز٣َٛ يز٣ سزٜج٢ ايٛالر٠ 

 ضبُز عارٍ املضاغٞ      / ر 0ّ0ا

 ٖب٘ َضطف٢ أمحز/ ر

  صساب ضبُز عبز ايهضِٜ/ ر

7 

5 

4 
 إقضاص
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18 

 

 

      َاْريفا صأفت دابض
 َادغتري

تأثري َغت٣ٛ ايضصاظ ف٢ ايزّ ع٢ً 

ساي١ ايعٓاصض ايٓظص٠ ٚع٢ً ايتػريات ف٢ 

املعاٜري ايز١َٜٛ يز٣ االطفاٍ املضابني 

 بفكض ايزّ مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف  

مجاٍ ايزٜٔ ضبُز / ر 0ا

 ضبُز ط٘  

 خايز ضبُز طعُٝ٘/ ر .ّ.أ

       ٚيٝز َضطف٢ املالح/ ر 

8 

3 

6 

 إقضاص

19 

 

       ضبُٛر امحز َعٛض إَاّ
 َادغتري

ايك١ُٝ ايتؾدٝض١ٝ ٚايته١ٝٓٗ ملار٠ 

ايربٜغبغني نُؤؽض يالْتإ ايز٣َٛ 

 ٚعالقت٘ مبغت٣ٛ ايربٚتني

 عاَح نُاٍ املضاغٞ   / ر 0ّ0ا

 ايغٝز دابض ع٢ً     / ر

 ٚيٝز عبزايعظٜظ  َضطف٢ / ر

8 
- 

5 

 إقضاص

20 

 

 

 َادغتري        امئ عبٝز طًب١ ابٛع٠ًٛ

ايزالي١ ايته١ٝٓٗ ٚاملضع١ٝ يٓطام 

تٛطٜع نضات ايزّ اسبُضا٤ ف٢ َضع٢ 

اسباالت اسبضد١ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ َضض 

 االْتإ

 عاَح نُاٍ املضاغٞ   / ر 0ّ0ا

 عبزايعظٜظ َضطف٢/ ر 

 ضبُز محز٣ ضبُز/ ر

8 
- 

- 

 إقضاص

21 

 

         امحز ضبُز عٝز ضبُٛر
 َادغتري

ايك١ُٝ ايتؾدٝض١ٝ ٚايته١ٝٓٗ 

 هلضَٕٛ ايًبتٝٓف٢ ساالت االْتٓإ ايز٣َٛ

 عاَح نُاٍ املضاغٞ   / ر 0ّ0ا

 خايز ضبُز طعُٝ٘/ ر .ّ.أ

 ضبُز بهض٣ اشبٛىل/ ر 

8 
- 

3 

 إقضاص

22 

 

 َادغتري          ضبُز سغب عُض سغب

رصاع١ َز٣ ؽٝٛع ٖبٛط عػط ايزّ ف٢ َضع٢ ايغهض 

ٚغري املضابني بايغهض املضابني بايفؾٌ ايه٣ًٛ 

 ٚاملعتُزٜٔ ع٢ً االعتغكا٤ ايز٣َٛ املظَٔ 

   خايز ايغٝز اسبزٜزٟ/ ر 0ا
 ٖب٘ محز٣/ ر

         ضبُٛر فضٜز ناٌَ/ ر

9 

3 

4 

 إقضاص

23 

 

 َادغتري مسٝ٘ ضبُز امحز

 

 َِ  ف٢ عًُٝات 2.8تػريات االتهغاص َع قطع٘ ايكضا١ْٝ 

 املٝا٠ ايبٝغا٤ العتدزاّ املٛدات فٛم ايضٛت١ٝ

 ؽضٜف ناٌَ/ ر 1

 ٚيٝز َٗإ/  ر

8 

5 
 إقضاص

24 

 

 َادغتري ضبُز عبزايغالّ ٜٛعف

ايتدجض اسبضاص٣ ايرترر٣ َكاص١ْ بايتزخٌ 

 ازبضاس٢ يعاجل رٚاىل ايطضف ايغف٢ً

 عال٤ عبزاسبُٝز/ ار

 سغاّ ابٛ ايعٓني/ ار 

 ضبُز سغٔ/ ر

9 

8 

3 

 إقضاص

25 

 

 رنتٛصا٠ اميإ محز٣ ضبُز 

فاع١ًٝ رَر املغارات اسب١ٜٛٝ ايتاسص٣ ف٢ اشبترب 

يًهًبٝغٝال املكا١َٚ جملُٛع٘ ايهضبابُٝٝٓات ف٢ 

 صعا١ٜ االطفاٍ ف٢ َغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف ازباَع٢

 ٢َٓ اشبًٛص٢/ ار 

 اميإ عبزايضمحٔ/ ار

 ْغضٜٔ ناٌَ/ ر

3 
- 

1 

 

 إقضاص

26 

 

 َادغتري َٓ٘ اهلل عاطف عبزاسبُٝز

رصاع٘ َكاص١ْ بني طضم ايطضقٝع املدتًف١ ف٢ دضاس١ 

 ايعػض٠ 

 ساطّ ٖاصٕٚ/ ا ر 

 امحز ط٘/ ر 

3 

3 

 

 إقضاص

27 

 

 رنتٛصا٠ ؽُٝا٤ ط٘ عجُإ 
 ب٢  ف٢ َضض 125   203قٝاؼ َٝهضٚ ا   ا ص  إ ا ٜ٘  

 اسبظاط ازبًز٣

 عبزايعظٜظ ايضفاع٢/ ر .ّ.ا

 صٜٗاّ ٚيِٝ/ ر 

 ي٢ًٝ صاؽز/ ر .ا

4 
-- 

-- 

 

 إقضاص

28 

 

 امحز ععٝز عبزاملٓعِ

 رنتٛصا٠

رصاع٘ َكاص١ْ بني تعًٝل ازبفٔ ايع٣ًٛ بعغ١ً ازبب١ٗ 

ٚايتك١ٜٛ ايكض٣ٛ يًعغ١ً ايضافع١ يًذفٔ ف٢ عالز 

االصربا٤ اشبًك٢ يًذفٔ ايع٣ًٛ ف٢ ساي١ ايضعف ايؾزٜز 

 ف٢ ٚظٝف١ ايعغ١ً ايضافع١ يًذفٔ

 َٓضٛص سغٔ/ ر .1

 خايز امحز/ ر.ا

 ضبُز عجُإ/ ر 

13 

-- 

3 

 إ

 قضاص

29 

 

 

 َادغتري ٖاي١ رخ٢ً امحز عبزايًطٝف

قٝاؼ ْغب١ ٖضَٕٛ ايػزر ايتٓاع١ًٝ املؾُٝا١ٝ٥ ايبؾض٣ 

غْٛارٚ تضٚفني َؾ٢ُٝ بؾض٣ ٚايهضٜاتٓني ف٢ عٝٓ٘ َٔ 

عا٥ٌ املٗبٌ يتؾدٝط ايتُل املبهض يالغؾ١ٝ احملٝط٘ 

 بازبٓني

 ضبُز سغٔ/ ر .ا

 اميإ طٜٔ ايعابزِٜ/ ر.ّ.ا

 ْغضٜٔ عبزايفتاح/ ر

10 

7 

5 

 

 إقضاص

30 

 

 عبزاهلار٣ ضبُز ٜغٔ
 َادغتري

تاثري تضشٝح االبضاص بايًٝظص ع٢ً ايضؤ١ٜ املظرٚد١ 

 ٚضباسا٠ ايعني ف٢ ساالت اسبٍٛ ايٛسؾ٢ املتكطع ٚاشبف٢ 

 َٓضٛص سغٔ/ ر .ا

 خايز عبزايعظٜظ/ ر

9 

9 
 إقضاص

31 

 

 َادغتري  ٖب١ اهلل عبزاهلل ابضاِٖٝ

قٝاؼ مسو طبك٘ االيٝاف ايعضب١ٝ ٚؽبه١ٝ ايعني عٔ 

طضٜل تضٜٛض ايتُاعو ايبضض٣ املكطع٢  ف٢ َضع٢ 

 ايغهض

 ساطّ ٖاصٕٚ/ ا ر 

 امحز ط٘/ ر 

3 

3 

 

 إقضاص

32 

 

 َادغتري ٖب١ صبٝع عٝز

االعتدزاّ ايٛقا٢٥  يًربدغتريٕٚ عٔ طضٜل املٗبٌ َكاص١ْ 

مبشضضات قٓٛات ايهايغِٝ ف٢ ايٛقا١ٜ َٔ ايٛالر٠ 

 ايبهض٠ املتهضص٠

 ضبُز سغٔ/ ر .ا

 اميإ طٜٔ ايعابزِٜ/ ر.ّ.ا

 عال٤ سغني/ ر

10 

7 

8 

 

 إقضاص

33 

 عٗا ضبُز َضطف٢

 َادغتري

ايتػٝري ف٢ مسو ايكضا١ْٝ بعز ع١ًُٝ اطاي١ املٝا٠ ايبٝغا٤ 

 باملٛدات ايفٛم صٛت١ٝ 

 سغاّ ايزٜٔ ضبُز/ ر.ا

 عشض ابضاِٖٝ / ر

6 

3 

 

 إقضاص

34 

 

 َادغتري ْٛصا عبزاملٓعِ ضبُز

 ٜجبط اْتاز ايغٝتٛ نٝٓات االيتٗاب١ٝ ف٢ 37اْرتيٛنني  

خالٜا ايزّ ٚسٝزات اي٣ٛٓ ايطضف١ٝ ملضع٢ اي٦ٓب١ اسبُضا٤ 

 ايعًك١ َع ْؾاط املضض

 َضفت امساعٌٝ/ ر.ّ.ا

 آٜاؼ ابٛ اشبري/ ر

 صباب عفٝف٢/ ر

4 

5 

2 

 

 إقضاص 

35 

 

 رنتٛصا٠ عبزايضمحٔ سغٔ ضبُٛر

تػريات صعِ ايعضب ايبضض٣ ايتؾه٢ًٝ ف٢ ايضؽح 

ايغهض٣ املٓتؾض ببؤص٠ ايؾبه١ٝ بعز اعتدزاّ ايًٝظص 

 ايؾبه٢ بٛاعط١ االصدٕٛ يٝظص

 َٓضٛص سغٔ/ ر .ا

 ضبُز ٜاعض/ ر.ّ.ا

 عشض اباِٖٝ/ ر 

13 

7 
-- 

 

 إقضاص

36 

 

 رنتٛصا٠ عاىل عبز احملغٔ ضبُز

تعزر اؽهاٍ دني ايعاٌَ املغتُز َٔ اشبالٜا ايًش١ُٝ 

SDF-1 B G801A  عالقت٘ َع ايٓٛع ايجا٢ْ ملضض

 ايغهض٣

 خزجي١ ضبُز/ ر.ا

 صاْٝا ايغٝز/ ر.ّ.ا

 سٓإ ضبُز/ ر

7 
-- 

1 

 

 إقضاص
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37 

 

  امحز ضبُٛر خالف
 رنتٛصا٠

 17رٚص اشبالٜا املٓاع١ٝ ت٢ َٚعاًَٝٗا االْرتيٛنني 

َٚعاٌَ ايُٓٛ املتشٍٛ بٝتا يف آي١ٝ سزٚخ َضض 

 0ايتهغري املٓاعٞ يًضفا٥ح ايز١َٜٛ 

 اؽضف ضبُٛر دٓٝٓ٘             / ر .أ

 ٖب٘ محز٣ ضبُٛر/ ّ .ر.أ

 ٢ْٗ ضبُز اسبغ٢ٓٝ/ ّ.ر.أ

     ؽرئٜ ضبُز اسبغ٢ٓٝ/ ّ.ر.أ

4 

1 
- 

7 

 

 إقضاص

38 

 
 

  ْٝفني إًٜٝا َٝدا٥ٌٝ
 رنتٛصا٠

 رصاع١ يًُكاص١ْ بني ايعالز ايجالثٞ ٚايعالز ايجٓا٥ٞ يف      

  0عالز ايتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ فريٚؼ عٞ  

 

 ْعُإ ازباصّ  /  ر .أ

 ضبُز عبزايفتاح /ّ.ر.أ

 ٚيٝز ايٓب٣ٛ/ ّ.ر.أ

                ضبُز ابضاِٖٝ/ ر

- 

4 

5 

3 

 

 إقضاص

39 

 
 

 رنتٛصا٠   فٝضٌ امحز عبز ايض٤ٚف

 ٚسز٠ َٔ عِ ايبٛتٛيٝٓٝاّ أ ع٢ً 100 50ٚ      اثأص دضع١ 

أعضاض املغايو ايبٛي١ٝ ايغف٢ً ْتٝذ١ تغدِ ايربٚعتاتا 

 اسبُٝز

 عُضٚ َغعٛر / ر .أ

 أمحز عبزايباص٣/ ر.أ

                 أمحز صاغب/ر

8 

5 

3 

 

 إقضاص

40 

 

 

    امحز مجاٍ ضبُز
 رنتٛصا٠

      تفتٝت اسبضٛات باملٛدات ايتضار١َٝ باعتدزاّ طاق١ 

عايٝ٘ يف عالز سضٛات صبض٣ ايبٍٛ سات ايهجاف١ 

ايعاي١ٝ مبكاص١ْ َعزٍ عضع٘ بط٤ٞ َٚعزٍ عضع٘ ؽزٜز 

 ايبط٤ٞ

 عُضٚ َغعٛر / ر .أ

 أمحز عاصف /ر

 صبٝع ضبُز/ ر

8 

5 

3 

 

 إقضاص

41 

 ضبُز امحز عبز اسبُٝز

 رنتٛصاٙ
ايطضم املدتًف١ يرتقٝع طبك١ صقٝك١ َٔ ايٓاس١ٝ 

 ايطال١ٝ٥ ايزاخ١ًٝ يًكض١ْٝ

 َٓضٛص سغٔ امحز/ ر.أ

 امحز عاطف طن٢/ ر

 امحز ط٘ دٛرٙ/ ر

13 

- 

- 

 اقضاص

42 

 ٢َ عضاّ امحز ساَز

 رنتٛصاٙ

 يبهرتٜا املهٛصات Asa1  ٚVanAتهضاص دٝٓات 

املع١ٜٛ ف٢ َضع٢ ْكط املٓاع١ ايبايػني ف٢ َغتؾف٢ 

 ب٢ٓ عٜٛف ازباَع٢

 ٢َٓ ضبُز ع٢ً/ ر.ا

 ضبُز ْبٌٝ عامل/  ر

 ْغضٜٔ َضطف٢ ناٌَ/ ر

3 
- 

1 

 اقضاص

43 

 َضطف٢ ضبُٛر ؽعبإ
 

 

 رنتٛصاٙ

اعتدزاّ تٛظٝف ؽضٜإ ايكزَٞ ٚايؾضٜإ ايغاق٢ يف 

اعتعار٠ ايزٚص٠ ايز١َٜٛ ايؾضٜاْٝ٘ يف ساالت االْغزار 

 ايؾضٜاْٞ ذبت ايؾضٜإ املكبغٞ 

 عال٤ عبز اسبًِٝ/ أر

 اعاَ٘ ععٝز/ أر

 سغاّ ابٛ ايعٝٓني/ أر

- 

- 

- 

 اقضاص

 
 

 ـ:كهُح انحقىق- 16
 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

 رنتٛصاٙ ؽضٜف أؽضف صٛف٢  1
ازبضا٥ِ االْتداب١ٝ ٚاثضٖا ع٢ً َؾضٚع١ٝ االْتدابات 

  رصاع١ َكاص١ْ بني َضض ٚبعض ايزٍٚ–ايتؾضٜع١ٝ 

 إقضاص 12 ٖؾاّ عبزاملٓعِ/ر.أ

 رنتٛصاٙ ضبُز عضٚص محار 2
رصاع١ - اسبُا١ٜ ايزعتٛص١ٜ ٚايتؾضٜع١ٝ يًشل ف٢ ايب١٦ٝ

 َكاص١ْ

 إقضاص 13 ٖؾاّ عبزاملٓعِ/ر.أ

 إقضاص 10 ضبُز سغاّ  يطف٢/ ر.أ املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ زبضاح ايتذٌُٝ رنتٛصاٙ أمحز ط٘ ضبُز 3

 رنتٛصا٠ صْغإ عٝز عبز ايتٛاب 4
رصاع١ َكاص١ْ بني –ٚقف تٓفٝش االسهاّ االراص١ٜ 

 ايتؾضٜع ايفضْغ٢ ٚاملضض٣

 اقضاص 15 ضبُز اْػ دفض/ ار

 رنتٛصا٠ امحز محز٣ عبز املعبٛر  5

ْعاّ االْتدابات ٚاثاص٠ ع٢ً اسبٝا٠ ايغٝاع١ٝ ايٓتداب 

ايفضر٣ ٚاالْتداب ايكا١ُ٥ رصاع١ َكاص١ْ بني ايٓعاّ 

 املضض٣ ٚبعض ايٓعِ االدٓب١ٝ

 اقضاص 12 ٖؾاّ عبز املٓعِ/ار

 رنتٛصا٠ امحز ضبُز يبٝب 6

رٚص ايتشهِٝ االيهرت٢ْٚ ف٢ فض َٓاطعات ايتذاص٠ 

 االيهرت١ْٝ 

 اقضاص 6 صعا عبٝز/ ار

  رنتٛصا٠ اؽضف اسبغ٢ٓٝ طًب١ 7

–عكز ايرتخٝط نارا٠ يٓكٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايزٚي١ٝ 

رصاع١ َكاص١ْ بني ايكاْْٛني املضض٣ ٚاالَضات٢ ٚايكٛاعز 

 ايزٚي١ٝ

 اقضاص 7 صعا عبٝز/ ار

 اقضاص 8 صعا عبٝز/ ار رصاع١ َكاص١ْ-عكٛر اجياص ايطا٥ضات ٚايتظاَات اطضافٗا رنتٛصا٠ ٖٝجِ عبز ايفغٌٝ ضبُٛر 8

 اقضاص 4 عبز ايعًِٝ َؾضف/ ار رٚص َٓعُات اجملتُع املز٢ْ ف٢ اصثا٤ قٛاعز ايزميكضاط١ٝ رنتٛصا٠ سغاّ ضبُز ضبُٛر  9

 رنتٛصا٠ عًطإ ضبُز ضبُز 10

ايعظٍ ايغٝاع٢ بني ايغُاْات ايزعتٛص١ٜ ٚاالعتباصات 

 رصاع١ َكاص١ْ –ايغٝاع١ٝ 

 اقضاص 13 ٖؾاّ عبز املٓعِ /ار

 اقضاص 2 صفٛت بٗٓغا٣ٚ/ار رصاع١ َكاص١ْ–صهٛى ايغتجُاص  رنتٛصا٠ خٝاط ضبُز ضبُز 11
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 ـ:كهُحانعهىو- 17
 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

 َادغتري ٜاصا خريٟ ضبُز 1

رصاعات بٝٛيٛد١ٝ ٚفٝهٛنُٝٝا١ٝ٥ عًٞ بعض أْٛاع 

 -ايطشايب ايب١ٝٓ املعظٚي١ َٔ ؽاط٧ عفادا

 َضض-  ايبشض األمحض

 ْٝفني عبز ايضؤٚف/ ر.أ

 سغاّ طبتاص/ ر

5 

6 
 إقضاص

 َادغتري سفض٘ ضبُز ؽانض 2

تعضض األَٗات ملضنبات ثٓا٥ٞ ايفٌٝٓٝ َتعزر ايهًٛص 

((PCBsحيزخ تػريات يف َضاسٌ منٛ األد١ٓ  

 عبز ايٖٛاب أبٛبهض/ ر.أ

 أمحز صدب دابض/ ر

8 

6 
 إقضاص

3 
بغ١ُ عُار ايزٜٔ عبز 

 ايعظٜظ
 َادغتري

رصاعات بٝٛيٛد١ٝ ٚفٝهٛنُٝٝا١ٝ٥ عًٞ بعض أْٛاع 

ايطشايب اسبُضا٤ املعظٚي١ َٔ ؽاط٧ ايكضري، ايبشض 

 األمحض، َضض

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

 عبري عٝز/ ر

8 

1 
 إقضاص

 َادغتري آَاٍ َػضبٞ سغٔ 4

إرَضاظ بعض ايفًظات ايجك١ًٝ يف عٝٓات املٝاٙ بإعتدزاّ 

 ايها٥ٓات ايزقٝك١ ٚاملدًفات ايظصاع١ٝ

 ضبُز ايكاعِ ضبُز/ ر.أ

 ضبُز عبز ايضمحٔ/ ر.أ

 أمسا٤ ْارٟ/ ر

7 

6 

4 

 إقضاص

 رنتٛصاٙ صؽا مسري سنٞ 5

تأثري ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ عًٞ تكِٝٝ أَإ َٛقع 

 ايزفٔ

 فاٜظ ضبُز/ ر.أ

 أمحز عبز اشبايل/ ر.أ

 ْاصَني صالح/ ر

3 

15 

7 

 إقضاص

 رنتٛصاٙ أمسا٤ طاصم عًٞ إبضاِٖٝ 6

رصاع١ بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يبعض رالالت األٚصاّ ٚايتكِٝٝ 

 ازبظ٦ٜٞ ملكا١َٚ ايعالز ايهُٝٝا٥ٞ يف عضطإ ايجزٟ

 ضبُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

 ٖؾاّ أْٛص/ ر

 ضبُز عبز ازبباص/ ر

3 

4 

7 

 إقضاص

7 
امحز ضبُٛر ضبُز 

 صَغإ

 َادغتري

رصاع١ اعرتادبضاف١ٝ يتتابعات االٜٛعني مبٓطك١ 

  سًٛإ مشاٍ ايضشضا٤ ايؾضق١ٝ ،َضض –ايهضميات 

 ؽعبإ غامن صابض/ ر

ابضاِٖٝ ضبُز عبز / ر

 ازبٝز

 ٜاعض فًٝح عالَ٘/ ر

2 

1 

2 

 اقضاص

 

 
 ـ:كهُح انتعهُى انصُاعٍ- 18

 

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

1 
عبز ازبٛار عبز صب٘ عبز 

 ايغُٝع
 ْعاّ سكٝكٞ يًتعضف ع٢ً يػ١ اإلؽاص٠ َادغتري

 امحز سغني/ ر

 فتشٞ عبز ايًطٝف/ ر

 امئ َفتاح/ ر

1 

1 

1 

 إقضاص

2 
ضبُز ْضض ايزٜٔ عبز 

 ايًطٝف

 َادغتري
ذبغني نفا٠٤ ايغدإ ايؾُغٞ سٚ االْابٝب املفضغ١ 

 باعتدزاّ ايظٜت

 ظبٝب ايؾٝذ/ ر.ا

 ضبُز عال١َ/ ر.ا

 عٝف ايٓضض عبز ايػ٢ٓ/ ر.ا

5 

3 

2 

 إقضاص

 َادغتري امحز سغني ضبُٛر 3

باعتدزاّ  (مشع ايربافني)ذبغني ارا٤ طبظْات اسبضاص٠ 

 ايظعاْف ٚاالعطٛاْات املعز١ْٝ ٚاملعارٕ ايضغ١ٜٛ

 ظبٝب ايؾٝذ/ ر.ا

 ضبُز عال١َ/ ر.ا

 امحز تٛفٝل/ ر

6 

4 

1 

 إقضاص

4 
 

 َادغتري ضبُز محٝز٠ ؽانض

ذبغني َعاٌَ ارا٤ رٚص٠ ايتربٜز باالَتضاظ باعتدزاّ 

 ايطاق١ ازبزٜز٠ ٚاملتذزر٠

 ضبُز عال١َ / أرّ

 ضبُز عبز اسبًِٝ/ أرّ

4 

3 
 اقضاص

 َادغتري طاصم مسري عبز املٗزٟ 5

تعٜٛض ْغب١ اشبطأ ايبعزٟ يالدظا٤ املؾػً٘ ع٢ً 

 سات ايجالخ ضباٚصCNCَان١ٓٝ ايتفضٜظ 

 ضبُز ظبٝب ايؾٝذ/ أرّ

 محار  تٛفٝل/ ر

 اٌَ عبز املٓعِ/ رّ

- 

- 

- 

 اقضاص

 َادغتري سغني صربٟ امحز 6

اثض اعتدزاّ بعض ٚعا٥ٌ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِ يف تزصٜػ 

را٥ض٠ ايتربٜز باالَتضاصع٢ً انتغاب املفاِٖٝ ايع١ًُٝ 

ٚبعض امناط ايتعًِٝ يزٟ طالب احمل١ً ايجا١ْٜٛ 

 ايضٓاع١ٝ

 ضبُز عال١َ / أرّ

 ضبُز عبز اسبًِٝ/ أرّ

 ضبُز محار ٖٓزٟ/ أر

- 

- 

- 

 اقضاص
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 ـ:كهُح انتزتُح- 19

 الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م
عـدد 

 اإلشراف
 هالحظاخ

1 

 

 َادغتري اعالّ عبزاسبهِٝ امحز 
ايشنا٤ ايٛدزاْٞ ٚعالقت٘ ببعض أعايٝب ايتفهري يز٣ طالب " 

 ".ايتعًِٝ ايفين ايضٓاعٞ 

 

 ْٛص أمحز ايضَارٟ/ ر.أ

 صَغإ ع٢ً سغٔ/ ر

 

4 

3 

 إقضاص

2 

 

 َادغتري فاط١ُ صاحل عٝز عًٞ

بضْاَر يت١ُٝٓ ايجك١ بايٓفػ ٚأثضٙ يف اسبز َٔ بعض " 

".املؾهالت ايغًٛن١ٝ يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ   

 

 ضبُز سغني ععٝز/ ر.ّ.أ

 َض٠ٚ طبتاص بػزار٣/ ر
13 

 إقضاص 7

3 
 

 صؽا فضز أمحز عًٞ
 َادغتري

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايتغًغٌ عٓز " 

 "االطفاٍ ايتٛسزٜني 

 عبزايفتاح عًٞ غظاٍ/ ر.أ

 أمحز عهاؽ١ ع٢ً سغٔ/ ر

2 

3 
 إقضاص

4 
 

 ٢ْٗ صَغإ طنٞ
 رنتٛصاٙ

االدباٙ عبٛ املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ ٚعالقتٗا بعارات ايعكٌ " 

 ".املٓتذ١ يز٣ طالب داَع١ بين عٜٛف 

 عبزايفتاح عًٞ غظاٍ/ ر.أ

 أؽضف ضبُٛر َضع٢/ ر.أ

2 

15 

 إقضاص

5 
 

 رعا٤ نُاٍ ايزٜٔ سغني
 َادغتري

االغرتاب ايغٝاعٞ ٚعالقت٘ ببعض أمناط ايؾدض١ٝ يز٣ طالب " 

 ".داَع١ بين عٜٛف 

عُار امحز طبُٝض    / ر.أ  

أمحز فهض٣ بٗٓغا٣ٚ ./ر  
- 

15 

 إقضاص

6 
 

 أ١َٝٓ مجاٍ عبزايععِٝ
 َادغتري

بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ باْزٚصا يف ت١ُٝٓ ايتٛافل " 

".االدتُاعٞ ٚاثضٙ ع٢ً االْتُا٤ عٓز طفٌ ايضٚع١   

ٖب٘ سغني امساعٌٝ / ر.أ  

ٖٝب٘ ممزٚح ضبُٛر   / ر  
- 

14 

 إقضاص

7 
 

 أؽذإ عبزازبٛار ضبُٛر 
 َادغتري

بعض املتػريات ايٓفغ١ٝ املضتبط١ باالَٔ ايٓفغٞ يز٣ ع١ٓٝ " 

 ".َٔ سٟٚ االعاق١ ايفهض١ٜ ايبغٝط١

اَاٍ عبزايغُٝع باظ١/ ر.أ  

ٖٝب٘ ممزٚح ضبُٛر     / ر  
- 

15 

 إقضاص

8 
 

 فتشٞ عٝز صَغإ 
 َادغتري

ايشنا٤ االدتُاعٞ يز٣ املعًِ ٚعالقت٘ بايضفض املزصعٞ يز٣ "

 ".تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥

فاتٔ فاصٚم عبزايفتاح/ ر.أ  

أمحز عهاؽ١ ع٢ً  /ر  
- 

4 
 إقضاص

9 

 

 ع١ًٝٗ مجاٍ عبزاملٓعِ

 رنتٛصاٙ

 

بضْاَر يت١ُٝٓ ايشنا٤ ايٛدزاْٞ ٚأثضٙ ع٢ً َفّٗٛ ايشات "

 ".األنارميٞ يز٣ طالب ازباَع١ 

 

 َاٜغ١ فاعٌ ابَٛغًِ/ر.أ

 - ضبُز سغني ععٝز      / ر.ّ.أ

13 

 إقضاص

10 

 

 رنتٛصاٙ ٜامسني عاطف فٛطٟ 

بضْاَر تزصٜيب يت١ُٝٓ ايتفهري االجيابٞ ٚاثضٙ ع٢ً " 

 ".ايهفاٜات امل١ٝٓٗ يز٣ َعًُات صٜاض األطفاٍ

 

 فٛق١ٝ أمحز عبزايفتاح     / ر.أ

 
 إقضاص 13

11 

 

 َادغتري آٜاؼ ظبٝب ابضاِٖٝ 

ايتٓبؤ باألرا٤ املٗين يألخضا٥ٞ ايٓفغٞ يف ع٤ٛ بعض املتػريات " 

 ".ايٓفغ١ٝ 

 

 فٛق١ٝ أمحز عبزايفتاح     / ر.أ

 
 إقضاص 14

12 

 

 

 أمحز سغٔ اْٛص ضبُٛر

 َادغتري

 يت١ُٝٓ 2 اثض نتاب ايهرتْٚٞ قا٥ِ عًٞ تطبٝكات ٜٚب "

َٗاصات تضُِٝ ٚاعتدزاّ َغتٛرعات ايبٝاْات يزٟ طالب 

 ".املضس١ً ايجا١ْٜٛ

ضبُٛر امحز ضبُٛر /ر.أ

صْط  

 اميإ صالح ايزٜٔ صاحل/ ر.أ

  

8 
- 

 إقضاص

13 

 

 َادغتري ضبُز محزٟ عًُٝإ  

 فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ عًٞ املزخٌ ايتأًَٞ يف ت١ُٝٓ بعض "

َفاِٖٝ ايعكٝز٠ يف َار٠ ايرتب١ٝ االعال١َٝ يتالَٝش ايضف 

 ".ايجاْٞ االعزارٟ

 ضبُز ضبُٛر َٛع٢    / ر.أ

 ضبُز أمحز عبزايكارص/ ر

11 

5 
 إقضاص

14 

 

 سغٔ ضبُز  ْغ١ُ
 َادغتري

فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ عًٞ ايتفهري ايبضضٟ يت١ُٝٓ َٗاصات "

 ".ايهتاب١ يزٟ تالَٝش املعاقني مسعًٝا باملضس١ً االبتزا١ٝ٥

 ضبُز ضبُٛر َٛع٢    / ر.أ

 
 إقضاص 12

15 

 

 َادغتري   آ١ٜ ضبُز عبز اسبُٝز

آثض اعتدزاّ اشبضا٥ط ايش١ٖٝٓ مبضاسب١ احملانا٠ اسباعٛب١ٝ "

يف تزصٜػ َار٠ ايعًّٛ عًٞ ت١ُٝٓ املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚ 

 ".ايتفهري االبتهاصٟ يطالب املضس١ً االعزار١ٜ

 ضبُز محار ٖٓزٟ       / ر.أ

 ٚفا٤ ضبُز َعٛض/ ر

8 

2 
 إقضاص

16 

 

 َادغتري يًٝٞ عًطإ عًٞ سغٔ

فاع١ًٝ اعتدزاّ االْؾط١ ايف١ٝٓ باعتدزاّ ايتعًِ ايتعاْٚٞ  "

 بعض ايكِٝ االقتضار١ٜ ٚاالدباٙ عبٛ املار٠ يزٟ اطفاٍ يتتُٓٝ٘

 ".املضس١ً االبتزا١ٝ٥

 عٗاّ سٓفٞ ضبُز  /ر.أ

 رعا٤ عبز ايع٢ً/ ر
5 

2 
 إقضاص

17 

 

 

 فاط١ُ ضبُز ايعذ٢ُ
 َادغتري

آثض اعتدزاّ نٌ َٔ ايتعًِ ايكا٥ِ عًٞ خز١َ اجملتُع  "

ٚيعب االرٚاص يف تزصٜػ ٚسز٠ إراص٠ املٛاصر عًٞ ت١ُٝٓ بعض 

 املتعزر٠ يزٟ ايشنا٤اتاملفاِٖٝ االقتضار١ٜ ٚاملٗاصات اسبٝات١ٝ 

 ".طايبات املضس١ً ايجا١ْٜٛ بزٚي١ ايهٜٛت

 ضبُز محار ٖٓزٟ       / ر.أ

 امسا٤ ضبُز محٝز٠/ ر

9 
- 

 إقضاص

18 

 

 َادغتري   َٗا ععز اهلل ععز ايعتٝيب

فاع١ًٝ بعض اعرتاتٝذٝات ايتزصٜػ يعالز صعٛبات ايكضا٠٤  "

ازبٗض١ٜ ٚايهتاب١ يزٟ تالَٝش ايضف ايضابع االبتزا٥ٞ بزٚي١ 

 ".ايهٜٛت

ضبُز ضبُٛر َٛع٢     / ر.أ

 إقضاص 12

19 

 

   ْٗٞ ضبُٛر امحز ضبُٛر

 رنتٛصاٙ

اثض ايتفاعٌ بني منط ازبٛي١ االفرتاع١ٝ عرب ايٜٛب  "

ٚاألعًٛب املعضيف عًٞ ت١ُٝٓ ايتشضٌٝ ٚبعض َٗاصات 

تضُِٝ ٚتٓعِٝ املعاصض يزٟ طالب تهٓٛيٛدٝا 

 ".ايتعًِٝ بهًٝات ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 ضبُز محار ٖٓزٟ      / ر.أ

 ٖا٢ْ ايؾٝذ/ ر.أ

10 

- 
 إقضاص

20 

 

   عا٥ز٠ ضبُٛر ايغًُإ

 رنتٛصاٙ

اثض ايتعًِ املزَر ملكضص ٚعا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ يف  "

ت١ُٝٓ بعض املٗاصات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚبعض عارات 

ايعكٌ يزٟ طايبات ن١ًٝ تضب١ٝ ايزمل باملًُه١ 

 ".ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ

 ضبُٛر امحز ضبُٛر /ر.أ

أؽضف ضبُز / ر.أ

 عبزايًطٝف

 إقضاص 
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 :-وافق انًجهس عهً تعدَم إشزاف رسائم انًاجستُز واندكتىراِ  (ب) 
 

 ـ:كهُح انطة انثشزي- 20
 

  

 تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م

1 

 

  أَاْٞ ضبُز ضبُٛر عٝز
 رنتٛصاٙ

  اْتؾاص ايزا٤ ايٓؾٛا٢ْ بايه٢ً يف 

َضع٢ َضضٜني رصاع١ َٓاع١ٝ بأثض 

 0صدع٢ 

 عظ٠ سغني ضبُز طٜزإ  / ر .أ

 سغني ععز ايفٝؾا٣ٚ   /ّ.ر.أ

 ٚعاّ امساعٌٝ َضطف٢          / ر

 عظ٠ سغني ضبُز طٜزإ  / ر .أ

 سغني ععز ايفٝؾا٣ٚ   /ّ.ر.أ

 ٚعاّ امساعٌٝ َضطف٢ / ر

 ر عا١َٝ ابضاِٖٝ ايٓذاص         .أ

 
 ـ:كهُحانتزتُح- 21

 

  

 تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م

1 

 

 

 رنتٛصاٙ َضطفٞ عبز ايفتاح عٝز

فعاي١ٝ بضْاَر إصؽارٟ يف خفض ايًذًذ١ "

 " يز٣ ع١ٓٝ َٔ األطفاٍ يف املضس١ً االبتزا١ٝ٥

فٝٛيٝت فؤار / ر.أ

 ابضاِٖٝ

ضبُز ضبُز / ر .أ

 ايغٝز         

 فٝٛيٝت فؤار ابضاِٖٝ   / ر.أ

 ْضَني ضبُٛر عبزٙ/ ر

 كهُح انصُدنح- 22
 

  

 تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م

1 

 

 

    بغ١ُ طنضٜا إَاّ
 َادغتري 

رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ يًتأثريات ايٛقا١ٝ٥   

ناصْتني -احملت١ًُ يالصطْو تضاٟ اٚنغٝز ٚاٍ

ع٢ً عضطإ اشبالٜا ايهبز١ٜ املغتشزخ 

" دبضٜبٝا يف ازبضسإ

 

 عظٜظ٠ ضبضٚؼ      / 

 اَريٙ َضار/     ر

 باعِ أْٛص/    ر

 عظٜظ٠ ضبضٚؼ/ ر.ا 

 اَريٙ َضار/ ر

2 

 

 

 مسض ضبُز سغٔ
 َادغتري

ايٛقا٥ٞ يبعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ عز  ايتأثري "

ايتغُِ ايهًٟٛ ايشٟ ٜغبب٘ ايغٝغبالتني يف 

ايف٦ضإ 

 

عٛعٔ عبز /ر.ا

ايعظٜظ 

أَري٠ َضار / ر

 باعِ أْٛص/ ر

 

  بز ايعظٜظعٛعٔ ع/ر.ا

أَري٠ َضار / ر

  

3 

 إميإ ضبُز إمساعٌٝ

 َادغتري

رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ يًتأثريات ايٛقا١ٝ٥ 

 ايزّ عهضاحملت١ًُ ملٛار طبتًف١ ع٢ً اصتفاع 

" املغتشزخ دبضٜبٝا ف٢ ازبضسإ

 

 ضبُز عبز اهلل /ر.ا

  

 باعِ أْٛص/ ر

 اَري٠ َضار/ر

 

 ضبُز عبز اهلل /ر.ا

 اَري٠ َضار/ر
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 ـ:كهُح انطة انثُطزٌ- 23
 

  

 تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م

 رنتٛصاٙ اسبغٔ ضبُز َضطف٢ 1

رصاعات ُٖٝٛتٛيٛد١ٝ ٚبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ " :

َٚغارات األنغز٠ يألغٓاّ املضاب١ 

 بايزٜزإ اشبٝط١ٝ املع١ٜٛ

محزٟ سًُٞ / ر- 

 ناٌَ   

ضبُز بغاّ ايغٝز / ر.أ- 

 أيضالسٞ   

 ٚال٤ ضبُز عٝز/ ر

 

 محزٟ سًُٞ ناٌَ   / ر

ضبُز بغاّ ايغٝز / ر.أ- 

 أيضالسٞ   

 ٚال٤ ضبُز عٝز/ ر

 ضبُز عبز ايغالّ ضبُز    / ر.أ

 
 :-وافق انًجهس عهً تعدَم عُىاٌ رسائم انًاجستُز واندكتىراِ  (ج)
 

 ـ:كهُح انطة انثُطزٌ- 24
 

 

  

 التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م

1 
ضبُٛر أْٝػ / ب.ط

 ابضاِٖٝ   
 َادغتري

ايهفا٠٤ ايعالد١ٝ يبعض االر١ٜٚ يف 

ايزٚادٔ 

ايهفا٠٤ ايعالد١ٝ يبعض االر١ٜٚ يف 

ايزٚادٔ 
 غري دٖٛضٟ 

 
 ـ:كهُحانتزتُح- 25  
 

 التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م

1 

 

 رنتٛصاٙ ٖاْٞ ضبُز صدا٥ٞ   
ايتطٜٛض ايتٓعُٝٞ يًذاَعات املضض١ٜ "

 ".تضٛص َكرتح" اإلصدَْٛٛٝهػ" باعتدزاّ 

ايتطٜٛض ايتٓعُٝٞ يًذاَعات املضض١ٜ "

: تضٛص َكرتح " اإلصدَْٛٛٝهػ" باعتدزاّ 

 ".رصاع١  تطبٝك١ٝ مبشافع١ بين عٜٛف

 غري دٖٛضٟ 

 
 كهُح انصُدنح- 26

 التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م

1 

 

 َادغتري  رٜٓا ضبُز ايغٝز     

تؾٝٝز املضنبات ايػري َتذاْغ١اسبًك١ 

 ٚاحملتٌُ إ ٜهٕٛ هلا تاثري بٝٛيٛد٢ 

تؾٝٝز َؾتكات دزٜز٠ َٔ َضنبات 

ايهٝٓٛيني ٚتكِٝٝ فاعًٝتٗا ايبٝٛيٛد١ٝ 

 نُغاراتًًغضطإ ٚاملٝهضٚبات 

 غري دٖٛضٟ 
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 :-وافق انًجهس عهً يد قُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ (د)

 ـ:كهُح انطة انثشزٌ- 27
 

 اسـن الطالــة م
الدرجــ

 ج
 الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق عنواى الرسالح

 َادغتري     ٖٓز عٝز امحز نضِٜ 1

 

املغاععفات ايٓادب١ عٔ طصع ايعزعات 

 راخٌ ايعني

 

 2014 / 2013عاّ عارؼ  عاّ خاَػ

 َضطف٢ ضبُز عبز ايععِٝ 2

ذبزٜز ا١ُٖٝ ايتػري ف٢ صعِ ايكًب  َادغتري

 باجملٗٛر احملزٚر يفرت٠ ايٓكا١ٖ َٔ اجملٗٛر
 2015 /2014عاّ عارؼ  2014 / 2013َٔ 

 صاْزا طن٢ فِٗٝ 3

 

 َادغتري
صٚعفاعتاتني َكابٌ اتٛصفاعتاتني ايعالق١ 

َع َغت٣ٛ ايربٚتني ز عاىل اسبغاع١ٝ 

ٚتعزر ايؾهٌ ازب٢ٓٝ ي٘ ف٢ َضع٢ 

 قضٛص ايؾضٜإ ايتاد٢

 2104 / 2013عاّ خاَػ َٔ  ال ٜٛدز

 َاٖض فضاز اباِٖٝ 4

َغت٣ٛ اْرتيٝهني ف٢ َضع٢ ايش٥ب  َادغتري

اسبُضا٤ ٚعالقت٘ بايتٗاب ايه٢ً املضاسب 

 يًظ٥ب اسبُضا٤ ٚعالقت٘ بؾز٠ املضض

 2013 / 2012عاّ خاَػ َٔ  ال ٜٛدز

 ضبُٛر عٜٛػ عبزاسبفٝغ 5

اسبكٔ املٛصع٢ زبضس٢ ايٛالر٠ ايكٝضض١ٜ  َادغتري

بعكاص ايبٝٛبٝفانني يتغهني االمل فُٝا 

 بعز ايٛالر٠

 2015 / 2014عاّ خاَػ  ال ٜٛدز

 عال امحز صٛف٢ صَغإ 6

قٝاؼ َغت٣ٛ بضٚنايغٝتْٛني  ف٢ ايزّ َع  َادغتري

ايتكِٝٝ يتشزٜز ايع٣ٛ ايبهتري١ٜ اسبارٙ 

 يالطفاٍ

 2015 / 2014عاّ خاَػ  ال ٜٛدز

 َض٠ٚ عبزايًطٝف ؽعبإ 7

رصاع١ يًُكاص١ْ بني عكاص ايضتٛرصٜٔ  َادغتري

 ٚايٓفضبني ملٓع ايٛالر٠ املبهض٠

 2013 / 2012عاّ خاَػ َٔ  ال ٜٛدز

 ضبُز امحز عبز ايكارص 8

 

 رنتٛصاٙ

تجبٝت صقع١ ايضباط ايضًٝب٢ االَا٢َ 

امله١ْٛ َٔ ٚتض ايعغ١ً ايضباع١ٝ مبغاَري 

تزاخ١ًٝ باملكاص١ْ بتٓك١ٝ ايغػط املٓاعب 

 باملٓعاص

 ال ٜٛدز

 ست٢ 3/205عاّ خاَػ َٔ 

3/2016 

 امسا٤ ضبُز ضبُز 9

 

 

 رنتٛصا٠

ايتُجٌٝ ايػشا٢٥ يًذًٛنٛط ٚظٝف١ ايػز٠ 

ايزصق١ٝ ف٢ املضع٢ املضضٜني ايضابني 

باُْٝٝا ايبشض املتٛعط ايعع٢ُ ايًشٜٔ 

ٜتًكٕٛ  دضع١ غري ناف١ٝ يًتدًط َٔ 

 اسبزٜز

 ال ٜٛدز

 اىل 1/10/2014عاّ عارؼ َٔ 

1/10/2015  

 عُضٚ ضبُز يطف٢ 10

رصاع١ العتهؾاف عضطإ املجا١ْ ف٢  رنتٛصا٠

 صبتُع صٜف٢ َضض٣ 

 ال ٜٛدز

 اىل 1/3/2015عاّ خاَػ َٔ 

1/3/2016 
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 ـ:كهُح انتزتُح انزَاضُح- 28
 

 الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة م

 َادغتري دٗار امحز امحز 1

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يتٛدٗات رفع١ٝ االظباط 

ٚعالق١ بايطالق١ ايٓفغ١ٝ يز٣ العيب 

 نض٠ ايغ١ً

 17/5/216 اىل 17/5/2015َٔ   ال ٜٛدز

2 

 

 إمساعٌٝ ضبُز ضبُٛر
 َادغتري

تأثري تزصٜبات األَإ اسبضنٞ عًٞ ت١ُٝٓ 

ايك٠ٛ ايعغ١ًٝ َٚغت٣ٛ األرا٤ يالعيب صفع 

 األثكاٍ

 

 17/5/216 اىل 17/5/2015َٔ   ال ٜٛدز

 
 ـ:كهُح انحقىق- 29

 

 م
 الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة

 رنتٛصا٠  ْضَني ععز ضبُز   1
اسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يالصٓاف ايٓبات١ٝ بني 

 ايكإْٛ ايٛعع٢ ٚاالتفاقات ايزٚي١ٝ 

 ال ٜٛدز

  َٔ22/12/2014 

 21/12/2015اىل

2 
 

 رنتٛصا٠  صدب ضبُز ْزا  

  

 ايغ٦ٛي١ٝ ايتارب١ٝ يًُشاَني رصاع١ َكاص١ْ

/17/6اىل17/6/2014َٔ

2015 

 6/2016/ 17 اىل 17/6/2015َٔ  

3 
 

 ْاصميإ صابض عبز ايٖٛاب 
 رنتٛصا٠

سل املٛاط١ٓ ف٢ ايزعاتري ٚايتؾضٜعات 

 املعاصض٠

اىل 8/6/2014َٔ

7/6/2105 

 7/6/2016اىل8/6/2015َٔ

4 
 

 طاصم ط١ ضبُز 
 رنتٛصا٠

االؽضاف ع٢ً االْتدابات ايٓٝاب١ٝ ف٢ َضض 

 رصاع١ َكاص١ْ–بني ايٛاقع ٚاَاٍَٛ 

/25/5اىل25/5/2014َٔ

2015 

 24/5/2016اىل25/5/2015َٔ

5 

 

 َاٜهٌ َٝالر عا٢َ 
 رنتٛصا٠

ايتاَني ازبباص٣ َٓاملغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝٝ 

يًُٗٓزعني ٚاملكاٚيني عٔ سٛارخ ايبٓا٤ 

رصاع١ َكاص١ْ بني ايكاْْٛٝني املضض٣ 

 ٚايفضْغ٢

اىل 8/6/2014َٔ

7/6/2015 

 7/6/2016اىل8/6/2015َٔ

6 
 

 َٝؾٌٝ َاٖض ف٢ُٗ 
 رنتٛصا٠

رٚص ايكاع٢ ايزعتٛص٣ ف٢ محا١ٜ اسبكٛم 

 ٚاسبضٜات ايعا١َ رصاع١ َكاص١ْ

/12اىل13/5/2014َٔ

52015 

 12/5/2016اىل13/5/2015َٔ

7 
 

 دإ ٜٛعف سبٝب
  ايضالس١ٝ االرب١ٝ يتٛىل ايٛظٝف١ ايعا١َ  رنتٛصا٠

/22/5اىل23/52014َٔ

2015 

 5/2016/ 22اىل23/5/201َٔ

 ـ:كهُح انعهىو- 30
 

 م
 الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة

 َادغتري دانًني عٝغٞ عطٝ٘ 1

رصاعات بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ َٚٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ 

عًٞ ضبطات ايضضف ايضٓاعٞ مبشافع١ 

ايفّٝٛ 

 19/5/2016 – 19/5/2015 ال ٜٛدز
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 ـ:كهُح االداب- 31
 

 م
 الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة

 20/3/2016 سيت 21/3/2015 ال ٜٛدز  َادغتري ٚا٥ٌ ؽعبإ اَاّ  1

 11/7/2016 سيت 12/7/2015 عاّ عارؼ  َادغتري اميإ ثابت عٝز 2

 11/7/2016ست٢ 12/7/2015 عاّ عارؼ  َادغتري ؽُٝا٤  َضطف٢ دابض 3

 ال ٜٛدز  رنتٛصاٙ ضبُز عٝز ناٌَ  4
عاّ 17/7/2016ست٢ 18/7/2015

 عارؼ

 18/5/2016 ست٢ 19/5/2015 عاّ عارؼ  رنتٛصاٙ ؽضٜف ممزٚح َضطف٢ 5

 19/5/2016 ست٢ 18/5/2015 عاّ عارؼ  رنتٛصاٙ عُار عبز ايفتاح صاحل 6

 

 ـ:كهُح انطة انثُطزٌ- 32
 

 الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة م

 رنتٛصاٙ ضبُز طِٜٓٗ ضبُز 1
َتابع١ بعض األمناط ايتٓاع١ًٝ يف أْج٢ 

 ازبٌُ باعتدزاّ املٛدات فٛم ايضٛت١ٝ

 إىل 23/12/2013

23/12/2014 

ست٢ 22/12/2014

23/12/2015 

 كهُح انصُدنح- 33
 

 الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة م

  َادغتري ْؾ٣ٛ ضبُز عبز املٓعِ  1

َعزالت ايًٝهٛتضٜني نعالز َغاعز 

 سباالت املتالط١َ ايهال٥ٝ٘ األٚي١ٝ 

 

    ال ٜٛدز  

 إىل 21/6/2015َٔ 

20/6/2016  

 َادغتري ْاْغٞ ممزٚح أمحز 2

/ ايعالق١ بني ايتشٛص ازبٝين باسبشف

اإلعاف١ يإلْظِٜ احملٍٛ يألظبٝٛتٓغني 

 "ٚايغ١ُٓ

  

 25/7/2015 إىل 26/7/2014

 

  

 25/7/2016 إىل 26/7/2015

 َادغتري َض٠ٚ عُار ايزٜٔ ضبُز 3

رصاع١فٝتٛ نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ يبعض 

اصٓاف ايفضاٚي١ تٛت االصض االْاْاع٢ 

فضاداصٜا اْاْاعا ايعا١ً٥ ايٛصر١ٜ املظصٚع١ 

 ف٢ َضض

/27/6اىل28/6/2014َٔ

2015 

 27/6/2016اىل28/6/2015َٔ

 
 :-وافق انًجهس عهً إَقاف قُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ  (هـ)
 

 ـ:كهُح انطة انثشزٌ- 34
 

 السثـة  عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة م

 ظضٚف صش١ٝ خاص١ --------------------------------------------- رنتٛصاٙ امئ امحز طنٞ ضبُز  1
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 :-كهُح انطة انثُطزٌ - 35
 

 السثـة عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة م

1 
 ؽٗاب ايزٜٔ طًعت ضبُز

 تأثري طضم ايتًُٝح املدتًف١ ع٢ً دٛر٠ ايًشّٛ َادغتري

ْعضا يعضٚف ايباسح ايضش١ٝ نُا دا٤ 

 بهتاب ايكغِ

2 
ضبُز أمحز ضبُٛر عبز 

 ازبٝز
 تكِٝٝ املداطض ٚايغ١ُٝ ايب١ٝ٦ٝ يبعض املٛار َتٓا١ٖٝ ايضػض َادغتري

سضٍٛ ايباسح ع٢ً بعج١ خاصد١ٝ يزصاع١ 

 ايزنتٛصا٠ نُا دا٤ بهتاب ايكغِ

 :- وافق انًجهس عهً َقم قُد تكهُح انطة انثشزٌ –
 كهُح انطة انثشزٌ - 36

 

 إلى هي اسـن الطالــة م

 طب االطٖض طب ب٢ٓ عٜٛف  ضبُز طاٖض ؽانض عبز ايعًِٝ 1

 طب ب٢ٓ عٜٛف طب ايكاٖض٠ امحز عٝز عجُإ 2

 طب ايفّٝٛ طب ب٢ٓ عٜٛف  فاط١ُ ط١ امساعٌٝ 3

 :- وافق انًجهس عهً تحىَم دراسح تكهُح انطة انثشزٌ –37
 

 

 إلى هي اسـن الطالــة م

 ربًّٛ َادغتري ع٢ً صؽٝز٣ سغٔ 1

 ربًّٛ َادغتري  ْع١ُ عبزايفتاح عبزاهلل 2

 ربًّٛ َادغتري  ْظٜ٘ ْادح فؤار 3

 ربًّٛ َادغتري ْغضٜٔ ضبُز ضبُز 4

 :-وافق انًجهس عهً شطة قُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ  (و)
 

 ـ:كهُح اِداب - 38
 

 السثـة عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة م

 َادغتري بغ١ُ ؽافعٞ عبز ايضمحٔ  1
ايتٛعع ايظصاعٞ ع٢ً داْيب ايغٌٗ ايفٝغٞ يف ضبافعات 

 َضض ايٛعط٢ رصاع١ يف ازبػضافٝا االقتضار١ٜ 

اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ ٚعزّ االتضاٍ 

 باملؾضف

 َادغتري امحز قضْٞ امحز 2

ذبزٜز فضٌ ايُٓٛ اسبضاصٟ يبعض ضباصٌٝ اشبغض 

 ٚايفان١ٗ يف َضض رصاع١ يف دػضاف١ٝ املٓاخ ايتطبٝكٞ 

اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ ٚعزّ االتضاٍ 

 باملؾضف
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 ـ:كهُحانحقىق - 39
 

 السثـة عنواى الرسالح الدرجــح اسـن الطالــة م

 َادغتري ضبُٛر عبز اسبُٝز ضبُٛر   1

اسبُا١ٜ ايتؾضٜع١ٝ سبض١ٜ ايضشاف١ ٚتاثريٖا ف٢ اسبٝا٠ 

 ايغٝاع١ٝ رصاع١ َكاص١ْ  

 عزّ دز١ٜ ايباسح ٚبٓا٤ ع٢ً تكضٜض 

 املؾضف

 
 
 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طضٜف ؽٛقٞ فضز/ ر .أ

 

        

 

         

 ,, ٜعتُز 

 ص٥ٝػ ازباَع١

 

 أَني ايغٝز امحز يطفٞ/ ر .أ


