
 قزاراخ هجلس الدراساخ العليا والثحىث
 

                         إدارج الدراساخ العليا والثحىث 1                22/10/2013تتاريـخ  (86)الجلسـح رقـن 

 

قرارات 
( 86)هجلس الدراسات العليا والبحىث الجلسة رقن  

 22/10/2013 تتاريخ 
 

ـ :االستهــالل
 

 .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعغــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض 

. ٢َٓ ست٘ يرتقٝتٗا إىل رصد١ أعتاس به١ًٝ ايضٝزي١ / قزّ اجملًػ ايت١٦ٓٗ يألعتاس ايزنتٛص 

 

 الوصادقـاخ
   

 . 17/9/2013بتاصٜذ  (85)ايتضزٜل ع٢ً ضبغض ازبًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ ضبغض ازبًغ١ ايغابك١ - 

 

الضىاتط 
 

ص٥ٝػ ازباَع١ بؾإٔ اقرتاح ععارتهِ برتؽٝح  أعغا٤ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ َعايٞ ا- 2

. َٔ خاصز ازباَع١ يعغ١ٜٛ اجملًػ تٓؿٝشا يكضاصات صبًػ ازباَع١  

 

القرار 
 

٢َٓ ست٘ . ر.سغاّ ٖٓزاٟٚ  ٚ ا. ر.طضٜـ ؽٛقٞ يهال َٔ ا. ر.تؿٜٛض ععار٠ ا- 

. العتكباٍ ايرتؽٝشات 

 

عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ايهارص اشباظ بٓا٤ا ع٢ً َشنض٠ ا- 3

 َزصؼ َغاعز (1)َعٝز ربضط سؾضات ٚعزر   (1)املٛاؾك١ ع٢ً إعالٕ يتعٝني عزر 

ربضط سؾضات طب١ٝ ٚسيو سباد١ ايكغِ ايغضٚص١ٜ يعزّ ٚدٛر َزصعني َغاعزٜٔ 

 .َٚعٝزٜٔ بٗشا ايتدضط

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ ٚأٚص٢ بضؾع األَض إىل صبًػ ازباَع١ املٛقض- 
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امحز ايؾ٢ُٝ ص٥ٝػ قغِ ايًػ١ االظبًٝظ١ٜ به١ًٝ اآلراب . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 4

 بؾإٔ اإلعالٕ عٔ 

 .َزصؼ َغاعز صٛتٝات (1)عزر

 َزصؼ صٛتٝات (1)عزر

 َزصؼ تضمج١ َكاص١ْ (1)عزر

 َزصؼ يػ١ ؾضْغ١ٝ ٚآرابٗا (1)عزر

ْعضا سباد١ ايكغِ ٚعزّ ٚدٛر ربضط صٛتٝات بايكغِ  ٚاإلعالٕ يف غري املٛاعٝز 

 . 18/6/2013ايضمس١ٝ ٚقز ٚاؾل صبًػ ايه١ًٝ بتاصٜذ 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ ٚأٚص٢ بضؾع األَض إىل صبًػ ازباَع١ املٛقض - 

 

( 224)ر عُٝز ن١ًٝ اسبكٛم  بؾإٔ َٛاؾك١ صبًػ ايه١ًٝ صقِ.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 5

َزصؼ َغاعز بكغِ  (2)َزصؼ ٚعزر  (1) ع٢ً اإلعالٕ عٔ ؽػٌ عزر 19/6/2013بتاصٜذ 

 .ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ طبكا يًؾضٚط ايٛاصر٠ باملشنض٠

القرار 
 

أٚص٢ اجملًػ بضؾع األَض إىل َعايٞ األعتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ ازباَع١ يًتهضّ - 

. يعضعٗا ع٢ً زب١ٓ قطاع نًٝات اسبكٛم يًُذًػ األع٢ً يًذاَعات 

. ٢َٓ ساؾغ ست٘ ع٢ً ايكضاص . ر.َٓضٛص سغٔ ٚ ا. ر.اعرتض ا- 

 

ر عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاع١ٝ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً ْزب عزر .املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 6

 .َٔ أعاتش٠ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ يعٌُ زبإ الَتشإ ايتأ٢ًٖٝ ملضس١ً ايزنتٛصاٙ 
 

القرار 
 

ٚاؾل اجملًػ - 

 

عُٝز ن١ًٝ ايضٝزي١ بؾإٔ اعتُار طالب متٗٝزٟ َادغتري . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 7

. 2014 /2013يًعاّ ازباَعٞ 

القرار 
 

ٚاؾل اجملًػ - 
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ايتكضٜض املكزّ َٔ ايًذ١ٓ املؾه١ً َٔ صبًػ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ أداطات ايتؿضؽ - 8

. ايعًُٞ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

القرار 
 

تأدٌٝ قضاص ايًذ١ٓ يًزصاع١ إىل ازبًغ١ ايكار١َ - 

 

 .ايتكضٜض املكزّ َٔ ايًذ١ٓ املؾه١ً َٔ صبًػ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ ايزاصعني ايٛاؾزٜٔ- 9

القرار 
 

تأدٌٝ قضاص ايًذ١ٓ يًزصاع١ إىل ازبًغ١ ايكار١َ - 

 

عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ تضؽٝح ايتدضضات سات        . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 10 

 .األ١ُٖٝ يًه١ًٝ 

القرار 
 

 30/9/2013مت ٚصٚر املشنض٠ َٔ ايه١ًٝ بعز اْتٗا٤ ايتاصٜذ - 
 

عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ خبضٛظ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 11

 بضْاَر عًّٛ –بضْاَر ايهُٝٝا٤ ايطب١ٝ )إعزار بضاَر َتُٝظ٠ يف صباالت ايعًّٛ املدتًؿ١ 

. ( بضْاَر ايطاق١ ازبزٜز٠ ٚاملتذزر٠–ٖٚٓزع١ االمسٓت 

القرار 
 

 إٔ تكّٛ ايه١ًٝ بعضض طبطط تؿضًٝٞ إىل ٣املٛاؾك١ َبز٥ٝا ع٢ً ايؿهض٠ عٌ- 

. اجملًػ يف ازبًغ١ ايكار١َ 

 

عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ خبضٛظ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 12

يًطالب املكٝزٜٔ بايزبًَٛات  (َكضص اختٝاصٟ)إيػا٤ َكضص ايًػ١ االظبًٝظ١ٜ ٚاسباعب اآليٞ 

 رصد١ 500ٚمتٗٝزٟ املادغتري َٔ اسباصًني ع٢ً ؽٗار٠ ايتٜٛؿٌ مبذُٛع أنجض َٔ 

  .ICDLٚاسباصًني ع٢ً ؽٗار٠ اٍ 

القرار 
 

أٚص٢ اجملًػ بضؾع األَض إىل َعايٞ األعتاس ايزنتٛص ص٥ٝػ ازباَع١ يًتهضّ - 

. يعضعٗا ع٢ً زب١ٓ قطاع اجملًػ األع٢ً يًذاَعات 
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عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ خبضٛظ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 13

 ايزنتٛصاٙ ؾ٢ االقغاّ املدتًؿ١ يًعاّ ازباَع٢ – املادغتري –اعزار املكبٛيني ؾ٢ ايزبًّٛ 

2013/2014 . 

القرار 
 

ٚاؾل اجملًػ - 

 

عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ خبضٛظ اقضاص . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 14

اي١ٝ تغذٌٝ ايطالب ايٛاؾزٜٔ ع٢ً إ ٜتِ ذبضٌٝ ايضعّٛ َٔ ايطالب ايٛاؾزٜٔ سبني امتاّ 

. االدضا٤ات َع نتاب١ اقضاص اْ٘ ال ٜتِ اعرترار ناٌَ املضضٚؾات ؾ٢ ساي١ عزّ قبٛي٘ 

القرار 
 

عزّ َٛاؾك١ اجملًػ ٚسيو طبكا يكٛاعز قبٍٛ ايٛاؾزٜٔ ايٛاصر٠ َٔ ٚطاص٠ ايتعًِٝ - 

. ايعايٞ قطاع ايؾ٦ٕٛ ايجكاؾ١ٝ ٚايبعجات

 

/ عُٝز ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ االيتُاؼ املكزّ َٔ ايباسج١ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 15

صاؾٝٓاط ع٢ً عبز ايععِٝ املغذ١ً يًشضٍٛ ع٢ً رصد١ املادغتري بكغِ املهتبات 

 .ٚايٛثا٥ل ٚتضغب يف تؾهٌٝ زب١ٓ ايؿشط قبٌ سضٛهلا ع٢ً ايتٜٛؿٌ 

القرار 
 

عزّ َٛاؾك١ اجملًػ - 

عُٝز ن١ًٝ اسبكٛم بؾإٔ طٜار٠ املضضٚؾات ايزصاع١ٝ يًكٝز . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 16

دٓٝ٘ اعتباصا َٔ ايعاّ اسبايٞ  (650)بزبًَٛات ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ يتضبح 

2013/2014 . 

القرار 
. ٚاؾل اجملًػ ٚأٚص٢ بضؾع األَض إىل صبًػ ازباَع١ املٛقض - 

 

عُٝز ن١ًٝ اسبكٛم بؾإٔ صعّٛ َعضٚف تكزِٜ االٚصام . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 17

 دٓٝ٘ (100)بزبًَٛات ايزصاعات ايعًٝا ٚقزص٠ 

القرار 
 

ٚاؾل اجملًػ ٚأٚص٢ بضؾع األَض إىل صبًػ ازباَع١ املٛقض - 
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ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ عٌُ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 18

عاع١ ( 100 )بضْاَر إلعزار خبري اعرتاتٝذٞ يف ايتعًِٝ ازباَعٞ ٜغتػضم ايربْاَر

.  أعابٝع 10َٛطع١ ع٢ً 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ ٚأٚص٢ بضؾع األَض إىل صبًػ ازباَع١ املٛقض- 

 

ايتكضٜض املكزّ َٔ ايًذ١ٓ املؾه١ً َٔ صبًػ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ استٝادات - 19

 . 2015 /2013ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاع١ٝ َٔ تهًٝـ يًُعٝزٜٔ يف ايؿرت٠ َٔ 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ ٚأٚص٢ بضؾع األَض إىل صبًػ ازباَع١ املٛقض- 

 

ٖب٘ ؾاصٚم عامل ٚنٌٝ ن١ًٝ ايضٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا . ّ.ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 20

ٚايبشٛخ بؾإٔ املضضٚؾات اشباص١ بايطالب ايٛاؾزٜٔ عٔ طضٜل اإلراص٠ ايعا١َ يًذاَع١ ٚإ 

. ايه١ًٝ ال ذبضٌ ع٢ً ا٣ َبايؼ َٔ ٖشٙ ايضعّٛ

القرار 
 

طضٜـ ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ . ر.ٚاؾل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ زب١ٓ بض٥اع١ ععار٠ ا- 

ازباَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚعغ١ٜٛ نال َٔ 

َضطؿ٢ عبز ازبٛار        ٚنٌٝ ن١ًٝ اسبكٛم يًزصاعات ايعًٝا . ر.ا

ٖب٘ ؾاصٚم عامل               ٚنٌٝ ن١ًٝ ايضٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا . ّ.ر.ا

. يزصاع١ املٛعٛع ٚتكزِٜ تكضٜض

 

ٖب٘ ؾاصٚم عامل ٚنٌٝ ن١ًٝ ايضٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا . ّ.ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 21

ٚايبشٛخ بؾإٔ تعُِٝ اعِ ازباَع١ يف املٓؾٛصات ايع١ًُٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ نايتايٞ 

Beni-Suef University  سٝح إٔ نتابتٗا بٗشا ايؾهٌ ٜضؾع َٔ تضتٝب ازباَع١ يف 

. ايٓؾض ايعًُٞ 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ َع ايتعُِٝ ع٢ً مجٝع ايهًٝات - 
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 . 14/9/2013بٝإ بٓتٝذ١ اَتشإ ايتٜٛؿٌ املٓعكز ّٜٛ - 22

القرار 
 

أسٝط اجملًػ عًُا - 

 

عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ ساي١ ايطايب ؾؤار ؾٝضٌ داعِ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 23

ايهٜٛيت ازبٓغ١ٝ سٝح ٚصر خطاب َٔ ص٥ٝػ قطاع ايؾ٦ٕٛ ايجكاؾ١ٝ ٚايبعجات بتاصٜذ 

 . 2012/2013 ٜؿٝز بإيػا٤ قٝزٙ َٔ ايزب١ًَٛ امل١ٝٓٗ يًعاّ 7/7/2013

القرار 
 

ص٥ٝػ ازباَع١ يعضض املٛعٛع ع٢ً ععار٠ . ر.أٚص٢ بضؾع األَض إىل َعايٞ ا- 

. املغتؾاص ايكاْْٛٞ 

لىائح 
 

. عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ. ر.ايال٥ش١ املاي١ٝ املكز١َ َٔ ا- 24

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ ٚأٚص٢ بضؾع األَض إىل صبًػ ازباَع١ املٛقض - 

 

العالقاخ الثقافيح 
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ص٥ٝػ اإلراص٠ املضنظ١ٜ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ بؾإٔ صأ٣ دٗاط     - 25

 املدابضات ايعا١َ يف االتؿاقات ايع١ًُٝ َٚشنضات ايتؿاِٖ بني ازباَعات ٚاملعاٖز  

.  املضض١ٜ ْٚعرياتٗا األدٓب١ٝ 

القرار 
 

 .أسٝط اجملًػ عًُا - 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ ْط  . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 26

ٚاشباص١ مبٓح إداطات يًتؿضؽ   ( 88)املتعًك١ مبٓح املُٗات ايع١ًُٝ ٚاملار٠  (87)املار٠

. يًذاَعات ٚ إٔ ٜكزّ عغٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ تكضٜض عٓز ايعٛر٠ (49)ايعًُٞ َٔ قإْٛ 

القرار 
 

 .ٚاؾل اجملًػ َع ايتعُِٝ ع٢ً مجٝع ايهًٝات - 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ بؾإٔ إعؿا٤ ايباسج١ ظبال٤  - 27

 ضبُز خريت باسج٘ رنتٛصاٙ قغِ أصٍٛ ايرتب١ٝ َٔ املضضٚؾات ايزصاع١ٝ يألعٛاّ  

2011 /2012 ٚ 2012/ 2013 ٚ 2013/ 2014 .

القرار 
 

. عزّ املٛاؾك١ - 

 

عال٤ / املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ بؾإٔ اعرترار املٗٓزؼ - 28

ايزٜٔ عُض ضبؿٛظ َزصؼ َغاعز به١ًٝ اهلٓزع١ ٚاملغذٌ يًشضٍٛ ع٢ً رصد١ 

 ْعري ايغاعات 3150,40ايزنتٛصاٙ به١ًٝ اهلٓزع١ داَع١ ايكاٖض٠ َبًؼ ٚقزصٙ 

. املعتُز٠ يًُكضصات ايزصاع١ٝ هلشٙ ايزصد١ 

القرار 
 

. ٚاؾل اجملًػ ٚأٚص٢ بضؾع األَض إىل صبًػ ازباَع١ املٛقض - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ بؾإٔ َز َٓش١ حبج١ٝ يًشضٍٛ - 29

ع٢ً ايزنتٛصاٙ يًباسج١ ٢ْٗ عبز ايٖٛاب ضبُز قغِ ْبات به١ًٝ ايعًّٛ ملز٠ ثالث١ 

. ؽٗٛص 

القرار 
 

ٚاؾل اجملًػ - 

 

الوذكزاخ الوقدهح هي الكلياخ 
 

ـ :وافق الوجلس علً تسجيل الزسائل التاليح تكليح العلىم - 30
 

الوشـــــزف عٌىاى الزسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشزاف 
 هالحظاخ

 َادغتريٚال٤ َعٛض ضبُز  1

سضن١ٝ االْتكا االيهرت٢ْٚ ملرتانبات ايهضّٚ 

ايجالث٢ احملت١ٜٛ ع٢ً ار١ٜٚ َغارات ايؾًٌ ايضعاش 

باعتدزاّ ايبريٜٛرات 

امحز عبز اشبايل . ر.ا

ضبُٛر قض٢ْ . ر

ضبُٛر عبز اسبؿٝغ 

11 

 -

1 

إقضاص 

2 
عبز ايضمحٔ محز 

ايزٜٔ امحز 

َادغتري 

ذبغري املٛار ايغرياَٝه١ٝ املتكز١َ ٚاملتٓا١ٖٝ 

ايضػض باعتدزاّ بالطَا ايرتعٝب ايبداص٣ َٚكاصْتٗا 

باالخض٣ احملغض٠ بايطضم ايتكًٝز١ٜ 

ضبُز خغض . ر.ا

امحز ع٢ً . ر

12 

12 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ابتغاّ عبٛر عبز ايٖٛاب  3

تأثري املعازب١ بايًٝظص ٚبعض املضنبات ايطبٝع١ٝ َع 

َغارات االنغز٠ ع٢ً ايؿ٦ضإ املضاب١ مبضض 

ايغهض٣ 

ٖا٢ْ صاحل . ر.ا

اعا١َ ضبُز . ر.ا

طاصم ع٢ً . ر

ٖاي١ َضطؿ٢ . ر

7 

8 

6 

8 

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز ضبُز تٛؾٝل  4

اعتدزاّ بعض ايبٛيُٝضات ايشن١ٝ غري ايعغ١ٜٛ 

سات اسذاّ ْاَْٛرت١ٜ ؾ٢ تطبٝكات َعازب١ املٝاٙ 

امحز عبز اشبايل . ر.ا

امئ عطا . ر.ا

12 

 -
اقضاص 
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ـ :وافق الوجلس علً تسجيل الزسالح التاليح تكليح الصيدلح - 31
 

الوشـــــزف عٌىاى الزسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشزاف 
 هالحظاخ

 َادغتريامحز خطضٟ عضابٞ  1
تؾٝٝز َضنبات سًك١ٝ غري َتذاْغ١ دزٜز٠ 

سات تأثري سٟٝٛ 

خايز صؽار . ر.ا

ضبُز عبز ايٖٛاب . ر

خزجي١ عط١ٝ . ر.ا

8 

8 

1 

إقضاص 

 

ـ :وافق الوجلس علً تسجيل الزسائل التاليح تكليح التزتيح - 32
 

الوشـــــزف عٌىاى الزسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشزاف 
 هالحظاخ

 َادغتريؽٗري٠ عبز ايٓيب ضبُز  1

املٓاخ املزصعٞ ٚعالقت٘ بايغًٛى ايعزٚاْٞ يف ع٤ٛ 

املتػريات اجملتُع١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ طالب املضس١ً 

اإلعزار١ٜ 

ضبُز عاطـ . ر.ا

امحز عهاؽ١ . ر

3 

1 
إقضاص 

2 
امحز ضبُز ضبُز 

ع٢ً 

َادغتري 

ؾعاي١ٝ بضْاَر اصؽار٣ يف ت١ُٝٓ بعض املٗاصات 

اسبٝات١ٝ يًشز َٔ اعطضابات ايكًل يز٣ املضاٖكني 

املعاقني بضضٜا 

اؽضف عبز ايكارص . ر.ا

امحز ؾهض٣ . ر

5 

9 
إقضاص 

َادغتري ْٛصإ ؽعبإ عٜٛػ  3
ؾعاي١ٝ اإلصؽار األعض٣ يت١ُٝٓ َٗاصات ايتٛاصٌ 

االدتُاعٞ يز٣ ايطؿٌ املتًعجِ 

صؽار ايب٢َٛٝ . ر.ا

دٝٗإ سًُٞ . ر

7 

13 

إقضاص 

َادغتري َريْا مسري ٜٛعـ  4
اإلعا٠٤ ايٓؿغ١ٝ ٚازبغز١ٜ يطؿٌ َا قبٌ املزصع١ 

 (رصاع١ عٝهَٛرت١ٜ)ٚعالقتٗا بايتٛاؾل األعض٣ 

ص٥ٌُٛٝ تاَض . ر.ا

امحز عهاؽ١ . ر

1 

2 
اقضاص 

 

:- وافق الوجلس علً تسجيل الزسائل التاليح تكليح الطة الثشزي- 33
 

الوشـــــزف عٌىاى الزسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشزاف 
 هالحظاخ

 َادغتريصَغإ صبٝع بهض٣  1

اعتدزاّ ايغػط املباؽض ملغاعز٠ دٗاط املٛدات ؾٛم 

ايضٛت١ٝ يعالز ايتُزر ايؾضٜاْٞ ايظا٥ـ ايٓاتر عٔ 

ايٛص١ً ايؾضٜا١ْٝ ملضع٢ ايػغٌٝ ايهًٟٛ 

أعا١َ ععٝز . ر.ا

خايز ؽٛقٞ . ر

عشض ضبُٛر . ر

7 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري امحز دابض عٝز  2

تأثري ع١ًُٝ تٛعٝع ايضُاّ املٝرتاىل عٔ طضٜل 

ايكغطض٠ ايباي١ْٝٛ ع٢ً َتٛعط سذِ ايضؿا٥ح 

ايز١َٜٛ ؾ٢ ساي١ ٚدٛر عٝل صَٚاتٝظ٢َ بايضُاّ 

املٝرتاىل 

ٜاعض عبز اهلار٣ . ر.ا

خايز صؾعت . ر

8 

9 
إقضاص 

َادغتري امحز ضبُز ٜػ  3

ؽبٝ٘ عاٌَ تانٌ االٚصاّ ؾ٢ ايبٍٛ اسبؿظ الْتشاص 

نزالي١ ع٢ً اعتالٍ ايه٢ً  (تٜٛو)اشبالٜا 

مبضض ايش٥ب١ اسبُضا٤ 

سٓإ ع٢ً . ر.ا

ضبُز عبز ايؿتاح . ر

صباب عؿٝؿ٢ . ر

6 

8 

7 

إقضاص 

َادغتري بٗا٤ ععز امحز  4

َكاص١ْ بني اإلصالح ايطٛيٞ ؾكط ٚاإلصالح ايطٛيٞ 

ٚايعضعٞ زبزاص ايبطٔ 

ٚا٥ٌ ايؾاعض . ر.ا

خًٜٛز عبز اسبًِٝ . اّ ر

عُضٚ خبٝت . ر

7 

8 

4 

اقضاص 

 

 ـ:وافق الوجلس علً تعديل اشزاف الزسائل التاليح تكليح العلىم- 34
 

    

تعد التعديل قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

ّ
ٛ

ً
ع

اي
 

َادغتري َضط٢ ضبُز َضطؿ٢ 
ضبُز صبز٣ خًٌٝ . ر.ا

صبز٣ سغني صٜاض . ر

ضبُز صبز٣ خًٌٝ . ر.ا

رنتٛصاٙ ؾاط١ُ ايظٖضا٤ صرب٣ عبز ايضمحٔ  2

اعا١َ ضبُز امحز . ر.ا

َٓاٍ عبز اسبُٝز . ر

اعا١َ ضبُز امحز . ر.ا

َٓاٍ عبز اسبُٝز . ر

اسالّ َضطؿ٢  . ر

ٖٓا٤ ضبُٛر . ر
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 ـ:وافق الوجلس علً تعديل اشزاف الزسائل التاليح تكليح الصيدلح- 35
 

    

 

تعد التعديل قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

 ايضٝزي١

َادغتري َضطؿ٢ ضبغٔ عط١ٝ ايؾاؾع٢ 

طاصم ضبُز نُاٍ . ر.ا

ضبُز طًعت عبز ايعظٜظ . ر.ا

ساطّ ضبُٛر عطا . ر.ا

طاصم ضبُز نُاٍ . ر.ا

ساطّ ضبُٛر عطا . ر.ا

َادغتري ضبُز مجاٍ سغٔ  2
ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

صِٜ ضبُز عاَٞ . ر

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

صِٜ ضبُز عاَٞ . ر

ناٌَ ضبُز عبز اهلل . ر

َادغتري امحز ضبُٛر عا٢َ  3

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

صِٜ ضبُز عاَٞ . ر

ي٢ًٝ امحز صاؽز . ر.ا

صِٜ ضبُز عاَٞ . ر

ناٌَ ضبُز عبز اهلل . ر

رنتٛصاٙ أَري٠ بؾري أَني  4

عظ ايزٜٔ ععٝز . ر.ا

ضبُز إَاّ . ر

عظ ايزٜٔ ععٝز . ر.ا

ضبُز إَاّ . ر

عامل عٝز . ر

أَري٠ ؽعبإ . ر

 

 ـ:وافق الوجلس علً تعديل اشزاف الزسائل التاليح تكليح الطة الثيطزي- 36
 

    

 

تعد التعديل قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

٣
ض

ط
ٝ

ب
اي

ب 
ط

اي
 

َادغتري امسا٤ خالف ناٌَ 

نُاٍ عارٍ اَني . ر.ا

ناٌَ عبز اهلل . ر

خايز ؽعبإ ٖاؽِ . ر

ناٌَ عبز اهلل . ر

خايز ؽعبإ ٖاؽِ . ر

َادغتري ايغاْزصا اعهٓزص نُاٍ  2
نُاٍ عارٍ اَني . ر.ا

غار٠ ضبُز صؿٛت . ر

ؽٛق٢ عًُٝإ . ر.ا

نُاٍ عارٍ اَني . ر.ا

غار٠ ضبُز صؿٛت . ر

رنتٛصاٙ صبز٣ َالى ؾضز  3

ضبُز امحز قٓزٌٜ . ر.ا

نُاٍ عارٍ اَني . ر.ا

اميإ ط٘ ضبُز . ر

ايغعٝز ثابت عٛض . ر.ا

ضبُز امحز قٓزٌٜ . ر.ا

اميإ ط٘ ضبُز . ر

ايغعٝز ثابت عٛض . ر.ا

 

 ـ:وافق الوجلس علً تعديل عٌىاى الزسالح التاليح تكليح الصيدلح- 37
 
 

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

رنتٛصاٙ  صاْٝا عبز اهلل ضبُز  ايضٝزي١ 1

رصاع١ رٚا١ٝ٥ يًتأثريات ايعالدٞ 

احملتٌُ يربٚتني َضٌ ايًنب عز 

ايتؾشِ ايهبزٟ ايػري نشٛيٞ 

رصاع١ رٚا١ٝ٥ يًتأثريات ايعالدٞ احملتٌُ 

ألسز َؾتكات االٜظٚؾالٕ عز ايتؾشِ 

ايهبزٟ ايػري نشٛيٞ 

غري دٖٛضٟ  

 

 ـ:وافق الوجلس علً تعديل عٌىاى الزسالح التاليح تكليح التزتيح- 38
 
 

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

رنتٛصاٙ  عبري ُٖاّ بزصا٣ٚ  ايرتب١ٝ 1

تطٜٛض ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ يف 

نًٝات ايرتب١ٝ باعتدزاّ َزخٌ 

ايكٝاؼ املتٛاطٕ يألرا٤ 

تطٜٛض ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ يف نًٝات 

ايرتب١ٝ بازباَعات املضض١ٜ  باعتدزاّ 

َزخٌ ايكٝاؼ املتٛاطٕ يألرا٤ 

غري دٖٛضٟ  
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 ـ:وافق الوجلس علً تعديل عٌىاى الزسائل التاليح تكليح العلىم- 39

 

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

1 

ّ
ٛ

ً
ع

اي
 

عؿاف ٖاؽِ عبز 

ايغالّ 

َادغتري  
رصاع١ ايتشًٌٝ ايغ٢٥ٛ احملؿظ يبعض 

املًٛثات ايعغ١ٜٛ 

االنغز٠ ايغ١ٝ٥ٛ احملؿظ٠ يبعض ايضبػات 

املًٛث١ ملٝا٠ ايضضف باعتدزاّ االؽع١ ؾٛم 

ايبٓؿغذ١ٝ ٚاملض١ٝ٥ ؾ٢ ٚدٛر َعًل انغٝز 

ايظْو ٚانغٝز ايظْو املطعِ بايؿغ١ 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري عٝار٠ ٖاؽِ ْضض  2

رصاعات ع٢ً بعض ايؿطضٜات املشٜب١ 

يًؿٛعؿات ٚاملعظٚي١ َٔ َضض 

رصاعات ع٢ً بعض ايؿطضٜات املشٜب١ 

 –يًؿطضٜات ٚاملعظٚي١ َٔ ضباؾع١ ب٢ٓ عٜٛـ 

َضض 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري عٗاّ عٛض ضبُز  3
رصاع١ ايتشًٌٝ ايغ٢٥ٛ احملؿظ يبعض 

االصباؽ ايعغ١ٜٛ 

ايتهغري ايغ٢٥ٛ املزعِ باالؽع١ ؾٛم 

ايبٓؿغذ١ٝ ٚاملض١ٝ٥ يبعض اصباؽ ايٓغٝر ؾ٢ 

َٝا٠ ايضضف باعتدزاّ َعًل انغٝز ايظْو 

ٚانغٝز ايظْو املطعِ بايؿغ٘ ؾ٢ احملايٌٝ 

املا١ٝ٥ 

غري دٖٛضٟ  

 رنتٛصاٖٙاٜز٣ تاَض ابٛ عضٜع  4

ايتأثريات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يبعض 

املٓتذات ايطبٝع١ٝ عز ايغ١ُٝ 

ايٓادب١ عٔ ايزٚنغٛصٚبٝغني ؾ٢ 

ازبضسإ ايبٝغا٤ 

ايتأثريات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يًُغتدًط 

ايهشٛىل يٓبات ايضد١ً ع٢ً ايغ١ُٝ ايٓادب١ 

عٔ ايزٚنغٛصٚبٝغني ؾ٢ ازبضسإ ايبٝغا٤ 

غري دٖٛضٟ  

5 
٢ْٗ عبز ايٖٛاب 

ضبُز 

 رنتٛصاٙ

رصاع١ بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ 

َٚٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ ع٢ً َغتدًط 

َٔ بعض ايها٥ٓات ايزقٝك١ ايبشض١ٜ 

املضنبات ايجا١ْٜٛ ايٓؾط١ بٝٛيٛدٝا َٔ 

ايبهرتٜا ايبشض١ٜ 

غري دٖٛضٟ  

 رنتٛصاٙصع٣ٛ ضبُز عاؽٛص  6

نُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً -رصاعات ؾٝظٜكٛ

عًٛى ايعٓاصض ايؾشٝش١ ؾ٢ محض 

ايؿٛعؿٛصٜو املضض٣ 

نُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً اعتدالظ -رصاعات ؾٝظٜكٛ

ايعٓاصض االصع١ٝ ايٓارص٠ ؾ٢ بعض املعارٕ 

ايؿٛعؿات١ٝ 

غري دٖٛضٟ  

 

 ـ:وافق الوجلس علً تعديل عٌىاى الزسائل التاليح تكليح الطة الثيطزي- 40
 
 

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

1 
٣

ض
ط

ٝ
ب

اي
ب 

ط
اي

 
َادغتري  صؽا صالح عبز ايعظٜظ 

تٛصٝـ ٚتؿضٜل املعظٚالت ايؿطضٜات 

املضتبط١ مبٛت األد١ٓ يف عالالت 

االَات احمل١ًٝ 

تٛصٝـ ٚتؿضٜل املعظٚالت ايؿطضٜات 

ٚايبهرت١ٜ  املضتبط١ مبٛت األد١ٓ يف 

عالالت االَات احمل١ًٝ 

غري دٖٛضٟ  

2 
َؾري٠ ضبُز عبز 

ايعظٜظ 

َادغتري 

ايتٛصٝـ املٝهٛيٛد٢ يًؿطضٜات 

اشبٝط١ٝ باملؾانٌ ايتٓؿغ١ٝ يف 

بزاصٟ ايتغُني 

ايتٛصٝـ املٝهٛيٛد٢ يًؿطضٜات 

باملؾانٌ ايتٓؿغ١ٝ يف بزاصٟ ايتغُني 

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ خايز ضبُٛر سغٔ  3

بعض ايزصاعات ع٢ً االميضٜا ؾ٢ 

 االصاْب

بعض ايزصاعات ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاملٓاع١ٝ ع٢ً 

 االميضٜا ؾ٢ االصاْب
غري دٖٛضٟ  

 

 ـ:وافق الوجلس علً هد قيد الزسائل التاليح تكليح التجارج- 41
 

الوــدج الوطلـىب هــدها الوـــد الساتـــق الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

 ٠
ص

ا
ذ

ت
اي

 17/7/2014 اىل 18/7/2013َٔ  17/7/2013 اىل 18/7/2012َٔ َادغتري ؾاط١ُ صٚب٢ امحز 

 17/7/2014 اىل 18/7/2013َٔ  17/7/2013 اىل 18/7/2012َٔ َادغتري صساب عٝز ضبُز  2

 



 قزاراخ هجلس الدراساخ العليا والثحىث
 

                         إدارج الدراساخ العليا والثحىث 11                22/10/2013تتاريـخ  (86)الجلسـح رقـن 

 
 

 ـ:وافق الوجلس علً هد قيد الزسائل التاليح تكليح اآلداب- 42
 
 

الوــدج الوطلـىب هــدها الوـــد الساتـــق الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

ب 
را

ال
ا

ٖب٘ صابض عبز 

اسبُٝز 

 10/9/2014 اىل 11/9/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري 

 10/9/2014 اىل 11/9/2013َٔ  10/9/2013 اىل 11/9/2012َٔ رنتٛصاٙ امحز ضبُز متاّ  2

 22/10/2014 اىل 23/10/2013َٔ  22/10/2013 اىل 23/10/2012َٔ رنتٛصاٙ اميإ صالح ضبُٛر  3

 

 ـ:وافق الوجلس علً هد قيد الزسائل التاليح تكليح الطة الثيطزي- 43
 
 

الوــدج الوطلـىب هــدها الوـــد الساتـــق الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

 ٣
ض

ط
ٝ

ب
اي

ب 
ط

اي

 10/11/2013 اىل 11/11/2012َٔ ال ٜٛدز َادغتري ضبُز طٜٔ ايعابزٜٔ ضبُز 

 10/11/2013 اىل 11/11/2012َٔ ال ٜٛدز َادغتري ْاٖز عٝز امحز  2

 30/6/2014 اىل 1/7/2013َٔ  30/6/2013 اىل 1/7/2012َٔ َادغتري اهلاّ ابٛ بهض عبز اسبهِٝ  3

 29/7/2014 اىل 30/7/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ؽُٝا٤ صدب ضبُز  4

 27/6/2014 اىل 28/6/2013َٔ ال ٜٛدز َادغتري ع٢ً عبز ايتٛاب عبز ايعًِٝ  5

 22/12/2013 اىل 12/2012\23َٔ ال ٜٛدز َادغتري خايز دًٍٛ عط١ٝ  6

 10/11/2013 اىل 11/11/2012َٔ ال ٜٛدز َادغتري اميإ صؤٚف اعضا٥ٌٝ  7

 

 ـ:وافق الوجلس علً ًقل قيد الزسائل التاليح تكليح الطة الثشزي- 44
 

 

 
 

 ـ:وافق الوجلس علً ايقاف قيد الزسالح التاليح تكليح العلىم- 45
 

الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 
السثـة  

صعا١ٜ ٚايز بٓا٤ ع٢ً ؽٗارات َضع١ٝ رنتٛصاٙ امسا٤ سغٔ امحز   العلىم 1

 
 

 إلى هن  الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م

1 
ايطب 

 ايبؾض٣

 ن١ًٝ ايطب  داَع١  ب٢ٓ عٜٛـ ن١ًٝ ايطب داَع١ االطٖض دتلىم  رعا٤ امحز عبز ايٖٛاب

 ن١ًٝ ايطب  داَع١  ب٢ٓ عٜٛـ ن١ًٝ ايطب داَع١ قٓا٠ ايغٜٛػهاجستيز ؽضٜـ ضبُز نُاٍ ايزٜٔ  2



 قزاراخ هجلس الدراساخ العليا والثحىث
 

                         إدارج الدراساخ العليا والثحىث 12                22/10/2013تتاريـخ  (86)الجلسـح رقـن 

 
 

 ـ:وافق الوجلس علً ايقاف قيد الزسالح التاليح تكليح الصيدلح- 46
 
 

م 
الدرجــح اسـن الطالــة الكليح 

السثـة  

صعا١ٜ طؿٌ َادغتري رٜٓا َضطؿ٢ اهلار٣   الصيدلح 1

 

 ـ:وافق الوجلس علً ايقاف قيد الزسائل التاليح تكليح الطة الثيطزي- 47
 
 

الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 
السثـة  

1 

الطة 
  الثيطزي

َادغتري صَغإ تٛؾٝل ناٌَ 
ذبًُ٘ أعبا٤ يف ايعٌُ تعٛم اْتعاَ٘ 

يف ايزصاع١ 

عؿضٖا ملضاؾك١ ايظٚز َادغتري صابضٜٔ ضبُز عبز اسبًِٝ  2

صعا١ٜ طؿًٗا  رنتٛصاٙ غار٠ ساَز ع٢ً َؿتاح  3

 

 ـ:وافق الوجلس علً ايقاف قيد الزسائل التاليح تكليح الطة الثشزي- 48
 
 

السثـة  الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

الطة 
  الثشزي

صعا١ٜ ٚايزت٘ املضٜغ١ َادغتري َضطؿ٢ عبز اهلل عبز ايعًِٝ 

صعا١ٜ طؿًٗا  رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ امحز صَغإ  2

صعا١ٜ ٚايزت٘ املضٜغ١ رنتٛصاٙ اؽضف سغني ضبُز   3

عؿضٙ يًداصز رنتٛصاٙ إمساعٌٝ ضبُز رنضٚص٣  4

َضاؾك١ ايظٚز رنتٛصاٙ ٖٓا٤ امحز عبز اهلل  5

 
 

 ـ:وافق الوجلس علً إًهاء إيقاف قيد الزسالح التاليح تكليح الطة الثيطزي- 49
 
 

السثـة  الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

يالْتٗا٤ َٔ إعزار ايضعاي١ َادغتري صؽا صالح عبز ايعظٜظ الطة الثيطزٌ   1

 

 ـ:وافق الوجلس علً شطة قيد الزسائل التاليح تكليح العلىم- 50
 

السثـة الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

 العلىم

سضٍٛ ايباسح ع٢ً َٓش٘ ع١ًُٝ خاصز ايبالر رنتٛصاٙ محار٠ صدب عبزٙ 

سضٍٛ ايباسح ع٢ً َٓش٘ رنتٛصاٙ خاصدٝ٘ رنتٛصاٙ امحز ضبُز امحز ضبُٛر  2



 قزاراخ هجلس الدراساخ العليا والثحىث
 

                         إدارج الدراساخ العليا والثحىث 13                22/10/2013تتاريـخ  (86)الجلسـح رقـن 

 
 

 ـ:وافق الوجلس علً شطة قيد الزسائل التاليح تكليح التزتيح- 51
 

السثـة الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

 التزتيح

َادغتري ٖٓز عبز ايضسِٝ سغٔ 

مت اْشاص ايطايب َضتني َتتايٝتني 

اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ يًتغذٌٝ 

عزّ عزار املضضٚؾات 

تكضٜض زب١ٓ االؽضاف بعزّ املتابع١ 

َادغتري صؽا امحز خًـ  2

مت اْشاص ايطايب َضتني َتتايٝتني 

اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ يًتغذٌٝ 

عزّ عزار املضضٚؾات 

تكضٜض زب١ٓ االؽضاف بعزّ املتابع١ 

 
 

 ـ:وافق الوجلس علً شطة قيد الزسائل التاليح تكليح الطة الثيطزٌ- 52
 

السثـة الدرجــح اسـن الطالــة الكليح م 

1 

الطة الثيطزي 

َادغتري ٚا٥ٌ امحز اْٛص 

مل ٜٓتٗٞ ايباسح َٔ ازبظ٤ ايعًُٞ بايضعاي١ ٚمت إْشاصٙ 

َضتني 

َادغتري آٜاؼ ْار٣ بزٜض  2
يعزّ اْتعاَ٘ باسبغٛص ٚاْتٗا٤ ؾضظ رخٍٛ اَتشإ 

ايتُٗٝزٟ ٚمت إْشاصٙ َضتني 

َادغتري امسا٤ بهض٣ ضبُز  3

يعزّ اْتعاَ٘ باسبغٛص ٚاْتٗا٤ ؾضظ رخٍٛ اَتشإ 

ايتُٗٝزٟ  

 
 
 

ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طضٜـ ؽٛق٢ ؾضز/ ر .أ

 

        

 

 

           

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ازباَع١ 

 

 أَني ايغٝز امحز يطؿٞ/ ر .أ

 


