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قزاراخ 
( 94)يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث انجهسح رقى  

 15/6/2014 تتاريخ 

االستهالل 
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعضــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ 
 

  .18/5/2014بتاصٜذ  (93)ايتصزٜل ع٢ً ضبضض ازبًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ضبضض ازبًغ١ ايغابك١ -  

 

انضىاتط  
 
 

. املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ بضْاَر ربًَٛ٘ ايٓاْٛفٛتْٛو  -  2

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ تؾهٌٝ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يفشص  -  3

امحز بز٣ٚ ضبُز  املزصؼ املغاعز بكغِ دضاس١ ايكًب ٚايصزص / اإلْتاز ايعًُٞ يًطبٝب 

. يرتقٝت٘ يٛظٝف١ َزصؼ بايكغِ به١ًٝ طب بين عٜٛف

ايكضاص 

إساي١ املٛضٛع إىل زب١ٓ ايتعٝٝٓات - 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ تؾهٌٝ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يفشص  -  4

ملٝا٤ محزٟ ضبُز صاحل   املزصؼ املغاعز بكغِ ايصش١ ايعا١َ / اإلْتاز ايعًُٞ يًطبٝب١ 

. يرتقٝتٗا يٛظٝف١ َزصؼ بايكغِ به١ًٝ طب بين عٜٛف

ايكضاص 

إساي١ املٛضٛع إىل زب١ٓ ايتعٝٝٓات - 

 

. املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ بضْاَر ربًّٛ نُٝٝا٤ األري١ ازبٓا١ٝ٥  -  5

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            2                 15/6/2014تتاريـخ  (94)انجهسـح رقـى 

 

 

. خايز صالح ضبُز/ املشنض٠ ايٛاصر٠ بؾإٔ تظٜٚض ؽٗار٠ ايتٜٛفٌ َٔ ايباسح - 6

 

ايكضاص 

ص٥ٝػ ازباَع١ ٚاعتُار املٛضٛع / ر.ٚافل اجملًػ ع٢ً تكضٜض ا- 

 

. تكضٜض زب١ٓ حبح َٛضٛع ع١ًُ صضف بزٍ ايغفض يًُؾاصنني يف َؤمتضات رٚي١ٝ - 7

 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ اعتجٓا٤ ايطالب ايٛافزٜٔ بايزصاعات ايعًٝا  -  8

. َٔ ؽضط ايتكزٜض سٝح اْ٘ ال ٜٛدز ْص بايال٥ش٘ خبصٛصِٗ 

 

ايكضاص 

إعار٠ املٛضٛع إىل صبًػ ايه١ًٝ ملظٜز َٔ ايزصاع١  - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ دزاٍٚ اَتشاْات ايزصاعات ايعًٝا  -  9

 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا ٚأٚص٢ بعضض دزاٍٚ االَتشاْات ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض - 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؾإٔ ايتظاّ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا -  10

–ربًّٛ )ايهًٝات اييت بٗا رصاعات عًٝا باعتُار نؾٛف املكٝزٜٔ بايزصاعات ايعًٝا 

ٚدزاٍٚ االَتشاْات ٚايٓتا٥ر اشباص١ بايزصاعات ايعًٝا َٔ صبايػ  (رنتٛصاٙ-َادغتري 

ايهًٝات ثِ عضضٗا ع٢ً صبًػ ايزصاعات ايعًٝا بازباَع١ العتُارٖا َٚٔ ثِ عضضٗا ع٢ً  

. صبًػ ازباَع١ املٛقض

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ ْؾض إعالٕ بازبضا٥ز ايضمس١ٝ  -  11

- َادغتري –ربًّٛ )يكبٍٛ رفع١ دزٜز٠ َٔ طالب ايزصاعات ايعًٝا مبضاسًٗا املدتًف١

 .30/8/2014 ٚست٢ 10/8/2014 يف ايفرت٠ َٔ 2014/2015يًعاّ ازباَعٞ  (رنتٛصاٙ

 

ايكضاص 

اإلعالٕ عٔ ايزبًّٛ ٚاملادغتري فكط - 
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ص٥ٝػ ازباَع١ بؾإٔ طٜار٠ صعّٛ ذبغني اشبزَات ببعض / ر.املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ ا -  12

. ايهًٝات يصاحل تطٜٛض ايبشح ايعًُٞ ٚتطٜٛض املؾضٚعات 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ - 

 

املغتؾاص اهلٓزعٞ يًذاَع١ بؾإٔ تفعٌٝ ايٓكٌ اسبٞ املصٛص / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا -  13

بازباَع١  (ايفٝزٚنْٛفضاْػ )يًُؤمتضات 

ايكضاص 

صفض املٛضٛع - 

. املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ بضْاَر ربًّٛ عًّٛ ايًٝظص ٚتطبٝكات٘  -  14

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ بضْاَر ربًّٛ ايبٝٛيٛدٝا ازبظ١ٝ٦ٜ  -  15

. ايتطبٝك١ٝ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

ايتكضٜض املكزّ َٔ زب١ٓ ٚضع ضٛابط اإلؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ - 16

ايكضاص 

تأدٌٝ املٛضٛع ملظٜز َٔ ايزصاع١ -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اسباعبات ٚاملعًَٛات بؾإٔ اإلعالٕ عٔ ساد١ ايه١ًٝ  -  17

 .يعزر َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ 

ايكضاص 

إساي١ املٛضٛع إىل زب١ٓ ايتعٝٝٓات - 

 

االنتًاساخ 
 

عٗاّ عٝز ؽشات٘  اسباص١ً ع٢ً يٝغاْػ اآلراب قغِ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب١  -  18

ازبػضافٝا  بؾإٔ تعٝٝٓٗا َعٝزٙ بايكغِ ٚقٝاّ ايكغِ بارباس إدضا٤ات تعٝني  طايب أخض قز 

. سصٌ ع٢ً رصدات صأف١ أنجض َٓٗا 

ايكضاص 

َصطف٢ عبز ازبٛار إلعزار َشنض٠ سٍٛ / إساي١ املٛضٛع إىل األعتاس ايزنتٛص- 

املٛضٛع  



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            4                 15/6/2014تتاريـخ  (94)انجهسـح رقـى 

 

انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ 
 

:- وافق انًجهس عهً تسجيم رسائم انًاجستيز واندكتىراه انتانيح (أ)
 

ـ :كهيح اآلداب- 19
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريمسري٠ عبزٙ صالح ايزٜٔ  1
ايصفش١ املعضف١ٝ ألرا٤ األطفاٍ س٣ٚ َتالط١َ رإٚ ع٢ً 

" ايصٛص٠ اشباَغ١" ب١ٝٓٝ يًشنا٤ –َكٝاؼ عتاْفٛصر 

إقضاص  5ٖؾاّ  تٗاَٞ / ر.ا

 َادغتريصٜٗاّ ْارٟ عبز ايٖٛاب  2
املعتكزات دباٙ ايتعاطٞ ٚاإلبزاع االْفعايٞ نُٓب٦ات 

بتعاطٞ املٛار ايٓفغ١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ طالب ازباَع١ 

ٖب٘ اهلل ضبُٛر / ر

امحز ضبُز صاحل / ر

4 

1 
إقضاص 

 َادغتريأمسا٤ ع٢ً عٜٛػ  3
األفهاص ايالعكال١ْٝ املٓب١٦ بغُات ايُٓط ايفصا٢َ 

االجيابٞ ٚايغًيب يز٣ ع١ٓٝ َٔ طالب ازباَع١ 

إقضاص  3ْضَني عبز ايٖٛاب / ر

4 
أٜ٘ مجاٍ ايزٜٔ عبز 

ايٖٛاب 
 َادغتري

ثكاف١ االظباط بني ايفكضا٤ رصاع١ َٝزا١ْٝ يف صبتُع 

ضب٢ً مبشافع١ بين عٜٛف 

َصطف٢ خًف / ر.ا

نُاٍ ايظٜات / ر.ا

7 

6 
إقضاص 

إقضاص  8ضبُز عبز ايعظٜظ / ر.ا (رصاع١ رميٛدػضاف١ٝ)عهإ ضبافع١ بين عٜٛف  َادغتري٢َٓ صفٛت عٝز  5

 َادغتريضبُٛر ضبُز عبز ايععِٝ  6
رصاع١ القرتاح "ايتغٜٛل اجملتُعٞ يألصؽٝفات ايٛط١ٝٓ 

" إعرتاتٝذ١ٝ تغٜٛك١ٝ يزاص ايٛثا٥ل ايك١َٝٛ
إقضاص  8اؽضف عبز احملغٔ / ر.ا

 َادغتريٖب٘ ضبُز ع٢ً  7

رٚص ايضا٥زات ايضٜفٝات يف ْؾض ايٛعٞ ايصشٞ ٚخز١َ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ بكض١ٜ املٓصٛص مبشافع١ بين )ايب١٦ٝ 

 (عٜٛف

إقضاص  7دالٍ َزبٛىل / ر

 َادغتريقٝات٢ عاؽٛص ضبُز  8
ايب١٦ٝ ايجكاف١ٝ ٚاإلبزاع حبح يف االْجضٚبٛيٛدٝا ايٓفغ١ٝ 

يًُبزعني 

ع١ًٝ سغٔ / ر.ا

أمئ فتشٞ / ر.ا

11 

1 
إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز ععز دٛر٠  9
ايٝات تفعٌٝ املؾاصن١ اجملتُع١ٝ يتطٜٛض َٓع١َٛ 

ايبشح ايرتب٣ٛ مبصض 

عٗاّ ٜغٔ / ر

مجع١ ععٝز / ر

5 

6 
 

رنتٛصاٙ طٜٓب عبز ايعاٍ عٝز  10
رصاع١ يف ازبػضافٝا "عالقات إعضا٥ٌٝ بزٍٚ سٛض ايٌٓٝ 

" ايغٝاع١ٝ

ضبُز عبز ايعظٜظ / ر.ا

ضبُز فٛطٟ / ر.ا

8 

7 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ؽار١ٜ نُاٍ امحز  11
املعٛقات االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ يًتعًِ االيهرتْٚٞ 

 (رصاع١ َٝزا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ ايطالب ازباَعٝني )

إقضاص  11طًعت ابضاِٖٝ / ر.ا

رنتٛصاٙ أَري٠ محزٟ سغٔ  12

ايصٓزٚم االدتُاعٞ يًت١ُٝٓ ٚرٚصٙ يف ت١ُٝٓ املضأ٠ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ ايٓغا٤ ايضٜفٝات "ايضٜف١ٝ 

" باملضانظ ايتابع١ حملافع١ بين عٜٛف

إقضاص  12طًعت ابضاِٖٝ / ر.ا

 
ـ :كهيح انطة انثشزي- 20

 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

َتالط١َ ايٓفل ايضعػ٢ ف٢ َضض ايغهض٣  َادغتريَض٠ٚ عبز ايغالّ مخٝػ  1

عاىل اشبٛىل / ر.ا

سٓإ سغ٢ٓ / ر.ا

املتٛىل ع٢ً / ر

5 

2 

1 

إقضاص 

 َادغتريظبال٤  ضبُٛر َصطف٢  2

تكِٝٝ اعتدزاّ األؽع١ ايتًٝفظ١ْٜٝٛ يف قٝاؼ بطا١ْ 

ايضسِ يًُضأ٠ اييت تعا٢ْ َٔ ْظٜف َٗبًٞ بعز عإ ايٝأؼ 

خاص١ ايالتٞ ٜغتعًُٔ ايعالز اهلضَْٛٞ يًتُٝٝظ بني 

األنجض ٚاألقٌ عضض١ يغضطإ بطا١ْ ايضسِ 

ضبُز سغٔ / ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

ْغضٜٔ عبز ايفتاح /ر

5 

2 

1 

إقضاص 
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رنتٛصاٙ ؽضٜف عبز ايٓعِ ْٜٛػ  3
َكاص١ْ بني ايترييٝربٜغني َع ايٓٛصارصٜٓايني 

ٚايٓٛصارصٜٓايني فكط ف٢ ايصز١َ ايتغ١ُُٝ 

ضبُٛر َصطف٢ / ر.ا

سامت املعتظ /ر

رعا٤ ابٛ ايكاعِ / ر

اٜٗاب فضز / ر

7 

1 

3 
 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ رٜٓا عبز اسبُٝز ضبُٛر  4
ايعالق١ بني املاعح ايض٢٥ٛ املرتابط ٚسز٠ االبصاص ف٢ 

اصتؾاح املاقٛال ايغهضٟ قبٌ ٚبعز ايعالز 

َٓصٛص سغٔ / ر.ا

ضبُز َصطف٢ / ر.ا

ضبُز عجُإ / ر

ضبُز َاٖض / ر

7 

1 

3 
 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ ساطّ عا٢َ سغني  5

رصاع١ اعتالٍ ٚظا٥ف ايػز٠ ايزصق١ٝ املصاسب يًعالز 

باالْرتفريٕٚ ف٢ املضض٢ املصضٜني املصابني بااليتٗاب 

 (ع٢)ايهبزٟ ايفريٚعٞ املظَٔ 

خايز اسبزٜز٣ / ر.ا

ْعُات ازباصّ / ر.ا

صاْٝا ؽعري / ر

امحز اَني / ر

4 

4 
 -

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ نُاٍ عال١َ سغٔ  6

تٓبؤات االعتذاب١ ملضض٢ االيتٗاب ايهبزٟ ايفريٚعٞ 

ايشٜٔ مت عالدِٗ باالْرتفريٕٚ ٚايضٜبافريٕ يف  (ع٢)

ضبافع١ بين عٜٛف 

ْعُات ازباصّ / ر.ا

ٚيٝز ايٓب٣ٛ / ر

ضبُز ْبٌٝ / ر

٢ًًْٝ س٢ًُ / ر

4 

4 

1 
 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ ٚصر٠ عًطإ ضبُز  7
رصاع١ ٚبا١ٝ٥ عٔ َضض٢ ايفؾٌ ايه٣ًٛ ايٓٗا٢٥ املعاؽني 

ع٢ً االعتصفا٤ ايز٣َٛ ف٢ ضبافع١ املٓٝا 

اؽضف د١ٓٝٓ / ر.ا

اؽضف عبز ايععِٝ / ر.ا

ضبُز ابضاِٖٝ / ر

امحز اَني / ر

4 

3 

1 

1 

إقضاص 

 
ـ :كهيح انعهىو- 21

 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريَض٠ٚ ضبُز عاَٞ  1
ذبضري ٚتٛصٝف بعض أؽباٙ املٛصالت ايٓاَْٛرت١ٜ 

ٚتطبٝكاتٗا 

امحز فضغ٢ً / ر

امحز عبٛر / ر

ٚيٝز ع٢ً  / ر

15 

1 

6 

إقضاص 

 َادغتريتػضٜز امحز ضبُز  2
َكا١َٚ ايفطضٜات اييت تصٝب مثاص ايطُاطِ أثٓا٤ فرت٠ 

ايتدظٜٔ 

عظ٠ ضبُز / ر.ا

َٓاٍ ٜاعض / ر

َضِٜ عبز اشبايل / ر

 -

5 
 -

إقضاص 

 َادغتريصحياب عبز ايبزٜع ع٢ً  3

األمحاض ايز١ٖٝٓ األعاع١ٝ ف٢ أيٝاف قا١ُ٥ ع٢ً 

ايهضبٖٛٝزصات باعتدزاّ ايػظٍ ايهٗضبا٥ٞ يًتطبٝكات 

املٛضع١ٝ 

امحز ايػٓزٚص / ر.ا

ْبٌٝ ٜغض٣ / ر.ا

15 

8 
إقضاص 

4 
مسغِ عبز اهلل عبز 

ايضمحٔ 
 َادغتري

تصٓٝع ٚتٛصٝف َضنبات أنغٝز ايظْو ايٓاَْٛرت١ٜ 

ٚتطبٝكاتٗا 

امحز عبز اشبايل / ر.ا

ضبُز ؽعبإ / ر

15 

8 
إقضاص 

 َادغتريؽضٚم إبضاِٖٝ ايغٝز  5
رصاعات ع٢ً ايطفًٝٝات اييت تصٝب بعض اسبٝٛاْات يف 

َصض 

ثابت فضاز / ر.ا

ضبُٛر عٝز / ر

ٖب٘ اهلل ممز / ر

12 

6 

1 

إقضاص 

 َادغترياٜ٘ ضبُز قطب  6
تصٓٝع ٚتٛصٝف َضنبات أنغٝز ايٓشاؼ ايٓاَْٛرت١ٜ 

ٚتطبٝكاتٗا 

امحز عبز اشبايل / ر.ا

ضبُز ؽعبإ / ر

15 

8 
إقضاص 

 َادغتريامحز إمساعٌٝ ٜٛعف  7
تكِٝٝ ايتأثريات املضار٠ يًغهض٣ ملضنبات طبٝع١ٝ 

ع٢ً ازبضسإ ايبٝضا٤ املصاب١ بايغهض٣ 

ضبُز بزص / ر.ا

عارٍ عبز املٓعِ / ر.ا

اميإ صالح /ر

6 

7 

11 

إقضاص 

 َادغتريصساب ٜٛعف ع٢ً  8
رصاعات بٝٛيٛد١ٝ ع٢ً طفًٝٝات تصٝب بعض ايجزٜات 

َٔ َصض ٚيٝبٝا 

ثابت فضاز / ر.ا

مجاٍ عبز املٓعِ / ر.ا

15 

1 
إقضاص 

 َادغتريَضِٜ عبز ايٖٛاب امحز  9
تأثري بعض املهْٛات ايٓبات١ٝ ع٢ً اشبًٌ ازبٓغٞ 

املغتشح دبضٜبٝا يف سنٛص ازبضسإ ايبٝضا٤ 

اعا١َ ضبُز / ر.ا

ْع١ُ عبز اسبُٝز / ر

ٚال٤ مجاٍ / ر

15 

6 

10 

إقضاص 
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ـ :كهيح انتزتيح - 22
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريؽُٝا٤ عارٍ عٝز  1

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً أمناط ايتعًِ يف ت١ُٝٓ 

ايزافع١ٝ األنارمي١ٝ ايشات١ٝ ٚأثضٙ يف َغت٣ٛ ايطُٛح 

يز٣ تالَٝش املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

َٝغ٘ أبٛ َغًِ / ر.ا

صَضإ سغٔ / ر

4 

5 
إقضاص 

 َادغتريامحز َٓري بػزارٟ  2
اثض َغت٣ٛ دبٗٝظ املعًَٛات ٚأمناط ايغٝطض٠ ايزَاغ١ٝ 

يف ايشانض٠ ايظا٥ف١ يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

ؽضٜٔ ايزعٛق٢ / ر

ضبُز سغني / ر

5 

6 
إقضاص 

 َادغتريامحز ع٢ً ضبُز  3
 يف teach)فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايتعًِٝ املٓعِ تٝتؿ 

ذبغني َٗاصات ايٛظا٥ف ايتٓفٝش١ٜ يز٣ األطفاٍ س٣ٚ 

 (اضطضاب ايتٛسز

مسٝش١ ضبُز / ر.ا

امحز بٗٓغا٣ٚ / ر

5 

7 
إقضاص 

 َادغتريضبُز صالح ضبُز  4
إراص٠ األطَات ايتع١ًُٝٝ مبصض يف ض٤ٛ َعاٜري ايؾبه١ 

( INEE)املؾرتن١ يًتعًِٝ يف ساالت ايطٛاصئ ٚاألطَات 

ٖٓا٤ امحز / ر

ٖؾاّ عٝز / ر

4 

6 
إقضاص 

 َادغترياعا١َ فاصٚم ع٢ً  5

فاع١ًٝ اعتدزاّ ايغكاالت ايتع١ًُٝٝ يف تزصٜػ فٔ 

نتاب١ املكاٍ يف سفظ ايرباع١ ايًػ١ٜٛ ٚتهٜٛٔ 

ادباٖات عبٛ ايًػ١ االظبًٝظ١ٜ يز٣ ايطالب املعًُني 

به١ًٝ ايرتب١ٝ 

عٝز عبز ايٛاسز / ر.ا

طبتاص عبز ايفتاح / ر

5 

5 
إقضاص 

 َادغتريْٛصا عبز ايكارص عبز ايععِٝ  6

اثض اختالف َصزص ايزعِ ايزاخًٞ ٚاشباصدٞ يف بضْاَر 

نُبٝٛتض َتعزر٠ ايٛعا٥ط يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات 

ازبزاٍٚ اسبغاب١ٝ يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

ضبُز إبضاِٖٝ ايزعٛقٞ / ر

ظبا٠ ضبُز / ر

6 

5 
إقضاص 

رنتٛصاٙ صساب ضبُز طٖري  7
ت١ُٝٓ ايكٝار٠ اإلبزاع١ٝ يز٣ َزٜضٟ ايرتب١ٝ اشباص١ يف 

ض٤ٛ َفّٗٛ ثكاف١ ازبٛر٠ 

إقضاص  5امحز غامن / ر

رنتٛصاٙ مجع١ صبٝع بزٜض  8

فعاي١ٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً اعتدزاّ املز١ْٚ 

االيهرت١ْٝٚ يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايتعبري ايهتابٞ 

اإلبزاعٞ يز٣ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

إقضاص  6ضبُز َضع٢ / ر

رنتٛصاٙ عٛطإ ضبُٛر عبز املٓعِ  9

فاع١ًٝ إعرتاتٝذ١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً ذبًٌٝ ب١ٝٓ ايٓص ايًػٟٛ 

يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ يز٣ تالَٝش 

ايصف اشباَػ االبتزا٥ٞ 

إقضاص  7ضبُز َضع٢ / ر

رنتٛصاٙ صباب ْبٌٝ عبز ايععِٝ  10

فاع١ًٝ بضْاَر إصؽارٟ قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ ايبػ يف ذبغني 

بعض َٗاصات ايغًٛى ايتهٝف٢ يز٣ ع١ٓٝ َٔ األطفاٍ 

املعاقني عكًٝا ايكابًني يًتعِ ٚاثض سيو ع٢ً دٛر٠ اسبٝا٠ 

يزِٜٗ 

عاَٞ ٖاؽِ / ر.ا

اؽضف َضع٢ / ر

5 

8 
إقضاص 

رنتٛصاٙ أعا١َ عارٍ ضبُٛر  11

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يف ذبغني قضا٠٤ ايعكٌ ٚأثضٙ ع٢ً 

ايهفا٠٤ االدتُاع١ٝ يز٣ األطفاٍ س٣ٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ 

ايبغٝط١ 

عًُٝإ ضبُز / ر.ا

إٜٗاب ايببال٣ٚ / ر.ا

4 

3 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ظباح املربٚى ع٢ً  12
فاع١ًٝ تصٛص َكرتح إلعزار َعًِ ايفصٌ بهًٝات 

ايرتب١ٝ بًٝبٝا يف ض٤ٛ ايهفاٜات ايتزصٜغ١ٝ 

عٗاّ سٓف٢ / ر.ا

عًِٝ عبز ايضمحٔ / ر.ا

8 

4 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ْٛص ايزٜٔ َصطف٢ عٝغ٢  13

فاع١ًٝ بضْاَر اصؽار٣ يًشز َٔ بعض املؾهالت 

ايغًٛن١ٝ يز٣ أطفاٍ ايضٚض١ ٚأثضٙ ع٢ً تٛافك٘ 

االدتُاعٞ 

إقضاص  5عًُٝإ ضبُز / ر.ا

رنتٛصاٙ َؾاص٣ ضٝف اهلل ايعتٝب٢  14
تصٛص َكرتح إلَها١ْٝ تعضٜب املكضصات ايزصاع١ٝ 

يًهًٝات ايع١ًُٝ زباَع١ ايهٜٛت 

ضبُز املصضف٢ /ر.ا

عبز املٓعِ ضبُز / ر.ا

5 

4 
إقضاص 

رنتٛصاٙ طٜٓب ضبُز نُاٍ ايزٜٔ  15
رٚص املؤعغات ايرتب١ٜٛ يف َٛاد١ٗ ايتعصب ايفهضٟ 

يز٣ تالَٝش َضس١ً ايتعًِٝ االعاع٢ 

عٗاّ ٜػ / ر

مجع١ تٗا٢َ / ر

6 

5 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ طًعت سًفا١ٜ  16
بضْاَر يت١ُٝٓ ايشانض٠ ايبصض١ٜ ايعا١ًَ ٚأثضٙ يف 

االعتعزار يًكضا٠٤ يز٣ طفٌ ايضٚض١ 

سغٓني ضبُز / ر.ا

ضبُز سغني / ر

4 

7 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ضبُز درب عبز ايًطٝف  17
تطٜٛض األرا٤ االراص٣ ف٢ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ايتعًِٝ مبصض يف 

ض٤ٛ االدباٖات اسبزٜج١ يًبريٚقضاط١ٝ 

امحز غامن / ر.ا

َضِٜ ايؾضقا٣ٚ / ر.ا

5 

4 
إقضاص 
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ـ :كهيح انتزتيح انزياضيح- 23

 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريْؾ٣ٛ ْؾأت ثضٚت  1
فاع١ًٝ َضنب غشا٢٥ ع٢ً ظاٖض٠ ايتعب ايعض٢ً يز٣ 

 َرت عزٚ  400العيب 

ْضفإ ْصض / ر.ا

اؽضف عبز ايغالّ / ر

3 

3 
إقضاص 

2 
َصطف٢ عبز ايضسِٝ 

عط١ٝ 
 َادغتري

تأثري َهٌُ غشا٢٥ ٚبضْاَر تزصٜب٢ َكرتح باالثكاٍ 

ع٢ً ْؾاط ٖضَٕٛ ايتغتٛعتريٕٚ ٚاملغت٣ٛ ايضق٢ُ 

يًغباسني 

ْضفإ ْصض / ر.ا

اؽضف عبز ايغالّ / ر

4 

4 
إقضاص 

 َادغتريٜامسني عٝز عبز املايو  3

َكضص طضم تزصٜػ ازبُباط باعتدزاّ خضا٥ط املفاِٖٝ 

ٚأثضٙ ع٢ً بعض ْٛاتر ايتعًِ يطايبات ؽعب١ ايتزصٜػ 

به١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ داَع١ ب٢ٓ عٜٛف 

َزست ابٛ عضٜع / ر.ا

ايؾُٝا٤ ععز / ر

5 

3 
إقضاص 

 َادغتريَصطف٢ ع٢ً عبز اشبايل  4

بضْاَر تزصٜب٢ باعتدزاّ ايتزصٜبات ايتصار١َٝ يتشغني 

بعض ايكزصات ايبز١ْٝ اشباص١ ٚاملغت٣ٛ ايضق٢ُ يالعب٢ 

ايٛثب ايعاىل 

ضبُز بضَٖٛ٘ / ر.ا

سغاّ ايزٜٔ ٖٛاص٣ / ر

2 

4 
إقضاص 

 َادغتريضبُز صاحل عٝز  5

فاع١ًٝ بضْاَر تع٢ًُٝ َكرتح يًصش١ ايضٜاض١ٝ 

ع٢ً ت١ُٝٓ  (اهلٝربَٝزٜا)باعتدزاّ ايٛعا٥ط ايفا٥ك١ 

ايغًٛى ايصش٢ يتالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

سٓإ سغٓني / ر.ا

اؽضف عبز ايغالّ / ر

4 

5 
إقضاص 

 َادغتريامحز َظال٣ٚ عبز ايععِٝ  6

بضْاَر بز٢ْ يتشغني ذبزب ايعٗض ٚبعض َتػريات 

ايهفا٠٤ ايفغٝٛيٛد١ٝ يتالَٝش املضس١ً االعزار١ٜ 

مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف 

ضبُز قزص٣ / ر.ا

اؽضف عبز ايغالّ / ر

4 

6 
إقضاص 

 
 

:- وافق انًجهس عهً تعديم إشزاف رسائم انًاجستيز واندكتىراه انتانيح (ب)
 

ـ :كهيح انعهىو- 24
 

  
 

تعد انتعديم قثم انتعديم عنىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

تأثريات اإلؽعاع ع٢ً األْع١ُ ايزٚص١ٜ َادغتري عًٝا٤ مجٌ عٝز  1
عضف١ سغني / ر.ا

امحز عبز ايٓادٞ / ر.ا

عضف١ سغني / ر.ا

َصطف٢ فٛطٟ / ر.ا

رنتٛصاٙ رعا٤ عٝز عبز اهلارٟ  2

رصاعات ع٢ً ايتأثريات املٓاع١ٝ ايٓادب١ َٔ إصاب١ ايف٦ضإ 

ببعض ايطفًٝٝات ايهٛنغٝز١ٜ 

ثابت فضاز / ر.ا

فتشٞ عبز ايعاط٢ / ر.ا

اَا٢ْ املػضب٢ / ر.ا

ضبُٛر عٝز / ر

ثابت فضاز / ر.ا

اَا٢ْ املػضب٢ / ر.ا

ضبُٛر عٝز / ر

رنتٛصاٙ َٞ ضبُز سغٔ  3

اْتكاالت طٛص ايؾهٌ اي٣ٚٛٓ ٚايٓكط اسبضد١ ف٢ اطاص 

منٛسز تفاعٌ ايبٛطْٚات يصٝػ١ اسباي١ ايشات١ٝ 

ٖا٢ْ صاحل / ر.ا

ع٢ً خًف / ر.ا

ٖا٢ْ صاحل / ر.ا

ع٢ً خًف / ر.ا

أيربت ر٣ صٚى / ر.ا

 

:- وافق انًجهس عهً تعديم عنىاٌ رسائم انًاجستيز واندكتىراه انتانيح (ج)
 

ـ :كهيح انتزتيح - 25
 

  

انتعديم انعنىاٌ تعد انتعديم انعنىاٌ قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة م 

رنتٛصاٙ  عال٤ إَاّ ؽشات١  1

رٚص ايكٝار٠ األخالق١ٝ يف إراص٠ ايصضاع 

ايتٓعُٝٞ باملزصع١ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ مبصض 

رصاع١ َٝزا١ْٝ 

رٚص ايكٝار٠ األخالق١ٝ يف إراص٠ ايصضاع 

ايتٓعُٝٞ باملزصع١ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ مبصض 

غري دٖٛضٟ  
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ـ :كهيح انعهىو - 26
 

  

انتعديم انعنىاٌ تعد انتعديم انعنىاٌ قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة م 

رنتٛصاٙ  ضبُٛر صدب ضبُز  1

ايتأثريات ايهُٝٛس١ٜٛٝ يبعض املٓتذات 

ايطبٝع١ٝ ع٢ً طٜار٠ االٚنغاالت ف٢ ايبٍٛ 

ايٓادب١ عٔ تعاطٞ االثًٝني دًٝهٍٛ  

ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ ملغتدًص٢ عٝؿ ايػضاب 

احملاص٣ ٚايعار٣ ٚايهاصفزًٍٜٛ ع٢ً 

تهٜٛٔ سصٛات ازبٗاط ايبٛىل ايٓادب١ عٔ 

تعاط٢ االثًٝني دًٝهٍٛ ف٢ ازبضسإ 

ايبٝضا٤ 

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ أمسا٤ امحز ضبُز  2

رصاعات ع٢ً األٚيٝات اييت تصٝب اسبٝٛاْات 

َٓتذ١ ايًشّٛ يف ضبافع١ املٓٝا 

رصاعات ع٢ً ايغاصنٛعٝغتػ اييت تصٝب 

اشبٍٝٛ نعا٥ٌ ٚعٝط ٚايهالب نعا٥ٌ 

ْٗا٥ٞ 

غري دٖٛضٟ  

3 
ضبُز عبز ايك٣ٛ عبز 

اسبًِٝ 

رنتٛصاٙ 

ايطضم ايطٝف١ٝ سبٌ املعارالت ايتفاض١ًٝ 

ازبظ١ٝ٥ ٚاييت ذبت٣ٛ ع٢ً ايظَٔ نُتػري 

ايطضم ايطٝف١ٝ ايتذُٝع١ٝ سبٌ املعارالت 

ايتفاض١ًٝ ازبظ١ٝ٥ املعتُز٠ ع٢ً ايظَٔ 
غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ ضبُز إبضاِٖٝ طْاتٞ  4

رصاعات س١ٜٛٝ ع٢ً فاع١ًٝ املػشٜات يف 

عالز املضض٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ االيتٗاب 

ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ املظَٔ 

ايفا٥ز٠ ايعالد١ٝ سبب١ ايربن١ ٚايظظببٌٝ 

ٚايهٝفري ف٢ عالز املضض٢ املصابني 

 (ع٢)بااليتٗاب ايهبزٟ ايفريٚعٞ املظَٔ 

غري دٖٛضٟ  

 

:- وافق انًجهس عهً يد قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراه انتانيح (د)
 

ـ :كهيح انتزتيح- 27
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 َادغتريصباب َاٖض ضبُز  1
رٚص األؽضاف ايرتبٟٛ ف٢ ذبكٝل َعاٜري 

ازبٛر٠ مبزاصؼ املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 
 18/10/2014 إىل 19/10/2013ال ٜٛدز 

 
 

:- وافق انًجهس عهً إيقاف قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراه انتانيح  (هـ)
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 28
 

انسثـة   عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

تعضضت طٚدت٘ يعضٚف سارخ عٝاص٠ ال ٜٛدز َادغتري عاطف عبز اهلل سٓني  1

ظضٚف َضض١ٝ ال ٜٛدز رنتٛصاٙ أمئ امحز سن٢  2

 

:- وافق انًجهس عهً تسجيم رسائم اندكتىراه انتانيح تكهيح انحقىق- 
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

1 
عارٍ ضبُز امحز عبز 

ايًطٝف 
 رنتٛصاٙ

ايكٝار٠ اإلراص١ٜ يف املؤعغات األ١َٝٓ ٚرٚصٖا يف ارباس 

ايكضاص 
إقضاص  6ٖؾاّ عبز املٓعِ / ر.ا

رنتٛصاٙ امحز عبز املعظ ضبُٛر  2
صٓزٚم ايٓكز ايزٚيٞ ٚايغٝاعات االقتصار١ٜ يف ايزٍٚ 

ايٓا١َٝ 

إقضاص  15صابح صتٝب / ر.ا



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            9                 15/6/2014تتاريـخ  (94)انجهسـح رقـى 

رنتٛصاٙ عال٤ عٝز إرصٜػ  3

ايهفاالت املغتك١ً ٚخطابات االعتُار ايضا١َٓ يف ض٤ٛ 

 1995اتفاق١ٝ األَِ املتشز٠ يغ١ٓ 

إقضاص  7صضا عبٝز / ر.ا

إقضاص  1صفٛت بٗٓغا٣ٚ / ر.ارٚص ايغُغاص يف عٛم صأؼ املاٍ رنتٛصاٙ ضبُٛر ٜاعني صارم  4

إقضاص  5ضبُز امحز امساعٌٝ / ر.ا رصاع١ َكاص١ْ –سارخ ايطضٜل  يف ايكإْٛ املصضٟ رنتٛصاٙ ضبُز امحز عبز اهلل  5

 

:- وافق انًجهس عهً تعديم عنىاٌ رسانح اندكتىراه انتانيح تكهيح انحقىق- 
 

  

انتعديم انعنىاٌ تعد انتعديم انعنىاٌ قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة م 

 رنتٛصاٙدبايٞ أبٛ ٖؾُٝ٘ ناٌَ  1
خطأ املعًٔ عٔ ؽبهات  املعًَٛات 

ٚاالتصاالت ناالْرتْت َٚا يف سهُٗا 

املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ يًُعًٔ عرب ؽبهات 

االتصاالت ٚاملعًَٛات االْرتْت أمنٛسدا 

غري دٖٛضٟ  

 

:- وافق انًجهس عهً يد قيد رسائم اندكتىراه انتانيح تكهيح انحقىق-  
 

انًـــد انساتـــق  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 
انًــدج انًطهـىب 

يــدها 

 رنتٛصاٙضبُز فتشٞ قضْٞ  1
اإلخالٍ بضُاْات ايٓعاّ االْتدابٞ ٚأثضٙ 

ع٢ً صش١ ايتُجٌٝ ايٓٝابٞ 
 16/6/2015 إىل 17/6/2014 16/6/2014 إىل 17/6/2013

 رنتٛصاَٙض٠ٚ ضبُز امحز  2
االدباٖات اسبزٜج١ يف املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ 

املٛضٛع١ٝ املضتبط١ مبُاصع١ ١َٓٗ ايتٛيٝز 
 11/9/2014 إىل 12/9/2013 11/9/2013 إىل 12/9/2012

 رنتٛصاٙخايز ع٢ً ضبُز  3
محا١ٜ املغتًٗو يف َٛاد١ٗ ٚعا٥ٌ 

اإلعالّ 

 30/6/2015 إىل 1/7/2014ال ٜٛدز 

 رنتٛصاَٙاٜهٌ َٝالر عاَٞ  4

ايتأَني اإلدباصٟ َٔ املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ 

 –يًُٗٓزعني ٚاملكاٚيني عٔ سٛارخ ايبٓا٤ 

رصاع١ َكاص١ْ بني ايكاْْٛني املصضٟ 

ٚايفضْغٞ 

 7/6/2015 إىل 8/6/2014ال ٜٛدز 

 7/4/2015 إىل 8/4/2014 7/4/2014 إىل 8/4/2013ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًعكٛر ايزٚي١ٝ يًبرتٍٚ  رنتٛصاٙعصاّ فضز اهلل ضبٝغٔ  5

 رنتٛصاْٙاصميإ صابض عبز ايٖٛاب  6
سل املٛاط١ٓ يف ايزعاتري ٚايتؾضٜعات 

املعاصض٠ 

 7/6/2015 إىل 8/6/2014ال ٜٛدز 

 رنتٛصاٙامحز ضبُز امحز ايكاضٞ  7
 رصاع١ –إصالح ايٓعاّ االْتدابٞ املصضٟ 

َكاص١ْ 

 19/6/2015 إىل 20/6/2014 19/6/2014 إىل 20/6/2013

 رنتٛصاٙضبُز َصطف٢ ايٓشاؼ  8

عًطات اجملايػ ايٓٝاب١ٝ يف ايفصٌ يف 

صش١ عض١ٜٛ أعضا٥ٗا ٚرٚص ايكضا٤ يف 

 رصاع١ َكاص١ْ –سيو 

 19/6/2015 إىل 20/6/2014 19/6/2014 إىل 20/6/2013

 رنتٛصاٙطاصم ط٘ ضبُز  9
اإلؽضاف ع٢ً االْتدابات ايٓٝاب١ٝ يف َصض 

 رصاع١ َكاص١ْ –بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ 
 24/5/2015 إىل 25/5/2014 24/5/2014 إىل 25/5/2013

 رنتٛصاٙفاٜظ عبز اهلل امحز  10
 رصاع١ –ضُاْات تطبٝل َبزأ املؾضٚع١ٝ 

َكاص١ْ بني َصض ٚفضْغا 

 إىل 19/11/2013

18/11/2014 

 إىل 19/11/2014

18/11/2015 

 رنتٛصاٙآعض َٓري ايغٝز   11
 –رٚص اجملتُع املزْٞ يف ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ 

رصاع١ َكاص١ْ 

 7/3/2015 إىل 8/3/2014 7/3/2014 إىل 8/3/2013

 22/5/2015 إىل 23/5/2014 22/5/2014 إىل 23/5/2013ايصالس١ٝ األرب١ٝ يتٛىل ايٛظٝف١ ايعا١َ  رنتٛصاٙدإ ٜٛعف سبٝب  12

 رنتٛصاٙعال٤ أبٛ بهض ع٢ً  13
 –املغا٤ي١ ايتأرٜب١ٝ ألعضا٤ صبًػ ايزٚي١ 

رصاع١ َكاص١ْ 

 30/6/2015 إىل 1/7/2014ال ٜٛدز 
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:- وافق انًجهس عهً شطة قيد رسائم اندكتىراه انتانيح تكهيح انحقىق- 
 

انسثـة  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

1 
امحز ضبُز ع٢ً عبز 

ايعظٜظ 
 رصاع١ َكاص١ْ –بطالٕ إدضا٤ات ايزع٣ٛ ايتأرٜب١ٝ رنتٛصاٙ 

عزّ دز١ٜ ايباسح ٚبٓا٤ ع٢ً تكضٜض 

املؾضف 

اسبضب ايٛقا١ٝ٥ َٚز٣ ؽضعٝتٗا يف إطاص ايكإْٛ ايزٚيٞ رنتٛصاٙ امحز عبز اهلل ٚراع١  2
عزّ دز١ٜ ايباسح ٚبٓا٤ ع٢ً تكضٜض 

املؾضف 

 
 

:- وافق انًجهس عهً شطة قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراه انتانيح (و)
 

ـ :كهيح انتجارج- 29
 

انسثـة  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ْغ١ُ صالح فُٗٞ  1

رصاع١ ذب١ًًٝٝ ألثاص إعار٠ اهلٝه١ً املاي١ٝ يؾضنات 

 ع٢ً ايب١٦ٝ ٠ رصاع١ تطبٝكٞ–املغا١ُٖ ع٢ً أععاص األعِٗ 

املصض١ٜ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف 

 

ـ :كهيح انعهىو- 30
 

انسثـة  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري امحز ضبُز ناٌَ  1

ايتكزٜض ايزقٝل يبعض املغتشضضات ايصٝزال١ْٝ يف ايصٛص٠ 

ايفضر١ٜ ٚف٢ ؽهٌ طبايٝط باعتدزاّ ايطضم ايتش١ًًٝٝ 

املدتًف١ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف 

 
 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ازباَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


