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 االستهالل أوال:
 

 الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 
 

 .ّ  27/3/2016( بتاصٜذ 116ايتصزٜل ع٢ً ذلضض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ ) -1

 

 

 ثالثا: الضىابط
 

على المذكرة المقدمة بشأن تطوٌر موقع الجامعة باللغة االنجلٌزٌة والمشرف    -6
 .د/ شٌماء سٌد تحرٌره 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ.  -

 

المذكرة المقدمة بشأن االعداد لندوة الٌات تفعٌل النشر الدولى فى العلوم    -3
 االستاذ بكلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة . –االجتماعٌة بالتنسٌق مع ا.د/ علً مسعود 

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًػ  -
 

حثٌة ن االعداد لحلقة نقاشٌة مع رؤساء المجموعات البالمذكرة المقدمة بشأ   -4
 الجامعة .ى ات االختراع فبالجامعة حول اسالٌب زٌادة براء

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًػ  -
 

 

من كلٌة التمرٌض بشأن تفوٌض ا.م.د / جٌهان الغنٌمى لحضور المذكرة المقدمة    -5
 عمٌد الكلٌة . جلسات مجلس الدراسات العلٌا بدال من ا.د/ محمد معبد

 

 ايكضاص

 .يًكٛاعز طبكا ٚافل اجملًػ  -
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المذكرة المقدمة بشأن تنظٌم دورات متخصصه لتنمٌة المهارات البحثٌة فى    -6
 المجاالت العلمٌة المتخصصة

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا    تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ ـ

 -١ نال َٔ :ٚايبشٛخ  ٚ عضٜٛ

 ٚنٌٝ ن١ًٝ احلكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ             أ.ر. َصطف٢ عبز اجلٛار 

 ا.ر/ ذلُز ايبابًٞ                      ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا

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

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا   ؽٗري٠ فٛطٟ                  ر/ ا.

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

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ اآلرابٚنٌٝ ن١ًٝ        ا.ر/ صَضإ عبز ايٓيب              

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايعًّٛٚنٌٝ ن١ًٝ                            ا.ر/ عظٜظ ْعِٝ  

 إلعزار تكضٜض .

 

 
المذكرة المقدمة من كلٌة االعالم  بشأن موقف الطالب المسجلٌن بدرجة الماجستٌر    -1

ود اساتذة والدكتوراه  بكلٌة االداب قسم الصحافة بعد الغاء القسم بكلٌة االداب وعدم وج
 عدٌن به.او اساتذة مسا

 ايكضاص

 املغتؾاص ايكاْْٛٞصأ٣  ع٢ً ٚافل اجملًػ  -

 

 -المذكرة الواردة من مجلس الجامعة بشأن قرارات المنح الخاصة بالطالب :   -8

  قسم الصحافة –ماجستٌر  –سارة احمد ٌسن محمد 

  قسم الصحافة –ماجستٌر  –معتز احمد عبد الفتاح 
 وذلك لوجود كلٌة االعالم . حٌث تم الغاء قسم الصحافة من كلٌة االداب

 

 ايكضاص

 املغتؾاص ايكاْْٛٞصأ٣  ع٢ً ٚافل اجملًػ  -

 

 
 –المذكرة المقدمة من كلٌة التربٌة بشأن الموافقة على تبنً الئحة الدراسات العلٌا    -1

 كلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس المعمول بها االن .
 

 ايكضاص

 تأدٌٝ املٛضٛع حلني سضٛص ٚنٌٝ ايه١ًٝ



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        3                 11/4/6116( بتارٌـخ 111الجلسـة رقـم )

 

 

المذكرة المقدمة من كلٌة الدراسات العلٌا للعلوم المتقدمة بشأن الموافقة على    -11
فرصة اخٌرة لدخول امتحان مقرر للمرة الثالثة  –الطالبة/ قمر محمد علً حسٌن منح 

 وذلك بعد رسوبها مرتٌن متتالٌٌن .
 ايكضاص

 ايكاْْٛٞ تفٜٛض ا.ر َصطف٢ عبز اجلٛار بزصاع١ املٛضٛع ٚابزا٤ ايضأ٣ -

 

المذكرة المقدمة من العالقات الثقافٌة بشأن الموافقة على عدم الجمع بٌن    -11
الحصول على مساهمة الجامعة فى حضور المؤتمرٌن الخارجٌٌن وورشة العمل او دورة 

 تدرٌبٌة بالخارج فى العام المالى الواحد.
 ايكضاص

ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦   ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يًزصاعات ايعًٝا   .ر/ ذلُٛر صدا٥ٞ            ا

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايعالز ايطبٝعٞٚنٌٝ ن١ًٝ                       ؽرئٜ سغٔا.ر/ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ اعات املتكز١َايزصٚنٌٝ ن١ًٝ                         امحز فضغًٞر/ 

 َغ٦ٍٛ ايعالقات ايجكاف١ٝ     ا/ صساب عظت                    

 إلعزار تكضٜض ٚحتزٜز احلز االقص٢ يًُبايؼ املٓفك١ .

 
المذكرة المقدمة بشأن بروتوكول تعاون بٌن جامعة بنى سوٌف و مؤسسة    -16

ICDL  دة الحاسب االلى .العربٌة بشأن الرخصة الدولٌة لقٌا 
 

 ايكضاص

 عضض املٛضٛع ع٢ً املغتؾاص ايكاْْٛٞ -

 

االستاذ المساعد بقسم  –المبدئ  لمقدمة من ا.م.د / محمد امام عبدالمذكرة ا   -13
من  11كلٌة الصٌدلة بشأن التحقٌق فى واقعة مخالفة المادة  –الصٌدلة االكلٌنٌكٌة 

 كلٌة الصٌدلة للدراست العلٌا .من الئحة  16قانون تنظٌم الجامعات والمادة 
 

 ايكضاص

 اعار٠ املٛضٛع اىل ايه١ًٝ العزار تكضٜض  -

 

بدء التسجٌل للدراسات العلٌا بكلٌة االعالم  بشأن االعالمالمذكرة المقدمة من كلٌة    -14
صة بكلٌة مع تطبٌق الئحة كلٌة االعالم جامعة القاهرة لحٌن االنتهاء من وضع الئحة خا

 .بنى سوٌف االعالم جامعة
 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -
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المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على الالئحة الداخلٌة لمعهد البحوث والدراسات    -15
 جامعة بنى سوٌف . –االوروبٌة 

 

 ايكضاص

طضٜف ؽٛقٞ  ْا٥ب ص٥ٝػ  بض٥اع١  أ.ر.َٔ ايغار٠ املدتصني مبذاالت عٌُ املضنظ ـ تؾهٌٝ جل١ٓ 

 -: اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ

 ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ                         عُٝز ن١ًٝ االيغٔ

 ٚنٌٝ ن١ًٝ احلكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ              أ.ر. َصطف٢ عبز اجلٛار 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايغٝاع١ ٚاالقتصار ٚنٌٝ ن١ًٝ                              عًٞ َغعٛرا.ر/ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ االعالّٚنٌٝ ن١ًٝ        ذلُز طٜٔ                         ا.ر/ 

 ن١ًٝ االراب –ا.ر/ ذلُز عبز ايعظٜظ                       ص٥ٝػ قغِ اجلػضافٝا 

 ن١ًٝ االراب –ص٥ٝػ قغِ ايتاصٜذ      ا.ر/ زلال٤ ؽٝش١                       

 

 إلعزار تكضٜض .

 
المذكرة المقدمة من كلٌة االداب بشأن انشاء دبلومه للدراسات التارٌخٌة مدتها    -16

الموافقة على اعتماد الئحة الدراسات العلٌا و عامان للراغبٌن فً الدراسات التارٌخٌة
 شعبة العصور الوسطى . -بقسم التارٌخ 

 

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا    ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ

 ٚنٌٝ ن١ًٝ احلكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ             أ.ر. َصطف٢ عبز اجلٛار 

 ا ٚايبشٛخيًزصاعات ايعًٝ اآلرابٚنٌٝ ن١ًٝ         ا.ر/ صَضإ عبز ايٓيب              

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ االعالّٚنٌٝ ن١ًٝ ذلُز طٜٔ                               ا.ر/ 

 . ايال٥ش١ ٚعضضٗا عًٞ دلًػ اجلاَع١يفشص 

 

 

 –المعٌدة بقسم الصحافة  –الطالبة/ دٌنا عبد الجواد حسٌن من  االلتماس المقدم   -11
بعد وقف  كلٌة االداب –بقسم الصحافة تسجٌلها  الموافقة على بشأن كلٌة االعالم

 التسجٌل بكلٌة االداب.
 ايكضاص

 عضض االَض ع٢ً املغتؾاص ايكاْْٛٞ  -
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تسجٌل الموافقة على تحصٌل رسوم  بشأن الحقوقالمذكرة المقدمة من كلٌة    -18
 ة واحدة سنوٌا وعلى فتراتالماجستٌر والدكتوراه بخزٌنة الكلٌة والذى ٌتم مر رسائل

تٌسٌرا على الباحثٌن ومراعاة لظروفهم وذلك حتى ٌتم اعداد قاعدة بٌانات بمركز مختلفة 
نظم المعلومات بالجامعة عن الرسائل والباحثٌن المسجلٌن لنٌل درجة الماجستٌر 

 والدكتوراه.
 ايكضاص

 بعٌُ ايالطّ ف٢ ايٛقت املطًٛب  MISعزّ املٛافك١ ٚتهًٝف َزٜض ٚسز٠  -

 

ا.د/ بدر نبٌه بشأن البروتوكول المبرم مع الجامعة االمرٌكٌة قدمة من المذكرة الم   -11
 بشأن( وجامعة بنى سوٌف SRCبالقاهرة من خالل مركز الدراسات االجتماعٌة )

المدرس بقسم المحاسبة بكلٌة  –دٌد السٌد الدكتور/ عٌد محمود ابو زٌد تح الموافقة على
المرٌكٌة من اجل التنسٌق الجراء دراسات التجارة  مسئول وحدة التعاون مع الجامعة ا

 احصائٌة للباحثٌن بجامعة بنى سوٌف.
 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

جنٌها  111تحصٌل مبلغ  الموافقة على بشأن الحقوقالمذكرة المقدمة من كلٌة    -61
 مقابل تأجٌر قاعة مناقشة الرسائل العلمٌة بالكلٌة وكذا مبلغ مماثل نظٌر عقد اي برنامج

 تدرٌبً بالقاعة.
 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -

 
مدٌر وحدة المعامل واالجهزة العلمٌة  –من د/ وائل فضالً المذكرة المقدمة    -61

للكلٌة داخل  عضاء هٌئة التدرٌس لٌكون ممثالحد اترشٌح الكلٌات ال بشأنبالجامعة 
 لمعامل واالجهزة العلمٌة بالجامعة.المجلس التنفٌذى لوحدة ا

 
 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 

 -)أ( وافق المجلس على تسجٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 

 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -66
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املادغتري  ؽُٝا٤ طًعت عٛض اهلل 1

املٓاخ ايتٓع٢ُٝ ٚعالقت٘ بفاع١ًٝ االرا٤ ايٛظٝفٞ 

يز٣ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ مبضس١ً ايتعًِٝ 

 االعاعٞ مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف

 ا.ر/ رلتاص اَني

 ر/ َعتظ ع٢ً

13 

7 
 

 

 

 :ـالعلومكلٌة  -63
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 رصاع١ سضن١ ٚاعتكضاص بعض املٛاقع  ايزنتٛصا٠  َض٠ٚ سغني سنض٣ 1

 أر/ ْبٌٝ تٛفٝل ذلُز 

 أر/ دالٍ ذلضٚؼ َعتُز

 أر/ أمحز عبز ايكارص صَضإ 

 أر/ عبز ايضمحٔ عبز احلُٝز 

5 

3 

13 

3 

 

 ايزنتٛصا٠  صبٝع عًٞ ذلُز  2

ٝٓٝت ايٓٝٛبضٚتريٚطصٟ ٚايصدٛص صدٛص ايغضبٓت

ايصشضا٤  &َضع٢ عًِ  –املتعًك١ بٗا بطضٜل أرفٛ 

 َصض –ايؾضق١ٝ 

أر/ ذلُز دار ايهضِٜ 

 ذلُز

 ر/ بطضؼ صٜاض خبٝت

 ر/ أمئ ايبزصٟ َٛصٜػ 

 أر/ رلًص نُاٍ عاطص 

7 

3 

4 

1 

 

 بعض املغا٥ٌ يف تزفل ٚاعتكضاص املٛا٥ع  ايزنتٛصا٠  آ١ٜ عٝز ذلُز ذلُز  3

 ْبٌٝ تٛفٝل ذلُز ايضبع  أر/

 أر/ دالٍ ذلضٚؼ َعتُز

 أر/ أمحز عبز ايكارص صَضإ 

 أر/ عبز ايضمحٔ عبز احلُٝز 

4 

2 

12 

2 

 

 

 

 -:الطب البشريكلٌة  -64
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املادغتري  ؽٗري٠ ذلُز مجاٍ  1

رتاعتٛطَاب ٖٚزف٘ يف حتغٔ طٍٛ فرت٠ ايعالز باي

 HRE2ايبكا٤ َضض٢ ايغضطإ االدابٝني ملغتكبالت 

 أر/ ممزٚح ايؾضبٝين

 أر/ ذلُز عًٞ ايٛنٌٝ 

4 

4 
 

 املادغتري امحز سغٔ ابٛ بهض 2

َكاص١ْ بني ع١ًُٝ صبط عٓل ايضسِ ٚتٓاٍٚ 

ايربٚدغرتٕٚ عٔ طضٜل ايفِ ٚايربٚدغرتٕٚ املٗب٢ًٗ 

يزٜٗٔ تاصٜذ َضض٢ ايٛالر٠  ف٢ ايغٝزات ايالت٢

 املبهض

 ا.ر/ ذلُز سغٔ

 ا.ر/ ذلُز ْادٞ

 ر/ ٜاعض مخٝػ

17 

5 

3 

 

3 

ابٛ ؽبه١ ايغعزٟ 

 عضٜؿ

 املادغتري

رصاع١ َكاص١ْ َا بني اجلضاس١ بايؾل اجلاْيب يًصُاّ 

ايؾضدٞ ايزاخيب ٚسكٔ ايبٛتٛنػ يف عالز ايؾضخ 

 ايؾضدٞ املظَٔ

 ا.ر/ ذلُز صالح

 ر/ عُضٚ ذلُز

 اّ اْٛصر/ عٗ

6 

2 

2 
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 :ـالصٌدلةكلٌة  -65
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

َٞ سغٔ َصطفٞ  

 املٗزٟ

 املادغتري

تٛصٝف بعض اإلْظميات املٝهضٚب١ٝ 

 ايٓؾط١ ع٢ً ايغًٝٛيٛط

 أ.ّ.ر/ أٌَ عٝغ٢

 ر/ ع٣ًٛ ؽعبإ 

 ر/ ٜاعض دابض 

12 

1 

2 

 

 املادغتري ؽُٝا٤ مجاٍ امحز 2

تؾٝٝز ٚتصٓٝع بعض املضنبات احلًك١ٝ 

 غري املتذاْغ١ ٚاييت هلا ا١ُٖٝ بٝٛيٛد١ٝ

 خايز صؽار ايؾُٝٞ /أ.ر

 ْٗٞ ٖاْٞ أَني /ر

 ر/ذلُز ط٘ ايغعزٟ

11 

7 

12 

 

3 
َٞ امحز َصطفٞ  

  ابضاِٖٝ  

 املادغتري

رصاع١ صٝزيٝ٘ عًٞ تٛصٌٝ ايزٚا٤ عرب 

 ٛسز رٚا٤اجلًز باعتدزاّ من

 ٖب٘ فاصٚم عامل ر0ّ0ا

 ذلُز خضؽّٛ  صؽا  ر/

 ر. ٖب٘ أمحز ايغٝز 

13 

7 

3 

 

4 

ذلُٛر ععز عبز 

  احلُٝز 

 املادغتري

 فاع١ًٝ سٚ عكاص ع٢ً صٝزي١ٝ رصاع١

 عرباجلًز يتٛصًٝ٘ يًضَٚاتٝظّ َضار٠

 ر/ عارٍ امحز ععٝز    0ّ0ا

ر/ اَا٢ْ ذلُز عبز 

 املعط٢  

6 

1  

 

5 

َٞ عبزايعظٜظ 

    ُز ذل

 املادغتري

رصاع١ صٝزيٝ٘ يطضم دزٜزٙ يتٛصٌٝ 

 اسز٣ ايعكاقري املغتدز١َ يعالز ايظٖاميض

ؽٗري٠ فٛط٣  /أ.ر. ّ

 املٓؾاٟٚ 

  سغ٢ٓ سغٔ أَريٙ/ ّ

9 

1 

 

6 

ؽُٝا٤ مجع١ 

 ذلُز   

 املادغتري

رصاعات حت١ًًٝٝ يبعض االر١ٜٚ احلزٜج١ 

 املضار٠ يًفريٚعات

ْز٣ عٝز عبز  /.ر0ّأ

 ايٖٛاب  

 ْٗٞ ٖاْٞ أَني /ر

 ر/ سغٔ عبز احلًِٝ

6 

6 

1 

 

 املادغتري َٝٓا عاطف ْغِٝ 7

املٓفع١ احملت١ًُ دضا٤ اعتدزاّ دٗاط 

ايتزصٜب ايػري ايعالدٞ يف تكزِٜ املؾٛص٠ 

َٔ ادٌ اعًٛب االعتٓؾام ملضض٢ االْغزار 

 ايض٥ٟٛ

عبز ذلُز اَاّ ر / 0ا.ّ

  ئاملبز

 ر/ عبري صالح ايزٜٔ 

14 

1 

 

 املادغتري عط١ٝ    رٜٓا عْٛٞ 8

رصاع١ ايتأثري ايٛقا٢٥ احملتٌُ يبعض املٛار 

املدتاص٠ ع٢ً ايضبٛ ايؾعب٢ املغتشزخ ف٢ 

 سٝٛاْات ايتذاصب

 ع٢ً امحز ابٛ عٝف أ.ر. 

 ر/  َض٠ٚ ذلُٛر خًف     

2 

6 

 

9 

ٖادض ذلُٛر 

 ؽعبإ

 املادغتري

 نَُٝٛٝرت١ٜ ٚ نُٝٝا١ٝ٥ٛ فٝت رصاع١

 املٓظصع يظٜتٕٛا ْبات َٔ املدتًف١ يألْٛاع

 مبصض

 .ر/ عٗاّ صالح ايزٜٔ 

 ا.ّ. ر/ صباب ذلُز 

 ر/ سغاّ رلتاص 

3 

8 

4 

 

 املادغتري ٜغضا ذلُٛر ساَز 10

رصاع١ ايتأثري ايٛقا٢٥ احملتٌُ يبعض املٛار 

املدتاص٠ ع٢ً ايضبٛ ايؾعب٢ املغتشزخ ف٢ 

 سٝٛاْات ايتذاصب

 ع٢ً امحز ابٛ عٝف    أ.ر. 

  ر/  َض٠ٚ ذلُٛر خًف    

3 

7 

 

11 

ٜامسني َصطفٞ 

 امحز

 ايزنتٛصا٠

ايتأثريات ايٓافع١ إلعطا٤ َٛار رلتًف١ 

حلٝٛاْات ايتذاصب املصاب١ بايغهض٣ 

 ٚايتٗاب املفاصٌ ايضَٚاتٜٛز٣

 ع٢ً امحز ابٛ عٝف.ر. 

 باعِ أْٛص ؽشات١ر/ 

6 

13 

 

12 

َضِٜ مجاٍ ف٢ُٗ 

 امحز

 ايزنتٛصا٠ 

تأثري دلُٛعات رٚا١ٝ٥ رلتًف١ ع٢ً 

١ املغبب١ بايغهض٣ ٚ ايتٗاب املفاصٌ املضضٝ

 ايضَٚاتٜٛز٣ َعًا

 ع٢ً امحز ابٛ عٝف أ.ر. 

 باعِ أْٛص ؽشات١ر/ 

5 

14 
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 -:الحقوقكلٌة  -66
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 
عبز ايهضِٜ ابٛ احلُز 

 عبز ايهضِٜ

 ايزنتٛصاٙ
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاثضٖا ع٢ً مماصع١ احلكٛم 

 ٚاحلضٜات ايعا١َ ٚفكا يًكإْٛ ايزٚيٞ
  1 ا.ر/ عارٍ عبز اهلل

 

 

 -:التجارةكلٌة  -61
  

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

عبز ايضمحٔ ذلُٛر 

 ذلُز

 املادغتري 

ٝاؼ تهايٝف اجلٛر٠ يف ض٤ٛ منٛسز َكرتح يك

احملاعب١ عٔ االزلاط ٚاْعهاعات٘ ع٢ً تععِٝ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –املٛقف ايتٓافغٞ يًُٓؾأ٠ 

  2 ا.ر/ عاطف ذلُز

 

 

 -:االدابكلٌة  -68
  

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

٢َٓ نُاٍ امحز عبز 

 اهلل

 دغترياملا

 ايزٚص ايٛظٝفٞ يًُُضضات يف ايٓغل ايطيب 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ مبغتؾف٢ بين عٜٛف ايعاّ

 ا.ر/ دالٍ َزبٛيٞ

 ر/ امحز عبز ايػين

15 

2 
 

 

 

 :ـ التربٌةكلٌة  -61
  

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

  املادغتري ع٢ً غامن ع٢ً فالح 1

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يف رعِ ايشانض٠ يز٣ تالَٝش س٣ٚ 

بط٤ ايتعًِ مبزاصؼ املر ايعاَ٘ باعتدزاّ بطاصٜ٘ املكاٜٝػ 

 املعضفٝ٘ املصُُ٘ بزٚي١ ايهٜٛت 

 ا.ر/ عٗاّ سٓفٞ

 ا.ر/ عًُٝإ ذلُز

13 

15 
 

 ايزنتٛصاٙ ؽضٚم ٚفا٤ سٓفٞ 2

 ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايصٛتٞ ٚاملعضف١ االٚصثٛدضاف١ٝ ع٢ً أثض

حتغني َٗاصات ايكضا٠٤ اجلٗض١ٜ يز٣ تالَٝش املضس١ً 

 االبتزا١ٝ٥

  14 ا.ر/ فٛق١ٝ عبز ايفتاح

 ايزنتٛصاٙ  ذلُز عبز ايعظٜظ بَٝٛٞ 3

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً عارات ايعكٌ يف ت١ُٝٓ 

امناط ايتفاعٌ االدتُاعٞ يالطفاٍ املعاقني عكًٝا ايكابًني 

 يًتعًِ

 ا.ر/ عبز ايفتاح غظاٍ

 ر/ ذلُز ايغٝز عبز ايضسِٝ

1 

5 
 

 ايزنتٛصاٙ  طَظّ عًٞ عبز ايعًِٝ 4

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يًزصاَا االبزاع١ٝ ف٢ ت١ُٝٓ بعض 

َٗاصات ايتفهري االجيابٞ ٚاثضٙ ع٢ً حتغني َفّٗٛ ايشات 

 يز٣ اطفاٍ ايضٚض١ املعضضني خلطض صعٛبات ايتعًِ

 ا.ر/ اؽضف َضعٞ

 عبز ايضسِٝر/ ذلُز ايغٝز 

1 

5 
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 :ـالدراسات المتقدمةكلٌة  -31
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املادغتري  ْٗار عبز املٓعِ ذلُز 1

تٛيٝز ايهٗضبا٤ عٔ طضٜل اخلالٜا ايؾُغ١ٝ ْصف 

 نض١ٜٚ

 ا.ر/ محز٣ فضغٌ

 ر/ فتشٞ َصطفٞ

 ر/ امحز عُض

3 

3 

3 

 

 املادغتري َصطف٢ عٝزرعا٤  2

تطٜٛض عٛاٌَ سفاط٠ عض١ٜٛ سات نفا٠٤ يتٓؾٝط ثاْٞ 

رصاع١  -انغٝز ايهضبٕٛ يتشًٜٛ٘ اىل َٓتذا َفٝزا 

 ساعٛب١ٝ

 ا.ر/ سٓف٢ ذلُٛر

 ر/ َضار َتٛيٞ

 ر/ ْب١ًٝ ؽشات٘

1 

1 

15 

 

3 
امحز ذلُز اَاّ عبز 

 ايكٟٛ

 املادغتري 

ٜا رصاع١ اخلصا٥ص احل١ٜٛٝ ايفعاي١ يبعض اْٛاع بهرت

 االنتَٝٓٛٝغتػ املا١ٝ٥

 ا.ر/ خايز عباؼ

 ر/ ٚيٝز امساعٌٝ

 ر/ امحز اعا١َ

2 

3 

12 

 

 تطبٝكات طاق١ سضاص٠ باطٔ االصض ف٢ َصض املادغتري ايضمحٔ عطا ذلُزعبز  4

 ا.ر/ محز٣ فضغٌ

 ر/ ذلُز صضا

 ر/ ْب١ًٝ ؽشات١

1 

1 

14 

 

 املادغتري  ٖٓا٤ سغٔ َصطف٢ 5

ٕ ايجزٟ نأسز ايعٛاٌَ ايتعضف ع٢ً َريّْٛ خالٜا عضطا

 ايٛصاث١ٝيًغٝطض٠ ع٢ً املضض

 ا.ر/ سغني سغٔ

 ا.ر/ سٓإ عبز احلُٝز

 ر/ امحز اعا١َ

1 

1 

13 

 

 املادغتري ذلُز ع٢ً ذلُٛر ذلُز 6

اعتدزاّ املضنبات ايٓاَْٛرت١ٜ املتكز١َ يف تطبٝكات 

 املهجفات ايفا٥ك١

 ر/ مسا٤ اَاّ

 ر/ ٚيٝز ايضٚبٞ

14 

9 
 

7 
يزٜٔ عبز ايضمحٔ محز ا

 امحز

ايزنتٛص

 ا٠

حتضري بعض املٛار ايٓاَْٛرت١ٜ بطضم نُٝٝا١ٝ٥ رلتًف١ 

 ٚرصاع١ تطبٝكاتٗا يف اخلالٜا ايؾُغ١ٝ

 ا.ر/ ذلُز خضض

 ر/ امحز ع٢ً

 ر/ ٚيٝز ذلُز

 ا.ر/ ْاصٜؿ صٜفابضاعارٚ

9 

24 

8 

1 

 

 

 

 

 -)ب( وافق المجلس على تعدٌل إشراف رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 

 :ـالصٌدلةكلٌة  -31
 

  
 
 

 بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

ذلُز أمحز عبام 

 ذلُز

 ايزنتٛصا٠

إْتاز َضنبات بٝٛيٛد١ٝ  اعتهؾاف

 عظالتثا١ْٜٛ فعاي١ َفصٛي١ َٔ 

 َٝهضٚب١ٝ

 أٌَ عٝغٞ ععفإ/  أ.ّ.ر

 /عاَح ذلُز ذلُزٟ ر

 ر/ٚيٝز إمساعٌٝ ذلُز 

 ا١َ اجلٓزٟر/أمحز أع

 أ.ر/ ٖاْػ بٝرت نًٝٓو

 أٌَ عٝغٞ ععفإ /  أ.ّ.ر

 /عاَح ذلُز ذلُزٟ ر

 ر/ٚيٝز إمساعٌٝ ذلُز 

 ر/أمحز أعا١َ اجلٓزٟ

 اٜبٌ-ر/ صٚازلًٝٞ ارصارا
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 :ـاالدابكلٌة  -36
 

  
 
 

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

ٖز٣ راٚٚر ذلُز 

 سغني

 ذلُز عبز ايٖٛاب خالف ا.ر/ املادغتري

ا.ر/ ذلُز عبز ايٖٛاب 

 خالف

 ا.ر/ ذلُز عٝز ناٌَ

 املادغتري ٢ْٗ عبز املعتُز فتشٞ 2

 ا.ر/ ذلُز امحز ابضاِٖٝ

 ا.ر/ ذلُز عبز ايٖٛاب خالف

 ا.ر/ ذلُز امحز ابضاِٖٝ

 املادغتري صبٝع امحز عبز ايػفاص سغإ 3

 ا.ر/ ذلُز امحز ابضاِٖٝ

 خالفا.ر/ ذلُز عبز ايٖٛاب 

 ا.ر/ ذلُز امحز ابضاِٖٝ

 ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ ا.ر/ مجاٍ عبز ايٓاصض املادغتري مسٝش١ ع٢ً عُض عًٞ 4

 ايزنتٛصاٙ صباب ساَز عبز ايفتاح ايغٝز 5

 ا.ر/ مجاٍ عبز ايٓاصض

 ر/ ْاٖز ع٢ً ذلُٛر

 ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ

 ر/ ْاٖز ع٢ً ذلُٛر

 ايزنتٛصاٙ مساح عارٍ ع٢ً امحز 6

 ايٓاصض ا.ر/ مجاٍ عبز

 ر/ ْاٖز ع٢ً ذلُٛر

 ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ

 ر/ ْاٖز ع٢ً ذلُٛر

7 

امسا٤ ؽضف ايزٜٔ ذلُز 

 ابضاِٖٝ
 ا.ر/ مجاٍ عبز ايٓاصض ايزنتٛصاٙ

 ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ

 ر/ ْاٖز ع٢ً ذلُٛر

 ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ ا.ر/ مجاٍ عبز ايٓاصض ايزنتٛصاٙ مساح ذلُٛر خًٌٝ سغني 8

 يزنتٛصاٙا عٝز َٓصٛص عبز ايٖٛاب 9

 ا.ر/ مجاٍ عبز ايٓاصض

 ر/ َادز صؽزٟ عبز ايًطٝف

 ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ

 ر/ َادز صؽزٟ عبز ايًطٝف

 

 

 -)ج( وافق المجلس على تعدٌل عنوان رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 :ـاالدابكلٌة  -33
 

 

  

 تعديلال العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 رنتٛصاٙ  ٚعاّ سغٔ ابضاِٖٝ 1

ايبٛابات االيهرت١ْٝٚ يًذاَعات رصاع١ 

تكُٝٝ٘ َكاص١ْ يع١ٓٝ َٔ اجلاَعات 

 ايعضب١ٝ ٚاالدٓب١ٝ

ايبٛابات االيهرت١ْٝٚ يًذاَعات رصاع١ 

تكُٝٝ٘ َكاص١ْ يع١ٓٝ َٔ اجلاَعات 

ايعضب١ٝ ٚاالدٓب١ٝ يٛضع َٛاصفات 

 َعٝاص١ٜ حتكٝل االفار٠ َٔ بٛاب١ داَع١

 ب٢ٓ عٜٛف

 غري دٖٛضٟ
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 :ـالعلومكلٌة  -34
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 رنتٛصاٙ  ذلُز َاٖض عبز ايتٛاب  1

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض َهْٛات 

ايٓباتات ايطب١ٝ ع٢ً ايغ١ُٝ املغتشج١ 

 ذاصب نُٝٝا٥ًٝا يف سٝٛاْات ايت

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يًُغتدًصات 

املدتًف١ يطشًب عبريٚيٝٓا املربقؾ١ ع٢ً 

ايغ١ُٝ املغتشج١ بايزٚنغٛصٚبٝغني يف 

 اجلضسإ ايبٝضا٤ 

 غري دٖٛضٟ

 

 

 -)د( وافق المجلس على مد قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 :ـالتربٌةكلٌة  -35
 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها ملـــد السابـــقا الدرجــة اسـم الطالــب

 15/4/2017اىل  16/4/2016 ال ٜٛدز  املادغتري  صٜٗاّ امحز امحز 1

 

 

 :ـالحقوقكلٌة  -36
 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 22/10/2016ايٞ  23/10/2015 22/10/2015ايٞ  23/10/2014 ايزنتٛصاٙ امحز ايغٝز عبز احلًِٝ 1

 

 

 

 :ـالتجارةكلٌة  -31
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 15/4/2017اىل  16/4/2016 ال ٜٛدز  املادغتري  ٖزٜض محزٟ عًٞ 1

 15/4/2017اىل  16/4/2016 ال ٜٛدز  املادغتري  مسض امحز سغني عبز اجلٛار 2

 15/4/2017اىل  16/4/2016 ال ٜٛدز  املادغتري  ذلغٔ ؽشات٘ امحز ٜغضا 3

 18/3/2017اىل  19/3/2016 18/3/2016اىل  19/3/2015 ايزنتٛصاٙ ٖاي٘ سغٔ ذلُز بزٟٚ 4

 

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
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 :ـالصٌدلةكلٌة  -38
 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 26/3/2017ايٞ  27/3/2016 ال ٜٛدز   نتٛصاٙايز صاْٝا ذلُز يبٝب 1

 

 

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -31
  

 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 1/10/2016إىل  1/10/2015 ال ٜٛدز  املادغتري دٛطٜف ؽشات١ ؽانض 1

 1/3/2017اىل  1/3/2016 1/3/2016ايٞ  1/3/2015 ايزنتٛصا٠  محز ععٝز عبز ايغتاصا 2

 1/10/2016إىل  1/10/2015 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  ذلُز ؽشت٘ عبز احلُٝز 3

 1/3/2017اىل  1/3/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠ َضٜاْ٘ عبز ايغٝز َٓصٛص 4

 1/3/2017اىل  1/3/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  ؽضٜف عبز املٓعِ ْٜٛػ 5

 1/10/2016إىل  1/10/2015 1/10/2015إىل  1/10/2014َٔ  يزنتٛصا٠ ا ٚيٝز عبز ايضاطم عبز ايعاٍ  6

 1/10/2016إىل  1/10/2015 1/10/2015إىل  1/10/2014َٔ  ايزنتٛصا٠  أؽضف إمساعٌٝ عبز ايععِٝ  7

 1/10/2016إىل  1/10/2015 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠ عبز ايكارص رلتاص بضٜو 8
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 :ـالعلومكلٌة  -41
 

 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

1 
أمحز ذلُز إبضاِٖٝ 

 إبضاِٖٝ 

 17/6/2015إىل 17/6/2014 17/6/2014إىل  17/6/2013َٔ  املادغتري 

 15/3/2016إىل  15/1/2015 15/1/2015إىل  15/7/2014َٔ  املادغتري  ٚعاّ ٚسٝز ايزٜٔ أمحز  2

 22/7/2015إىل  22/1/2014 22/1/2014إىل  22/1/2013َٔ   رنتٛصاٙ اعٌٝ خًٌٝ سغٔ إمس 3

 8/6/2015إىل  8/6/2013 ال ٜٛدز  رنتٛصا٠  دلزٟ دضدػ إيٝاؼ  4

 17/3/2017إىل  17/3/2016 17/3/2016إىل  17/3/2015َٔ  رنتٛصا٠  عاطف فٛطٟ عظٜظ  5

 

 

 :ـالطب البٌطريكلٌة  -41
  

 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 18/12/2016ايٞ  18/12/2015 18/12/2015ايٞ  18/12/2014 املادغتري  خايز ذلُز ْبٝ٘ 1

 14/6/2016اىل  14/6/2015 14/6/2015اىل  14/6/2014 رنتٛصا٠ ذلُز ذلُز ععز املًٝذٞ 2

 

 

 :ـاالدابكلٌة  -46
  

 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق رجــةالد اسـم الطالــب

 20/3/2017ايٞ  21/3/2016 20/3/2016ايٞ  21/3/2015 املادغتري  عبز اهلل عبز ايٛاسز امحز 1

 19/6/2017ايٞ  20/6/2016 19/6/2016ايٞ  20/6/2015 رنتٛصا٠ َصطف٢ عاَٞ عبز ايععِٝ 2
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 قٌد :ـال اعادةبشأن  التربٌةالمقدمة من كلٌة  ةالمذكروافق المجلس على  -43
 

  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املادغتري  ذلُٛر سغٔ ذلُز 1

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜب٢ قا٥ِ ع٢ً اعتدزاّ قصص االطفاٍ 

املصٛص٠ يف ت١ُٝٓ املفاِٖٝ ايًػ١ٜٛ يألطفاٍ املتدًفني 

 عكًٝا ايكابًني يًتعًِ

 ا.ر/ عبز ايفتاح غظاٍ

 ر/ طًعت سغٔ

  

 

 

 

 -)و( وافق المجلس على شطب قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 
 

 :ـالطب البٌطريكلٌة  -44
 
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 يطايب عٓز ايزصاع١اْكطاع ا ------------------------ ربًّٛ ذلب مسري خًٌٝ 1

 اْكطاع ايطايب عٓز ايزصاع١ ------------------------ َادغتري اميإ ع٢ً ابٛ عضٜع 2

 اْتٗا٤ َز٠ قٝز ايباسح رصاعات عٔ عز٣ٚ ايضبٛ يف ايزداز َادغتري عُار محزٟ امساعٌٝ 3

 َادغتري ٖب٘ ذلُز امحز 4

َضض احلٜٛصالت ايصفضا٤ يف 

 امساى املٝاٙ ايعظب١

 ع٢ً طًب ايباسحبٓا٤ 

5 

اؽضف عبز ايفِٗٝ عبز 

 ايباعط

 َادغتري

تكِٝٝ املداطض يف َشبٛسات اجملاطص 

 ايتكًٝز١ٜ

 اْكطاع ايطايب عٓز ايزصاع١

6 

خزجي١ عبز اخلايل 

 سغٔ

 اْكطاع ايطايب عٓز ايزصاع١ ------------------------ رنتٛصاٙ

 رنتٛصاٙ ذلُز سغني صَضإ 7

ٜضٝ٘ يف رصاعات عٔ االعتالالت اال

فرت٠ ايٓفاؼ يف االبكاص ٚاجلاَٛؼ 

 حتت ايعضٚف املصض١ٜ

 اْتٗا٤ َز٠ قٝز ايباسح
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 :ـالصٌدلةكلٌة  -45
 
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 َادغتري إميإ حي٢ ذلُز ايغٝز 1

صٝاغ١ ادغاّ َهض١ْٝٚ 

نشٛاٌَ يالر١ٜٚ سات ايٛطٕ 

 اجلظ٢٥ ايعاىل

 اع ايطايب عٓز ايزصاع١اْكط

 ٚعزّ عزار املصضٚفات

 َادغتري ٜاصا س٢ًُ عبز اهلار٣ 2

صٝاغ١ ساَالت َتٓا١ٖٝ ف٢ ايصػض 

نٓاقٌ يعكاص املٝجٛتضٜهغٝت 

 :رصاع١ َع١ًُٝ

 اْكطاع ايطايب عٓز ايزصاع١

 ٚعزّ عزار املصضٚفات

 َادغتري صاْٝا طًعت ايٝؾع 3

 ملغتشضضات املٝهضٚبٞ ايتًٛخ

 ايعٓا١ٜ تشضضاتَٚغ ايتذٌُٝ

 ايؾدص١ٝ

 اْكطاع ايطايب عٓز ايزصاع١

 ٚعزّ عزار املصضٚفات

 َادغتري َاصٟ ْبٌٝ َالى 4

ايتٛصٝف اجلظ٥ٞ يعزالت 

إنًٝٓٝه١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ َٔ 

ايغٛرَْٚٛاؼ إصجيٝٓٛطا يف 

 ذلافع١ بين عٜٛف

 اْكطاع ايطايب عٓز ايزصاع١

 ٚعزّ عزار املصضٚفات

 

 

 :ـاالدابكلٌة  -46
 
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة طالــباسـم ال

 َادغتري غار٠ فؤار عٝز ذلُز 1

اخلزَات امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ يالحتارات 

ٚاجلُعٝات االصؽٝف١ٝ املتاس١ ع٢ً ؽبه١ 

ايٜٛب َع ٚضع تصٛص الْؾا٤ احتار عضبٞ 

 يالصؽٝفني

بٓا٤ا ع٢ً صغب١ 

 ايطايب١

2 

ٖٓا٤ يطفٞ عٝار سغب 

 اهلل

 َادغتري

 1908 احلٝا٠ ايغٝاع١ٝ املصض١ٜ )رٚص االقباط يف

-1952 ) ّ 

 عزّ االتصاٍ باملؾضف

 

 

 

 :ـالغاء اٌقاف القٌدالمقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن  ةوافق المجلس على المذكر -41
 
 

 السبب الدرجة اسـم الطالــب م

 اْتٗا٤ فرت٠ اٜكاف ايكٝز َادغتري اْؾار ٖؾاّ عبز احلُٝز 1
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 المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن تحوٌل الدراسة:ـ ةجلس على المذكروافق الم -48
 
 

 إىل من اسـم الطالــب م

 ربًّٛ َادغتري اصٜين ْادٞ ؽٓٛر٠ 1

 

 

 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضز

 

        

 

         

 

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ اجلاَع١

 

 محز يطفٞأ.ر / أَني ايغٝز ا

 


