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قرارات 

( 85)هجلس الدراسات العليا والبحىث الجلسة رقن  

 17/9/2013 تتاريخ 
 

ـ :االستهــالل

 .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعضــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض  -

 الوصادقـاخ
   

.  20/8/2013 بتاصٜذ (84) صقِ ايغابك١ ادتًغ١ ستضض ع٢ً ايتصزٜل -1

 

القرار 
 

. ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستضض ادتًغ١ ايغابك١ 

 

طضٜف ؽٛق٢ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ إْؾا٤ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 2

 .َهتب١ َضنظ١ٜ بؾضم ايٌٓٝ بأصض ادتاَع١

 القرار
 

 طضٜف ؽٛق٢ ٚعض١ٜٛ نال َٔ. ر.املٛافك١ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ َتدصص١ بض٥اع١ ا

 ستُز دالٍ ايػٓزٚص               االعتاس بكغِ املهتبات به١ًٝ االراب. ر. ا

 عٗري عبز ايباعط                       االعتاس املغاعز بكغِ املهتبات. ر. ا

 عٝز صبٝع عٝز                               املزصؼ بكغِ املهتبات. ر

 صٜٗاّ ايزعٛق٢                              املزصؼ به١ًٝ اهلٓزع١. ر

 . ٚإعزار تكضٜض بزصاع١ ادتز٣ٚ ٚاهلٝهٌ ٚايتٌُٜٛ املكرتح
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الضواتط  
 

َزست ع٢ً ابٛ عضٜع عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ صفع ق١ُٝ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 3

َصضٚفات ايزصاعات ايعًٝا ٚسيو يًصضف َٓ٘ ع٢ً بزٍ اْتكاالت ايغار٠ اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاملٓتزبني 

.  ع٢ً املكرتح 20/8/2013بتاصٜذ  (10)يًتزصٜػ يًزصاعات ايعًٝا ٚٚافل زتًػ ايه١ًٝ صقِ 

 

 القرار
 

ٚافل اجملًػ ع٢ً اعزار َشنض٠ َفص١ً سٍٛ طٜار٠ املصضٚفات اَا بايٓغب١ يصضف بزٍ  -  

. االْتكاالت ف٢ٗ ختص دٗات اخض٣ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ايباسج١ اميإ سبٝب صاحل ٚ املعٝز٠ به١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ ْكٌ قٝزٖا َٔ - 4

 ن١ًٝ متضٜض اعٝٛط اىل ن١ًٝ متضٜض املٓٝا يًشصٍٛ ع٢ً رصد١ املادغتري
 

 القرار
 

 .تعار  املشنض٠ إىل ايه١ًٝ يزصاعتٗا طبكا يًكٛاعز- 
 

 

عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ تأدٌٝ َٛعز اَتشإ ادتظ٤ االٍٚ يًزبًّٛ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 5

 . ْعضا يًعضٚف ايت٢ متض بٗا ايبالر2013 اىل االعبٛع ايجا٢ْ َٔ ؽٗض انتٛبض 2013ٚاملادغتري رٚص عبتُرب 
 

 

 2013ٚافل اجملًػ ع٢ً تأدٌٝ َٛعز اَتشإ ادتظ٤ االٍٚ يًزبًّٛ ٚاملادغتري رٚص عبتُرب - 

. اىل ؽٗض انتٛبض  ْعضا يًعضٚف ايت٢ متض بٗا ايبالر 

 
ر ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اصزاص تكضٜض .املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 6

صبع ع٣ٛٓ ايهرت٢ْٚ ٜعضض فٝ٘ اصتاطات قطاع ايزصاعات ايعًٝا َٚؾضٚعات ايتطٜٛض ٚنشيو تكضٜض ع٣ٛٓ 

 .يعضض اصتاطات ايكطاع 

 

طضٜف ؽٛق٢ ٚعض١ٜٛ نال َٔ . ر.ٚافل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ ا -

 األعتاس ع٢ً َباصى                       َزٜض عاّ ايزصاعات ايعًٝا 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١  . ر.األعتاس أعا١َ سغ٢ٓ                  َزٜض َهتب  ا

 تتُجٌ َُٗتٗا بعٌُ تكضٜض ايهرت٢ْٚ صبع ع٣ٛٓ ٚ تكضٜض عٟٓٛ ٚصق٢ خالٍ نٌ عاّ 

. داَع٢ ٜتِ اٖزا١٥ يًذاَعات املع١ٝٓ 
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طضٜف ؽٛق٢ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ ٚضع َعاٜري . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 7

. يكبٍٛ ايغار٠ ايٛافزٜٔ

 القرار
 

طضٜف ؽٛق٢ ٚعض١ٜٛ نال َٔ . ر.ٚافل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ ا- 

بزص ْب١ٝ                               ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

َٓصٛص سغٔ                      ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

ٖب١ فاصٚم                           ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

 يٛضع َعاٜري يكبٍٛ ايغار٠ ايٛافزٜٔ َٔ ادتاَعات ٚايهًٝات املٓاظض٠ ٚاعزار تكضٜض 

. يعضض٘ ع٢ً زتًػ ايزصاعات ايعًٝا ف٢ ادتًغ١ ايكار١َ

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ ص٥ٝػ قطاع ايؾ٦ٕٛ ايجكاف١ٝ ٚايبعجات بؾإٔ ايػا٤ قٝز ايطايب فؤار فٝصٌ داعِ - 8

 . 2013/ 2012به١ًٝ ايرتب١ٝ  (ربًّٛ )ايهٜٛت٢ ادتٓغ١ٝ بايزصاعات ايعًٝا 

 

 القرار
 

. ص٥ٝػ ادتاَع١ يتشًٜٛٗا اىل املغتؾاص ايكا٢ْْٛ. ر.اٚص٢ اجملًػ بضفع املشنض٠  ملعاىل ا- 

 

 . عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ تهًٝف َعٝزٜٔ يًه١ًٝ. ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 9

 

 القرار
 

طضٜف ؽٛق٢ ٚعض١ٜٛ نال َٔ  . ر.ٚافل اجملًػ ع٢ً ايتكضٜض املكزّ َٔ ايًذ١ٓ املؾه١ً بض٥اع١ ا- 

 ؽعبإ َباصط                               عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ. ر.ا

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

.  بؾإٔ تهًٝف َعٝزٜٔ يه١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 

 

االلتواساخ 
 

االيتُاؼ املكزّ َٔ ايباسج١ صافٝٓاط ع٢ً عبز ايععِٝ ٚاملغذ١ً يًشصٍٛ ع٢ً رصد١ املادغتري  -  10

بكغِ املهتبات ٚايٛثا٥ل ؽعب١ ايٛثا٥ل به١ًٝ االراب بؾإٔ حتزٜز َٛعز َٓاقؾ١ ايضعاي١ قبٌ سصٛهلا 

. ع٢ً ايتٜٛفٌ ْعضا يًعضٚف اال١َٝٓ 

 القرار

عزّ املٛافك١ ع٢ً االيتُاؼ ٚ انز اجملًػ ع٢ً ضضٚص٠ تطبٝل ايكٛاعز املٓع١ُ هلشا - 

 .املٛضٛع 
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 العالقاخ الثقافيح 
 

 يغ١ٓ 49 يكإْٛ 146 ، 88 ، 78املشنض٠ املكز١َ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ تطبٝكا يًُٛار - 11

 يتٓعِٝ ادتاَعات ايت٢ تكض٢ مبٛافك١ زتًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ع٢ً اٜفار ٚعفض اعضا٤ 1972

١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ مما ٜتطًب اْٗا٤ ايعزٜز َٔ االدضا٤ات ف٢ فرت٠ ط١َٝٓ قصري٠ عًُا بإ اجملًػ 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ ببعض اختصاصات زتًػ . ر.ٜٓعكز ؽٗضٜا يشا ْضدٛ املٛافك١ ع٢ً تفٜٛض ا

. ايزصاعات ايعًٝا ارتاص١ مبٓح املُٗات ايع١ًُٝ ٚاداطات ايتفضغ ايع٢ًُ ٚاالٜفار ف٢ اداطات رصاع١ٝ 

 

 القرار
 

ٚافل اجملًػ ع٢ً تفٜٛض ععارت٘ ف٢ بعض اختصاصات اجملًػ ا ارتاص١ مبٓح املُٗات - 

.  ايع١ًُٝ ٚاداطات ايتفضغ ايع٢ًُ ٚاالٜفار ف٢ اداطات رصاع١ٝ طبكا يًكٛاعز 

 

عُٝز ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ختصٝص بعج١ خاصد١ٝ يكغِ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 12

 .ايضٜاض١ ٚايتأَني ٚاالسصا٤ بايه١ًٝ 
 

 القرار
 

ٚافل اجملًػ ع٢ً ختصٝص بعج١ خاصد١ٝ يكغِ ايضٜاض١ ٚايتأَني ٚاالسصا٤ بايه١ًٝ - 

 2012ٚانز ع٢ً ضضٚص٠ شتاطب١ ايهًٝات العزار خط١ مخغ١ٝ يًبعجات عٔ ايعاّ 

 ٚسيو قبٌ اْتٗا٤ 2014 /2013 بؾهٌ عاّ َٚٛافا٠ اجملًػ بارتط١ ارتاص١ بايعاّ 2017/

. ؽٗض عبتُرب طبكا يًُٛاعٝز ايت٢ قضصتٗا اراص٠ ايبعجات 

 

 يتٓعِٝ 49 َهضص َٔ قإْٛ 88املشنض٠ املكز١َ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ بؾإٔ املار٠ - 13

 ٚارتاص١ بايرتخٝص العضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ف٢ اداطات 1994 يغ١ٓ 142ادتاَعات ٚاملضاف١ بايكإْٛ 

. تفضغ ع٢ًُ 

 القرار
 

طضٜف ؽٛق٢ ٚعض١ٜٛ نال َٔ . ر.ٚافل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ أ- 

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

ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ  يًزصاعات ايعًٝا ٢َٓ ست٘                            . ر. ا

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاع٢ يًزصاعات ايعًٝا ع٢ً امحز ع٢ً              . ر. ا

صساب عظت           ايعالقات ايجكاف١ٝ /   االعتاس٠
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يٛضع   ٚسيو 

ضٛابط َٓح اداطات ايتفضغ ايع٢ًُ العضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاعزار َشنض٠ يعضضٗا ع٢ً 

. زتًػ ادتاَع١

 

 

 

 قراراخ التسجيالخ
 

 
 

. ـ ٚافل اجملًػ ع٢ً تغذٌٝ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ  به١ًٝ ايعًّٛ 

 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
 هالحظاخ

1 
فاط١ُ ايظٖضا٤ صرب٣ 

عبز ايضمحٔ 

 رنتٛصا٠
تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض املؾتكات ايٓبات١ٝ 

ع٢ً ايتغضطٔ املغتشح نُٝٝا٥ٝا 

اعا١َ ستُز امحز . ر.ا

َٓاٍ عبز اذتُٝز . ر

2 

6 
إقضاص 

رنتٛصا٠ اَري٠ فٝصٌ مسشإ  2

تطٜٛض اْع١ُ َعادت١ ٚجتفٝف اذتُأ٠ ٚاطاي١ 

املُضضات بػضض اعتدزاَٗا نُدصبات طصاع١ٝ 

ف٢ ايب١٦ٝ ايصشضا١ٜٚ بطضٜك١ ا١َٓ 

عال محٛر٠ ابضاِٖٝ . ر.ا

ابضاِٖٝ بضع٢ ستُز . ر.ا

ْٝفني عبز ايضؤٚف . ر.ا

َضطٚق١ ؽعبإ . ر

5 
 -

 -

3 

إقضاص 

رنتٛصا٠ ١ًْٗ ْبٌٝ ناٌَ ع٢ً  3
رصاعات بٝٛيٛد١ٝ ع٢ً دجُٝات انغٝز ايظْو 

َتٓا١ٖٝ ايصػض َعًُٝا ٚراخٌ دغِ اذتٝٛإ 

عبز اذتُٝز طن٢ . ر.ا

َٗا طن٢ صطم . ر.ا

صِٜ ستُز عا٢َ . ر

ٚال٤ مجاٍ ستُٛر . ر

4 

3 
 -

8 

اقضاص 

4 
عٓزؼ  االَري ستُز 

تٛفٝل 

َادغتري 

ايتأثريات املتزاخ١ً يًًُٛس١ ٚادتٗز االيًٝٛباث٢ 

ع٢ً بعض االْؾط١ االٜضاس١ٝ املصاسب١ يُٓٛ 

بارصات ْبات ايشص٠ ايؾا١َٝ  

بزص ايزٜٔ عبز . ر.ّ.ا

ايعاٍ 

ممتاط حي٢ سذاب . ر.ّ.ا

ْار١ٜ ستُز ستُٛر . ر

 -

 -

2 

اقضاص 

َادغتري ستُز عط١ٝ عزىل  5

حتضري ٚتكِٝٝ املٛار ايٓا١ْٜٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

َضنبات ثاٍٜٛ يهؾف املعارٕ ايجك١ًٝ ف٢ ايٓفط 

ارتاّ 

عٝز ستُٛر عٝز . ر.ا

عٝز عبز ايكارص . ر

 -

12 

اقضاص 

 
 

. ـ ٚافل اجملًػ ع٢ً تغذٌٝ صعا٥ٌ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ ايتذاص٠ 

 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
 هالحظاخ

إقضاص  4ستُز ْاد٢ عظت . ر.اتغعري ٚثٝك١ تاَني خٝا١ْ االَا١ْ  رنتٛصا٠امئ عبز احملغٔ طن٢  1

رنتٛصا٠ ستُز فضٌ اهلل ستُز  2

تغعري ٚثٝك١ ايتاَني  ايؾا١ًَ يصٓاع١ االمسٓت ف٢ 

ايغٛم املصض٣ 
إقضاص  2سغ٢ٓ امحز َضع٢ . ر.ا

 
 

. ـ ٚافل اجملًػ ع٢ً تغذٌٝ صعاي١ املادغتري به١ًٝ ايطب ايبؾض٣ 

 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
 هالحظاخ
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 َادغتريٖا٢ْ فتش٢ ستُز   1
تكِٝٝ عكاص ايتاَغٝٛيٛعني ف٢ عالز االثاص ادتاْب١ٝ 

يزعاَات اذتايب ايزاخ١ًٝ 

عُضٚ َزست . ر.ا

امئ صالح . ر

4 

2 
إقضاص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ـ ٚافل اجملًػ ع٢ً تغذٌٝ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ  به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 
 

الوشـــــرف عٌواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
 هالحظاخ

 رنتٛصا٠ستُز ستُز عاؽٛص   1
تطٜٛض اراص٠ املزصع١ االبتزا١ٝ٥ ظُٗٛص١ٜ َصض 

ايعضب١ٝ ف٢ ض٤ٛ االراص٠ االيهرت١ْٝٚ 

عارٍ عبز ايفتاح . ر.ا

ٖٓا٤ امحز ستُٛر . ر

3 

8 
إقضاص 

رنتٛصا٠ عٓا٤ ستُز امحز  2

َتطًبات حتكٝل َعاٜري ادتٛر٠ ايؾا١ًَ ف٢ 

َضانظ ٚفصٍٛ ستٛ اال١َٝ ظُٗٛص١ٜ َصض 

ايعضب١ٝ 

سؾُت عبز اذتهِ . ر.ا

َضِٜ ايؾضقا٣ٚ . ر

5 

10 

إقضاص 

َادغتري عُضٚ ستُز امحز   3

اثض اعتدزاّ ْعض١ٜ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً عٌُ ايزَاخ 

ف٢ ت١ُٝٓ ايشنا٤ املها٢ْ يز٣ طالب املضس١ً 

ايجا١ْٜٛ  

اقضاص  14فٛق١ٝ عبز ايفتاح . ر.ا

َادغتري صاض٢ ستُٛر صاض٢   4

فاع١ًٝ َزخٌ ايتعًِ املتُضنظ سٍٛ ايطايب ف٢ 

ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايهتاب١ بايًػ١ االصتًٝظ١ٜ 

يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

زتز٣ َٗز٣ . ر.ا

ٖب١ َصطف٢ . ر

2 

5 
اقضاص 

َادغتري َزست امحز عٝز  5
تطٜٛض رٚص املٛد٘ ايف٢ٓ مبصض ف٢ ض٤ٛ ايكٝار٠ 

ايتش١ًٜٝٛ  

َضِٜ ايؾضقا٣ٚ . ر.ّ.ا

ٖؾاّ عباؼ . ر

9 

2 
اقضاص 

 

قراراخ تعديل العٌواى 
 
 

. ٚافل اجملًػ ع٢ً تعزٌٜ عٓٛإ صعاي١ املادغتري ايتاي١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ  - 

 

 

التعديل العٌواى تعد التعديل العٌواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة الكليح م 

َادغتري  امسا٤ عبز املٛىل َضع٢  ايرتب١ٝ 1

فاع١ًٝ بضْاَر اصؽار٣ يت١ُٝٓ 

ايشنا٤ ايٛدزا٢ْ رتفض سز٠ 

ايكًل ايتٓافغ٢ يز٣ طالب َضس١ً 

ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 

فاع١ًٝ بضْاَر اصؽار٣ يت١ُٝٓ 

ايشنا٤ ايٛدزا٢ْ رتفض سز٠ 

قًل االختباص يز٣ طالب َضس١ً 

ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 

غري دٖٛضٟ  

 
 

 قراراخ هد القيد
 
 

. ـ ٚافل اجملًػ ع٢ً َز قٝز ايضعا٥ٌ ايتاي١ٝ به١ًٝ ايعًّٛ 
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الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 
ايعًّٛ 

 27/10/2013 اىل 28/10/2012َٔ ال ٜٛدز َادغتري اعالّ سغٔ عبز ادتٛار 

 14/7/2014 اىل 15/7/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ٚعاّ ٚسٝز ايزٜٔ امحز  2

 
 
 
 
 
 
 

. ـ ٚافل اجملًػ ع٢ً َز قٝز ايضعا٥ٌ ايتاي١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

 ١
ٝ

ب
رت

اي

 28/6/2014 اىل 29/6/2013َٔ ال ٜٛدز رنتٛصا٠ خايز ابضاِٖٝ عبز ايععِٝ 

 12/10/2014 اىل 13/10/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري رعا٤ ستُز عبز املؤَٔ  2

 29/6/2014 اىل 30/6/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ْٛصا ْار٣ محٛر٠  3

 
 

 قراراخ ًقل القيد
 

. ـ ٚافل اجملًػ ع٢ً ْكٌ قٝز ايضعاي١  ايتاي١ٝ به١ًٝ ايطب ايبؾض٣ 

 
 

 
 
 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طضٜف ؽٛق٢ فضز/ ر .أ

 

        

 

 

           

 إلى هي  الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م

 ن١ًٝ ايطب  داَع١  ب٢ٓ عٜٛف ن١ًٝ ايطب داَع١ بٓٗا هاجستير  ستُز ف٢ُٗ ستُز تٛفٝل ايطب ايبؾض٣ 1
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 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

 أَني ايغٝز امحز يطفٞ/ ر .أ

 


