
 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

                    إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث 1                 16/9/2014تتارَـخ  (97)انجهسـح رقـى 

 

االستهالل 
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعضــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ 
 

 . 24/8/2014بتاصٜذ  (96)ايتصزٜل ع٢ً ستضض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستضض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

 
انضىاتط 

 
 

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

. صضا سغٔ تٛفٝل  اذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ األَضاض ايباطٓٝ٘ بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

أعا١َ مخٝػ يٝجٞ املغذٌ / تكضٜض ايغار٠ املؾضفني ع٢ً صعاي١ ايزنتٛصاٙ يًطايب -  3

. يزصد١ ايزنتٛصاٙ يف ن١ًٝ ايعًّٛ قغِ عًِ اذتٝٛإ بؾإٔ ايؾه٣ٛ املكز١َ ضزٙ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ع٢ً قضاص زتًػ ايه١ًٝ -  

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ ْؾض حبح عًُٞ يف زتاٍ - 4

املادغتري )ايتدصص يف زت١ً ع١ًُٝ سته١ُ يطالب ايزصاعات ايعًٝا املغذًني يزصد١ 

 (ٚايزنتٛصاٙ

ايكضاص 

ٜكّٛ ايباسح بٓؾض حبح عًُٞ ٚاسز ع٢ً األقٌ يف زتاٍ ايتدصص يف زت١ً ع١ًُٝ -  

سته١ُ ست٢ً أٚ رٚيٞ 
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إعار٠ تؾهٌٝ دت١ٓ تٛفٝل أٚضاع ١٦ٖٝ ايتزصٜػ به١ًٝ  -   5

. ايتعًِٝ ايصٓاعٞ عٔ طضٜل تٛسٝز األقغاّ ايع١ًُٝ أٚ ايٓكٌ راخٌ ادتاَع١ 

 

ايكضاص 

 ايعًٝا تطضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعا/ ر.تؾهٌٝ  دت١ٓ بض٥اع١ ا-  

: ٚعض١ٜٛ نال َٔ 

ستُٛر سغني         ٚنٌٝ ن١ًٝ  ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.أ

ستُز عال١َ                 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.ا

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

ع٢ً عبز ايعاٍ               ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ يؾ٦ٕٛ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع / ر.ا

امحز عبز ارتايل          األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ / ر.أ

صتاتٞ إبضاِٖٝ               األعتاس به١ًٝ ايتذاص٠ / ر.أ

خايز ْغض                       األعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ / ر.أ

اؽضف ستُٛر                 األعتاس به١ًٝ ايطب ايبؾضٟ / ر.أ

. إلعزار تكضٜض

 

سغاّ طًعت /  املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا بؾإٔ ايطايب -   6

ْصٝف املكٝز به١ًٝ ايطب ايبؾض٣ ٚايشٟ ٜضغب يف َز قٝزٙ عاّ عابع ٖٚشا غري ٚاصر 

. بال٥ش١ ايه١ًٝ 

ايكضاص 

عزّ املٛافك١  -  

 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 7

بؾإٔ ٚضع  َعاٜري َٚكاٜٝػ َع١ٓٝ  ٚضٛابط الختٝاص ٚنال٤ ايزصاعات ايعًٝا 

 

ايكضاص 

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

عض١ٜٛ نال َٔ 

خايز ايؾُٝٞ                           عُٝز ن١ًٝ ايصٝزي١ / ر.ا

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

بزص ْبٝ٘                 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  / ر.أ

ستُٛر سغني                         ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

صاْزا صالح                                ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتُضٜض يًزصاعات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ / ر.ا

صتاتٞ إبضاِٖٝ                     األعتاس به١ًٝ ايتذاص٠ / ر.أ

. إلعزار تكضٜض 
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طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 8

بؾإٔ نتاب١ ايزصد١ األص١ًٝ قبٌ ايضأف١  يف ؽٗار٠ ايتدضز  

 

 

ايكضاص 

 ٚعضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض ٚافل اجملًـػ-  

 

 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 9

بؾإٔ إعزار ال٥ش١ َٛسز٠ جتُع ايكٛاعز ٚايضٛابط ارتاص١ بايزصاعات ايعًٝا بؾهٌ 

َٛسز ست٢ ال ٜٛدز اختالفات  

 

ايكضاص 

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

عض١ٜٛ نال َٔ 

 

قطاع ايعًّٛ ايطب١ٝ 

َٓصٛص سغٔ    ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ  يًزصاعات ايعًٝا  . ر.أ

ستُٛر سغني  ٚنٌٝ ن١ًٝ  ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر. أ

٢َٓ ست٘  ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ  يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.  أ

 

قطاع ايعًّٛ  األعاع١ٝ 

ستُٛر صدا٥ٞ   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.أ

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

عٝف ايٓصض امحز        ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

 

قطاع ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٚ االدتُاع١ٝ 

ؽعبإ َباصط                    عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتصار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ / ر.ا

بزص ْبٝ٘                                    ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.أ

عٗاّ سٓفٞ      ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر. أ

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

. إلعزار تكضٜض 
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تٛصٝات ْز٠ٚ تؾذٝع تغذٌٝ بضا٤ات االخرتاع ٚاييت عكزت  -   10

ْا٥ب ص٥ٝػ / ر.ص٥ٝػ ادتاَع١ ٚ َعايٞ ا/ ر.مبذًػ ن١ًٝ ايصٝزي١ بضعا١ٜ َعايٞ  ا

ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

انعالقاخ انثقافُح 
 
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ بؾإٔ تؾهٌٝ دت١ٓ ايبعجات  -   11

. ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ ارتاصد١ٝ 

ايكضاص 

 ايعًٝا تطضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعا/ ر.تؾهٌٝ  دت١ٓ بض٥اع١ ا-  

: ٚعض١ٜٛ نال َٔ 

 

قطاع ايعًّٛ ايطب١ٝ 

امحز ايغٝز عبز ايًطٝف                        األعتاس به١ًٝ ايطب ايبؾض٣ / ر.ا

ايؾُٝا٤ ستُز ْبٌٝ                                    األعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ / ر.ا

إبضاِٖٝ ستُز إبضاِٖٝ                               األعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ / ر.ا

 

قطاع ايعًّٛ  األعاع١ٝ 

ممتاط سذاب                                                  األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ / ر.ا

ٜاعض دابض                                                        األعتاس به١ًٝ ايصٝزي١ / ر.ا

خايز ايؾُٝٞ                                                 األعتاس به١ًٝ ايصٝزي١ / ر.ا

 

 قطاع ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ  ٚاالدتُاع١ٝ 

ستُز عٝز تٛفٝل                                          األعتاس به١ًٝ اذتكٛم / ر.ا

ستُز عًُٝإ                                                 األعتاس به١ًٝ اآلراب / ر.ا

 

أعا١َ عبز اهلل                                                    َزٜض عاّ ايعالقات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ / ا

صساب ستُز عظت                                             َزٜض إراص٠ ايبعجات / ا

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ بؾإٔ تعزٌٜ ْظاّ املهافآت  -   12

ارتاص١ بٓؾض األحباخ ايع١ًُٝ 

ايكضاص 

 َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض ٚافل اجملًـػ-  
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االنتًاساخ 
 

صتال٤ فتشٞ عبز ايضمحٔ  املغذ١ً  يزصد١ ايزنتٛصاٙ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايباسج١ -  13

. به١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ سصٛهلا ع٢ً رصدات ايضأف١ يف اَتشإ ايتٜٛفٌ 

 

ايكضاص 

 عزّ املٛافك١-  

 

انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهُاخ 
 
 

:- وافق المجلس على تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (أ)
 

 

ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 14
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريٖاي٘ امحز ع٢ً  1

رصاع١ يًُكاص١ْ بني ايكطع ايطٛىل ٚايعضض٢ ف٢ ع١ًُٝ 

اعتدضاز اذتٝٛإ امل٣ٛٓ َٔ ارتص١ٝ ف٢ َضض٢ عزمي١ 

ايٓطاف ْتٝذ١ عزّ االْغزار ايك٣ٛٓ 

َزست ناٌَ / ر.ا

سغاّ ايزٜٔ سغ٢ٓ / ر.ا

امحز عبز اهلار٣ / ر

3 

6 

7 

إقضاص 

 َادغتريَٝٓا اعشل ٖٚٝب  2
رصاع١ َكاص١ْ يفاع١ًٝ ايٓايٛفني ٚايرتاَارٍٚ ع٢ً تكًٌٝ صر 

ايفعٌ االدٗار٣ يًتٓبٝب اذتٓذض٣ عٔ طضٜل ايفِ ف٢ َضض٢ 

ايضػط املضتفع 

ستُٛر َصطف٢ / ر.ا

رعا٤ صؽٛإ / ر

مجاٍ عٝز / ر

10 

5 

3 

إقضاص 

3 
فاط١ُ ايظٖضا٤ عبز 

اذتهِٝ ط٘ 
 َادغتري

تعزر االؽهاٍ ادت١ٝٓٝ الْظِٜ اهلِٝ انغٝذٝٓٝظ 

 5-بايشنٛص غري املغتذٝبني ملجبطات ايفٛعفٛراٜاعرتٜض

تُٝٛص َصطف٢  / ر.ا

ي٢ًٝ صاؽز / ر.ا

ْؾأت ْبٌٝ / ر

5 

4 

10 

 إقضاص

 َادغتريَصطف٢ صبٝع ستُٛر  4
تضنٝب اذتص٢ ايبٛىل ٚايبٝاْات ايزميٛغضا١ٜ ملضض٢ 

سص٢ املغايو ايبٛي١ٝ يف َغتؾف٢ داَع١ بين عٜٛف 

عُضٚ َزست / ر.ا

امحز عبز ايباص٣ / ر

10 

5 
 إقضاص

 َادغتريامحز محزٟ امحز  5
ايٛقا١ٜ َٔ َٛت ايكًب املفاد٧ باعتدزاّ َظٜالت ايضدفإ 

املظصٚع١ 

عاَح نُاٍ / ر.ّ.ا

محز٣ صابض / ر

ستُٛر قٓا٣ٚ / ر

3 

2 

2 

إقضاص 

 َادغتريإٜٓاؼ ستُز عبز ايػفاص  6
رصاع١ االؽهاٍ ادت١ٝٓٝ املتعزر٠ يعاٌَ منٛ ايبطا١ْ 

ايًٝف١ٝ ٚتأثريٙ ع٢ً اذتاي١ االنًٝٓٝه١ٝ ملضض٢ عضطإ 

ايػزر ايًُٝفا١ٜٚ 

عٗاّ عُض / ر.ا

رٜٓا سغٔ / ر

ستُز ع٢ً ايٛنٌٝ / ر

4 

3 

3 

إقضاص 

7 
ؽُٝا٤ ؽًكا٢َ عبز 

اذتُٝز 
 َادغتري

رصاع١ ايعالق١ بني تعزر االؽهاٍ دتني عاٌَ آُْٛ 

ايبطا٢ْ ايٛعا٢٥ ٚارتصا٥ص االنًٝٓٝه١ٝ ملضض٢ عضطإ 

ايػزر ايًُٝفا١ٜٚ 

عٗاّ عُض / ر.ا

رٜٓا سغٔ / ر

ستُز ع٢ً ايٛنٌٝ / ر

5 

4 

4 

 إقضاص

 َادغتريٖب٘ عبز اهلل عبز اجملٝز  8
ارتصا٥ص ايصٛت١ٝ ايغُاع١ٝ يف املضض٢ قبٌ ارتضٛع 

يع١ًُٝ دضاس١ٝ يًػز٠ ايزصق١ٝ ٚادتاصرصق١ٝ  

سغ٢ٓ غٓزص / ر.ا

ٖؾاّ ْفار٣ / ر

صافٝٓاط صتٝب / ر

5 

4 

6 

إقضاص 

 َادغتريعاطف عظ ايعضب ستُز  9
ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ ٚايزميٛدضاف١ٝ املؤر١ٜ إىل ضعف 

اإلبصاص يف َضض٢ ايغهضٟ يف ستافظ١ بين عٜٛف 

ٜاعض عٝف / ر.ّ.ا

صفا٤ عٛض اهلل / ر

ؽُٝا٤ عٓٛع٢ / ر

8 

3 

1 

إقضاص 

 َادغتريستُز فٛطٟ ستُز  10
ا١ُٖٝ َغتكبالت االْزصٚدني ف٢ ساالت عضطإ ايجزٟ 

ايػاط١ٜ 

عظ٠ سغٔ / ر.ا

ستُز فٝصٌ / ر

أَري٠ بغاّ / ر

3 

1 

1 

 إقضاص
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 َادغتريَٗا ستُز مشػ ايزٜٔ  11

رٚص اعتعزاٍ اذتادظ االْف٢ ف٢ ْتا٥ر دضاس١ َٓاظري 

ادتٝٛب االْف١ٝ ايٛظٝف١ٝ ف٢ عالز االيتٗاب املظَٔ يالْف 

ٚادتٝٛب االْف١ٝ 

صاَظ صرب٣ / ر.ا

صاَظ صضا / ر

امحز ناٌَ / ر

6 

3 

2 

إقضاص 

 َادغتريأعا١َ ستُز سغني  12
َكاص١ْ بني تأثري عالز رٚايٞ املض٨ ٚعكاص ايربٚبضاْٛيٍٛ ع٢ً 

ضػط ايٛصٜز ايباب٢ ٚعزر ايصفا٥ح ايز١َٜٛ  

ستُز ايفك٢ /ر.ا

ستُز إبضاِٖٝ / ر.ا

5 

4 
إقضاص 

 َادغتريامحز سغٔ عبز املعتُز  13

ايتعضف ع٢ً طفٌٝ ايهضبتٛعبٛصٜزِٜ نُغبب يإلعٗاٍ 

اذتار يف ايضضع ٚاألطفاٍ املرتررٜٔ ع٢ً ايعٝار٠ ارتاصد١ٝ 

يف َغتؾف٢ بين عٜٛف 

اععار ستُز / ر.ا

ستُز عارٍ / ر.ا

َض٠ٚ امحز / ر

9 

8 

4 

 إقضاص

 َادغتريخايز صدب عبز ايصُز  14
رصاع١ ايصُاّ املرتاىل األقٌ تزخال َٓظاص ايصزص َكاص١ْ 

بايطضٜك١ ايتكًٝز١ٜ 

عال٤ عبز اذتًِٝ / ر.ا

حي٢ بًبع / ر.ا

امحز االؽكض / ر

9 

8 

6 

إقضاص 

 َادغتريستُٛر فتشٞ عٝز  15
رٚص ايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ ف٢ عالز ساالت ايٛص١ً ايؾضٜا١ْٝ 

ايٛصٜز١ٜ املٓشص٠ بايفؾٌ 

عال٤ عبز اذتًِٝ / ر.ا

امئ صفعت / ر

 ستُز سغٔ عبز املٛىل/ ر

9 

8 

10 

إقضاص 

 َادغتريؽُٝا٤ سغاّ ايزٜٔ صضٛإ  16
َكا١َٚ األْغٛيني َٚتالط٠ االٜض ف٢ َضض٢ ايتصًب 

ايعصيب 

صؽا سغٔ / ر.ا

عُضٚ سغٔ / ر

سٓإ فضسإ / ر

5 

4 

5 

 إقضاص

 َادغتريعال٤ امحز ستُز سغني  17
 َٛيريٜإ ٚاعتدزاَٗا نتؾدٝص –اصتفاع ْغب١ االْت٢ 

دزٜز ملتالط١َ املبٝض َتعزر ايتهٝغات 

ستُز سغٔ / ر.ا

اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

ْغضٜٔ عبز ايفتاح / ر

7 

6 

4 

إقضاص 

18 

امحز نُاٍ ايزٜٔ 

صَضإ 
 َادغتري

ايعالق١ بني تضدِ االسٜٔ االٜغض ف٢ صعِ ايكًب ايهٗضب٢ 

ٚسذُ٘ املكاؼ باملٛدات ايصٛت١ٝ ثٓا١ٝ٥ االبعار ٚضػط٘ 

ايتكزٜض٣ املكاؼ بزٚبًض االْغذ١ 

ٜاعض عبز اهلار٣ / ر.ا

خايز صفعت / ر

5 

2 
إقضاص 

 َادغتريَاص٣ َزست ابضاِٖٝ  19
ايتٓاقض بني ايعصب ايبصض٣ ٚطبك١ االيٝاف ايعصب١ٝ 

بايؾبه١ٝ باعتدزاّ املاعح املكطع٢ ف٢ ادتًٛنَٛا 

سغاّ ايزٜٔ خًٌٝ / ر.ّ.ا

ٚيٝز َٗضإ / ر

9 

6 
 إقضاص

 رنتٛصاٙامحز حي٢ امساعٌٝ  20

رٚص املٛدات فٛم ايصٛت١ٝ ف٢ ايهؾف عٔ االيتٗاب املفص٢ً 

َا قبٌ االنًٝٓٝه٢ ف٢ َضض ايتٗاب املفاصٌ 

رصاع١ َكاص١ْ َع ايفشٛصات املع١ًُٝ ، : ايضَٚاتٜٛز٣ 

االؽع١ ايعار١ٜ ٚاملؤؽضات املضنب١ 

سٓإ ع٢ً ط٘ / ر.ا

ستُز ْبٌٝ / ر

4 

2 
597 

 
 
 

ـ :كهُح اندراساخ انعهُا نهعهىو انًتقديح- 15
 
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 رنتٛصاٖٙٓا٤ عٝز عًُٝإ  1
تأثري بعض أْٛاع ادتظ٦ٜات املتٓا١ٖٝ ايصػض ع٢ً 

اذتٝٛاْات امل١ٜٛٓ أثٓا٤ ختصٝب ايبٜٛض١ َعًُٝا 

تاَض عصاّ / ر.ّ.ا

صابض ستُز / ر.ّ.ا

ٖب٘ فاصٚم / ر.ّ.ا

٢َ صعالٕ / ر

1 

1 

1 

1 

إقضاص 
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ـ :كهُح انتجارج- 16
 
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريعاص٠ سغٔ عبز ايعاطٞ  1
َزخٌ َكرتح يتفعٌٝ اختباصات ايتشٌُ مبا ٜال٤ّ املصاصف 

 رصاع١ حت١ًًٝٝ َكاص١ْ –اإلعال١َٝ 

عبز ايٓاصض ستُز / ر.ّ.ا

فضٌ اهلل ستُز / ر

7 

7 
إقضاص 

 َادغتريستُز عبز ايعظٜظ ستُز  2
رٚص احملاعب املغتكٌ ف٢ ايتكضٜض عٔ ايك١ُٝ ايعاري١ ٚاثض 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –سيو ع٢ً اععاص االعِٗ 

إقضاص  12بزص ْبٝ٘ / ر.ا

 –أثض شتاطض اال٥تُإ ع٢ً نفا٠٤ األرا٤ املايٞ يف ايبٓٛى  َادغتريَعاس صفٛت ستُز  3

بايتطبٝل ع٢ً ايبٓٛى املصض١ٜ 

 إقضاص 3عبز ايضمحٔ عًِٝ / ر.ّ.ا

 َادغتريْٛاصٙ ستُز ع٢ً  4
رٚص ْظِ املعًَٛات يف تهاٌَ عًغ١ً اإلَزار ٚاْعهاع٘ 

 بايتطبٝل ع٢ً عًغ١ً –ع٢ً األرا٤ ايتؾػًٝٞ يًُٓظ١ُ 

إَزار صٓاع١ األدٗظ٠ ايهٗضبا١ٝ٥ املٓظي١ٝ يف َصض 

إبضاِٖٝ أبٛ ايٓٛص / ر.ّ.ا

ساَز طعظٚع / ر

2 

1 
 إقضاص

َادغتري َض٠ٚ عبز اهلل سغٔ  5

رصاع١ حت١ًًٝٝ ألعًٛب ايتهًف١ املغتٗزف١ يف ختفٝض 

ايتهايٝف ٚطٜار٠ ايضحب١ٝ َٔ خالٍ اعتدزاّ ايتشًٌٝ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –ايٛظٝفٞ يًتهايٝف 

عبز ايٓاصض / ر.ّ.ا

رصٜٚؿ 

أَري فاصؼ / ر

9 

4 
إقضاص 

 

 
 

ـ :كهُح انحقىق- 17
 
 

انًشـــــزف عُىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

إقضاص  5ستُز امحز امساعٌٝ / ر.ا رصاع١ َكاص١ْ –ايٓظاّ ايكاْْٛٞ يعٌُ األداْب ف٢ يٝبٝا  َادغتريي٢ًٝ ستفٛظ عُضإ  1

 َادغتريفؤار ٜٛعف ستُز  2
 رصاع١ –َغ٦ٛي١ٝ ايزٚي١ عٔ تعٜٛض ضشاٜا املظاٖضات 

َكاص١ْ 

عبز اجملٝز عبز / ر.ا

اذتفٝظ 
إقضاص  9

 

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

ـ :كهُح انتجارج- 18
 

  

تعد انتعدَم قثم انتعدَم عُىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري ْز٣ ؽعبإ  ٜٛعف َباصط  1
تأثري اإلراص٠ االيهرت١ْٝٚ يًُٛاصر ايبؾض١ٜ ع٢ً فعاي١ٝ إراص٠ 

املٛاصر ايبؾض١ٜ  

عال٤ ايزٜٔ عبز ايػ٢ٓ / ر.ا

َضفت سغني / ر

عال٤ ايزٜٔ عبز ايػ٢ٓ / ر.ا

َادغتري ٖٓز سغٔ عبز ايعًِٝ  2
 –اثض إراص٠ ايعالقات َع ايعُال٤ ع٢ً ايفاع١ًٝ ايتغٜٛك١ٝ 

رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً قطاع ايبٓٛى ايتذاص١ٜ 

عال٤ ايزٜٔ عبز ايػ٢ٓ / ر.ا

ستُز صاحل / ر
عال٤ ايزٜٔ عبز ايػ٢ٓ / ر.ا

َادغتري يب٢ٓ امحز عبز ايعظِٝ  3

اثض تطبٝل إراص٠ عًغ١ً ايتٛصٜز املتها١ًَ ع٢ً األرا٤ 

 بايتطبٝل ع٢ً قطاع ايصٓاعات ايزٚا١ٝ٥ يف –ايتٓظُٝٞ 

َصض 

عال٤ ايزٜٔ عبز ايػ٢ٓ / ر.ا

امحز َصطف٢ / ر
عال٤ ايزٜٔ عبز ايػ٢ٓ / ر.ا

رنتٛصاٙ ٖاي٘ سغٔ ستُز  4

ْظاّ اإلْتاز يف ايٛقت احملزر نُزخٌ ملعادت١ املؾهالت 

 رصاع١ حت١ًًٝٝ يؾضنات ايكطاع ايصٓاعٞ يف –اإلْتاد١ٝ 

َصض 

عبز ايضمحٔ عًِٝ / ر.ّ.ا

امحز ستُز َصطف٢ / ر

عبز ايضمحٔ عًِٝ / ر.ّ.ا
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:- وافق انًجهس عهً يد قُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (ج)
 

ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 19
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري َصطف٢ ستُز عبز ايعظِٝ  1
حتزٜز ا١ُٖٝ ايتػري ف٢ صعِ ايكًب باجملٗٛر 

احملزٚر٠ يفرت٠ ايٓكا١ٖ َٔ اجملٗٛر 
 1/10/2014 إيٞ 10/2013/اال ٜٛدز 

َادغتري ٖؾاّ عصُت ستُز  2

َكاص١ْ ايفاع١ًٝ ٚاالَإ بني اهلٝباصٜٔ ايػري 

َتذظ٨ ٚاهلٝباصٜٓشٚ ايٛطٕ ادتظ٢٦ٜ ايصػري 

اثٓا٤ ع١ًُٝ تٛعٝع ايؾضاٜني ايتاد١ٝ عٔ 

طضٜل ايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ 

 18/6/2014 إيٞ 6/2013/ا9ال ٜٛدز 

َادغتري َصطف٢ ععٝز طن٢  3

إَها١ْٝ ٚرٚص احملافظ١ ع٢ً ايعصب ايٛصبٞ 

ايعضزٟ خالٍ ايتؾضٜح االبطٞ ف٢ عضطإ 

ايجزٟ 

 1/10/2014 إيٞ 10/2013/اال ٜٛدز 

 

 

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

ـ :كهُح انطة انثشزي- 20
 

انسثـة   عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

ايغفض يًداصز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربًَٛ٘ افضاِٜ نضّ سٓا  1

 
 

:- وافق انًجهس عهً َقم قُد رسائم انًاجستُز تكهُح انطة انثشزي - 21
 

إنً يٍ اندرجح اسـى انطانــة و 

كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف    كهُح انطة جايعح طُطاياجستُز تُشىٌ فزج فهُى  1

كهُح انطة جايعح تٍُ سىَف    كهُح انطة جايعح انقاهزجياجستُز عهُاء حسٍُ يحًد  2

 

 

:- وافق انًجهس عهً شطة قُد رسانح اندكتىراِ انتانُح تكهُح انطة انثشزٌ- 22
 

انسثـة  عُىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ عصاّ قطب ايغٝز  1

 تمل ٜتِ املٛافك١ ع٢ً ايربٚتٛنٍٛ َٔ دت١ٓ ايزصاعا

ايعًٝا أٚ زتًػ ايه١ًٝ  

مل ٜتِ عٌُ َشنض٠ تغذٌٝ ٚاعتُار ايربتٛنٍٛ َٔ 

زتًػ ايزصاعات ايعًٝا 
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:- وافق انًجهس عهً تحىَم دراسح رسائم انًاجستُز تكهُح انطة انثشزي- 23

 
 

إنً يٍ اسـى انطانــة و 

دتهىو ياجستُز احًد عثد انحًُد يحًد  1

دتهىو ياجستُز يحًد عثد انعظُى تُىيٍ  2

دتهىو ياجستُز يحًد حًدٌ فتحٍ  3

دتهىو ياجستُز يزَى َسزي حهًٍ  4

 
 
 
 
 
 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


