
 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث
 

         إدارج اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث            1                 21/10/2014تتارٚـخ  (98)انجهسـح رقـى 

 

االستٓالل  :أٔال
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ :    ثاًَٛا
 

 . 16/9/2014بتاصٜذ  (97)ايتصزٜل ع٢ً ذلطض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ذلطض اجلًغ١ ايغابك١ -  

 

انضٕاتط : ثانثا
 

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

 (األَضاض املتٛط١ٓ)عُار عٜٛػ ع٢ً عٝز ٚاحلاصٌ ع٢ً ربًّٛ طب املٓاطل احلاص٠ 

. بتكزٜض عاّ دٝز

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب  - 3

. ٚا٥ٌ صزم سفغ اهلل  ٚاحلاصٌ ع٢ً ربًّٛ أَضاض ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ احلاعبات ٚاملعًَٛات بؾإٔ َكرتح إلْؾا٤ َعٌُ عجٞ   - 4

 .يش٣ٚ االستٝادات ايبصض١ٜ ٚايغُع١ٝ 

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أـ

عط١ٜٛ نال َٔ 

 

أبٛ ايعال عطٝفٞ           عُٝز ن١ًٝ احلاعبات ٚاملعًَٛات . ر.أ

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

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

. إلعزار تكضٜض 
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طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 5

بؾإٔ ٚضع سذض أعاؼ دلُع املضانظ ايبشج١ٝ ٚتصٛصات ايغار٠ ايٛنال٤ سٍٛ طبٝع١ 

. ايتصُِٝ املكرتح ٚاملٗاّ املطًٛب تٓفٝشٖا َٔ اجملُع

 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 6

بؾإٔ ٚضع سذض أعاؼ املهتب١ املضنظ١ٜ  ٚتصٛصات ايغار٠ ايٛنال٤ سٍٛ طبٝع١ 

. ايتصُِٝ املكرتح ٚاملٗاّ املطًٛب تٓفٝشٖا َٔ املهتب١

 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ قبٍٛ طالب ايغ١ٓ ايتُٗٝزٟ يًُادغتري - 7

 . 2015 /2014يًعاّ اجلاَعٞ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ قبٍٛ طالب املادغتري ٚايزنتٛصاٙ يًعاّ - 8

 . 2015 /2014اجلاَعٞ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 

 داَع١ بين –املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ اتفاق١ٝ بني قغِ ايعٕٝٛ - 9

. عٜٛف ٚداَع١ ْٛتٓذٗاّ باملًُه١ املتشز٠ 

 

ايكضاص 

 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أـ

عط١ٜٛ نال َٔ 

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

ممتاط سذاب                 األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ . ر.أ

. إلعزار تكضٜض 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ اتفاق١ٝ بني َعٗز ايبشٛخ ألَضاض - 10

. ايعٕٝٛ  ايتابع يٛطاص٠ ايبشح ايعًُٞ ٚ داَع١ بين عٜٛف 

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أـ

عط١ٜٛ نال َٔ 

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

ممتاط سذاب                 األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ . ر.أ

. إلعزار تكضٜض 

 

. املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ قٛاعز تؾهٌٝ جلإ املُتشٓني - 11

 

ايكضاص 

 أعُاهلا قبٌ ظٗٛص ٕٚافل اجملًػ طبكا يكإْٛ تٓعِٝ اجلاَعات بؾضط إٔ تبزأ ا يًذا-  

. ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ 

 

 ص٥ٝػ قغِ عًِ ايٓفػ به١ًٝ –ٖؾاّ عبز احلُٝز تٗاَٞ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 12

ط٘ ذلُز َربٚى  / اآلراب  بؾإٔ َٛافك١ دلًػ ايكغِ بايه١ًٝ ع٢ً إؽضاى ايزنتٛص 

أمسا٤ / عفاف طًعت سغٔ ٚايطايب١/ع٢ً صعاييت املادغتري املغذًتني يهٌ َٔ ايطايب١ 

. نُاٍ عبز ايغالّ 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ -  

 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ أ- 13

بؾإٔ ايتٓغٝل بني  قطاع ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚنًٝات اجلاَع١  بؾإٔ  تٓعِٝ 

 . 2014/2015َٛاعٝز املؤمتضات ايزاخ١ًٝ ٚاخلاصد١ٝ خالٍ ايعاّ ايزصاعٞ 

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أـ

عط١ٜٛ نال َٔ 

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

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

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

. إلعزار تكضٜض 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ  بؾإٔ اعرتاض دلًػ ايه١ًٝ ع٢ً بضْاَر  - 14

ربًَٛ٘ ايهُٝٝا٤ ايطب١ٝ احل١ٜٛٝ  به١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ  سٝح إٔ 

ن١ًُ احل١ٜٛٝ غري َٛدٛر٠ بربْاَر ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ ٖٚشا  

. ٜتعاصض َع بضْاَر ن١ًٝ ايعًّٛ ٚضز َصًش١ ايه١ًٝ 

 

ايكضاص 

إيظاّ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ مبجاب١ ايكضاص  ايٛطاصٟ -  

 

انعالقاخ انثقافٛح : راتعا 
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ اإلراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ   بؾإٔ تعزٌٜ بعض بٓٛر - 15

ايال٥ش١ املاي١ٝ ملغا١ُٖ اجلاَع١ يف ْفكات تشانض ايغفض يًُؤمتضات اخلاصد١ٝ يًغار٠ 

. أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ  بؾإٔ إعار٠ ايٓعض يف َهافأ٠ ايٓؾض ايعًُٞ - 16

 

ايكضاص 

عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ تطٜٛض ايبشٛخ -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً سطٛص املعٝزٜٔ املؤمتضات - 17

ايزاخ١ًٝ  

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ ع٢ً سطٛص َؤمتضٜٔ يًُعٝز ٚاملزصؼ املغاعز أع٠ٛ بأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ-  

َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض 
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انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهٛاخ : خايسا 
 
 

:- ٔافق انًجهس عهٗ تسجٛم رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (أ)
 

 

ـ :كهٛح انطة انثشز٘- 18

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريعايٞ ذلُز ايغٝز  1

َكاص١ْ بني احلزٜز عٔ طضٜل ايفِ ٚعٔ طضٜل احلكٔ 

ايٛصٜزٟ يعالز أُْٝٝا ْكص احلزٜز َع احلٌُ ٚتأثريٙ ع٢ً 

اجلٓني 

ذلُز سغٔ / ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

ْغضٜٔ عبز ايفتاح / ر

11 

10 

7 

إقضاص 

 َادغتريامحز صابض َصطف٢  2
ايفشص باملٛدات ايصٛت١ٝ ٚايزٚبًض يف ساالت ايٓظٜف 

 ايضمح١ٝ بايضمحٞ غري ايطبٝعٞ ملغتدزَٞ ايًٛاٍ

ذلُز سغٔ / ر.ا

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر

ْغضٜٔ عبز ايفتاح / ر

10 

9 

6 

إقضاص 

 َادغتريذلُز مسري صالح  3
ْغب١ اإلصاب١ بايبًٗاصعٝا يف صٚار املغتؾفٝات يف صٜف 

 2014ذلافع١ بين عٜٛف عاّ 

عُضٚ َزست / ر.ا

أعا١َ ذلُز / ر

11 

8 
 إقضاص

 َادغتريامحز ط٘ ايغعزٟ  4
رصاع١ ملكاص١ْ طبٝع١ ايتٗابات املغايو ايبٛي١ٝ بني املضض٢ 

املصابني مبضض ايغهضٟ ٚاملضض٢ ايػري َصابني باملضض 

عُضٚ َزست / ر.ا

أمئ صالح / ر

12 

6 
 إقضاص

أ١ُٖٝ حتًٌٝ ايبٍٛ يف تكِٝٝ َضض٢ املػص ايهًٟٛ  َادغتريذلُز ٖاؽِ عبز ايعًِٝ  5

عُضٚ َزست / ر.ا

أعا١َ ذلُز / ر

10 

7 
إقضاص 

 َادغتريؽضٜف عُض ذلُز  6
َكاص١ْ دٛر٠ ايغا٥ٌ املٟٓٛ ٚقزصت٘ ع٢ً اإلخصاب بني 

عٝٓات ايكشف املتتابع١ 

عُضٚ َزست / ر.ا

امحز َزست /  ر

9 

5 
إقضاص 

رٚص ايضْني املػٓاطٝغٞ يف تكِٝٝ ايكزّ  ايغهضٟ  َادغتريعاص٠ ذلُز سغٓني  7

خايز ايؾٓتًٝٞ / ر.ا

دٛصز عٝار / ر

5 

3 
 إقضاص

 َادغترياميإ رلتاص رلتاص  8
تكِٝٝ َغت٣ٛ ر٣ رميض ف٢ ايبالطَا ٚاختباص اجلًز باملصٌ 

ايشات٢ ف٢ َضض٢ االصتهاص١ٜ املظ١َٓ دلٗٛي١ 

اؽضف ذلُٛر / ر.ا

عبز ايعظٜظ ابضاِٖٝ / ر.ا

ٜاعض َصطف٢ / ر

5 

6 

4 

إقضاص 

 َادغتريامحز ابضاِٖٝ عبز ايًطٝف  9
رصاع١ َكاص١ْ بني احلكٔ ايتصًب٢ ايضغ٣ٛ ٚايغا٥ٌ ف٢ عالز 

ايؾعريات ايز١َٜٛ 

اؽضف ذلُٛر / ر.ا

عبز ايعظٜظ ابضاِٖٝ / ر.ا

ٜاعض َصطف٢ / ر

4 

5 

3 

 إقضاص

10 

عبز احلفٝغ ذلُز عبز 

احلفٝغ 

 رنتٛصاٙ
رٚص ع١ًُٝ تهُِٝ املعز٠ باملٓعاص يف عالز ايغ١ُٓ املضض١ٝ 

املفضط١ عٓز األطفاٍ 

ذلُز ايرببضٟ / ر.ا

امحز ايغارات / ر

تاَض ْبٌٝ / ر

 -

1 
 -

إقضاص 

 

ـ :كهٛح انتجارج- 19
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريإٜٓاؼ عارٍ عبز احملغٔ  1
تكِٝٝ ٚتطٜٛض ْعِ احملاعب١ اإلراص١ٜ يف ض٤ٛ َغتذزات 

ْعِ ٚعًُٝات اإلْتاز احلزٜج١ 

ايػضٜب بَٝٛٞ / ر.ا

ذلُز عبز ايعظٜظ / ر

4 

5 
إقضاص 

 َادغتريرٜٓا صبٝع صؽار  2
اعتدزاّ األعايٝب ايه١ُٝ يف تضؽٝز قضاصات سٛن١ُ 

ايؾضنات 

بزص ْبٝ٘ / ر.ا

َٓاٍ فؤار / ر

4 

3 
إقضاص 

 َادغتري٢َٓ ذلُز عبز احلُٝز  3
رصاع١ اختباصٜ٘ ألثاص اختالف ايتكزٜضات احملاعب١ٝ 

ٚمماصعات إراص٠ األصباح ع٢ً أععاص األٚصام املاي١ٝ يف ايغٛم 

املصضٟ 

 إقضاص 5بزص ْبٝ٘ / ر.ا

 رنتٛصاٙامحز عط١ٝ إمساعٌٝ  4
إطاص ذلاعيب إلراص٠ املداطض املاي١ٝ يف ض٤ٛ َعاٜري ٚإصؽارات 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –َٓعُات خز١َ ايبٓٛى اإلعال١َٝ 

إقضاص  5نٛثض االظٞ / ر.ا
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ـ :كهٛح انصٛدنح- 20
 
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتري ايظٖضا٤ ذلُز عـصُت 1

ايضأب ايــضٚتٝــٓــٞ املبــــهض يًؾــــضاٜٝــٔ 

ايتادـــــــ١ٝ بعز اعــــــتدزاّ عكاص 

االعرتبـــتـٛنٝٓــــاط َكــاص١ْ بايكغــــــطض٠ 

األٚيٝــــ١ فــــٞ َـــضض٢ اإلستــــــؾا٤ ايكًـــيب 

 احلـــار فــٞ َصــــض

 ٖؾــــاّ بــــؾض٣/ ر.أ

ذلُز إَاّ عبز املبز٤٣ / ر.ّ.ا

4 

12 

إقضاص 

 َادغتريْعُٝ٘ صالح ذلُز  2

االعتفارٙ املجًٞ َٔ عكاص اهلٝزصَٚٛصفٕٛ ٚاملصٓع بٓعاّ 

ايتشهِ يف خضٚز ٚٚصٍٛ ايزٚا٤ باخلاصٝ٘ االمسٛطٜ٘ 

يف َضضٞ عضطإ االطفاٍ باعتدزاّ َضاقب١ االرٜٚ٘ 

ايعالدٝ٘ 

ذلُز إَاّ / ر.ّ.ا

  ظضٜف سغاّ/ ر .ّ. ا

11 

1 
إقضاص 

 َادغتريامحز عبز ايضمحٔ سٓفٞ     3
تؾٝٝز ٚتصٓٝع دلُٛع١ َٔ َؾتكات االْزٍٚ ٚاييت 

تعٌُ نبزا٥ٌ يالْزصَٚٝجاعني 

 خايز صؽار  /ر.ّ.ا

ذلُز ط٘ ايغعزٟ / ر

11 

9 
 إقضاص

 َادغتريإميإ ذلُز إمساعٌٝ  4
رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ يًتأثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ ملٛار 

 يف ايزّ املغتشزخ جتضٜبٝا عهضرلتًف١ ع٢ً اصتفاع 

 اجلضسإ

ذلُز عبز اهلل تٗاَٞ /ر.ا

باعِ أْٛص ؽشات١ / ر

أَري٠ َضار سغني /ر

1 

9 

10 

 إقضاص

 رنتٛصاٖٙب٘ ذلغٔ ذلُٛر  5

رصاع١ رٚا١ٝ٥ يًتأثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ ملطارات 

أنغز٠ َع١ٓٝ ٚ بعض َٛععات األٚع١ٝ ايز١َٜٛ عًٞ 

ايتغُِ ايهبزٟ املغتشزخ بٛاعط١ عكاص 

 ايباصاعٝتاٍَٛ يف اجلضسإ

عًٞ أمحز أبٛ عٝف /ر.أ

أَري٠ َضار أبٛ ٜٛعف /ر

7 

9 
 إقضاص

 
ـ :كهٛح انتعهٛى انصُاعٙ- 21

 
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريصَٚا٢ْ صفعت صاحل  1
حتغني اخلٛاص املٝهاْٝه١ٝ يًشزٜز ايظٖض املضٕ 

بٛاعط١ املعاجل١ احلضاص١ٜ 

زلٝب ايؾٝذ / ر.ا

عاَض عٝز / ر

صدب نُاٍ / ر

5 

1 

2 

إقضاص 

 
ـ :كهٛح انتزتٛح- 22

 
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتري٢َٓ سغني ط٘  1

فعاي١ٝ بضْاَر إصؽارٟ قا٥ِ ع٢ً ايعالز باملع٢ٓ يف خفض 

قًل املغتكبٌ يز٣ املضاٖكني املعاقني بصضٜا ٚأثضٙ ع٢ً 

ايطُٛح املٗين يزِٜٗ 

عارٍ عبز اهلل / ر.ا

ٖٝب٘ ممزٚح / ر

5 

6 
إقضاص 

 َادغتريأمسا٤ َٛع٢ ذلُز  2
بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ايتعًِ املٓعِ ساتٝا يف ت١ُٝٓ ايجك١ 

بايٓفػ ٚأثضٙ ع٢ً ايشات األنارمي١ٝ يز٣ املتأخضٜٔ رصاعٝا 

أمسا٤ ذلُز / ر.ا

ٖٝب٘ ممزٚح / ر

6 

7 
إقضاص 

 رنتٛصاٙذلُز َاٖض َكًز  3

فاع١ًٝ بٓاز تزصٜيب يتشغني ايشانض٠ ايعا١ًَ ٚأثضٙ ع٢ً 

َغتٟٛ بعض َٗاصات األَإ يزٟ األطفاٍ سٟٚ اإلعاق١ 

 (ايكابًني يًتعًِٝ)ايعك١ًٝ 

عًُٝإ ذلُز / ر.ا

مسٝش١ ذلُز / ر

5 

6 
إقضاص 
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ـ :كهٛح انعهٕو- 23
 
 

انًشـــــزف عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

رصاع١ يطضم إختباص ايتشٛصات سات ايضتب ايعًٝا  رنتٛصاَٙض٠ٚ ٖاؽِ ؽشات٘  1

 أمحز عبز ايكارص/ ر.أ

ذلب صَظٟ دضدػ / ر.أ

10 

6 
إقضاص 

 رنتٛصاٙذلُز عبز ايٓيب إبضاِٖٝ  2
بعض َغا٥ٌ يف إْغٝاب املٛا٥ع ايٓا١ْْٝٛ ايٓٝٛت١ْٝٛ 

ٚغري ايٓٝٛت١ْٝٛ َع االْتكاٍ احلضاصٟ ٚايهتًٞ 

 أمحز عبز ايكارص / ر.أ

 ْبٌٝ تٛفٝل/ ر.أ

 ساطّ عًٞ / ر.أ

عال٤ ٖاؽِ  / ر.أ

10 

4 

6 

3 
 

 إقضاص

 رنتٛصاٙإٜٓاؼ سغٔ عاَٞ  3
  ٚتطبٝكاتٗاL- ايبٓا٤ات ايتٛبٛيٛد١ٝ ايػاط١ٜ َٔ ايٓٛع

 

 إقضاص 10أمحز عبز ايكارص / ر.أ

 رنتٛصاٙعاص٠ عًٞ ذلُز  4

رصاعات َٛصفٛيٛد١ٝ ٚقٝاعٝ٘ عًٞ ايزٜزإ ايطف١ًٝ 

 اييت تصٝب بعض ايربَا٥ٝات ٚايظٚاسف يف َصض

 

 فتشٞ عبز ايعاطٞ/ ر.أ

 ٖزٟ ذلُز ناٌَ/ ر.أ

 نضِٜ ععٝز َضعٞ/ ر

ٖب١ اهلل ذلُز  / ر

 -

5 
 -

4 

 إقضاص

 رنتٛصاٙط٘ ذلُز ط٘  5
طضم عزر١ٜ حلٌ َعارالت تفاض١ًٝ دظ١ٝ٥ َٔ صتب 

نغض١ٜ يف فرتات ْصف ال ْٗا١ٝ٥ 

 إقضاص 11أمحز عبز ايكارص / ر.أ

 
 

:- ٔافق انًجهس عهٗ تعدٚم إشزاف رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (ب)
 
 

ـ :كهٛح انصٛدنح- 24
 

 

 

تعد انتعدٚم قثم انتعدٚم عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري َضثا ذلب َضقػ  1

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض املضنبات ايصٝزال١ْٝ 

احملت١ٜٛ ع٢ً دلُٛع١ ايهضبٌْٛٝ 

  ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘  /ر.ّ.ا

ذلُز ط٘ ايغعزٟ / ر

  ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘  /ر.ّ.ا

 ذلُز ط٘ ايغعزٟ/   ر

      بْز٣ عٝز عبزا يٖٛا/   ر

 
 

ـ :كهٛح اٜداب- 25
 

 

  

تعد انتعدٚم قثم انتعدٚم عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري ٢ْٗ مجاٍ عبز احلفٝغ  1

أبعار َفّٗٛ ضبط ايشات يز٣ املضاٖكني عح ع٢ً 

ع١ٓٝ َٔ طالب ذلافع١ بين عٜٛف 
طضٜف ؽٛقٞ / ر.ا

طضٜف ؽٛقٞ / ر.ا

رٜاب بزٟٚ / ر

 َادغتريامسا٤ نُاٍ عبز ايغالّ  2
اعرتاتٝذٝات إراص٠ ايٛقت ٚعالقتٗا بايتٛافل 

ايظٚادٞ يز٣ ع١ٓٝ َٔ ايعاَالت املتٛافكات ٚغري 

املتٛافكات طٚادٝا 

خايز ذلُٛر / ر.ا

خايز ذلُٛر / ر.ا

ط٘ َربٚى /ر

 َادغتريعفاف طًعت سغٔ  3
أعايٝب َٛاد١ٗ ايطػٛط امل١ٝٓٗ ٚعالقتٗا ببعض 

 رصاع١ َكاص١ْ بني َعًُٞ –املتػريات ايٓفغ١ٝ 

املضاسٌ ايتع١ًُٝٝ املدتًف١ مبشافع١ بين عٜٛف 

خايز ذلُٛر / ر.ا
خايز ذلُٛر / ر.ا

ط٘ َربٚى /ر
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ـ :كهٛح انتزتٛح- 26
 

 

  

تعد انتعدٚم قثم انتعدٚم عُٕاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري فاصٚم ذلُز عٝز  1

املهْٛات املعضف١ٝ ٚاالْفعاي١ٝ يًعذظ املتعًِ 

ٚعالقتٗا بأمناط ايتفاعٌ االدتُاعٞ َٔ سٟٚ 

املغتٜٛات املدتًف١ َٔ ضعاف ايغُع 

ذلُز امحز صاحل / ر.ا

َادز٠ ببا٣ٚ / ر

ذلُز امحز صاحل / ر.ا

ٖٝب٘ ممزٚح  / ر

 
 

:- ٔافق انًجهس عهٗ تعدٚم عُٕاٌ رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (ج)
 

ـ :كهٛح انصٛدنح- 27
 

  

انتعدٚم انعُٕاٌ تعد انتعدٚم انعُٕاٌ قثم انتعدٚم اندرجـح اسـى انطانــة م 

1 
عبز ايضمحٔ دالٍ عبز 

 ايععِٝ  
َادغتري  

تؾٝٝز بعض َؾتكات ايبرياطٚيٛبريَٝزٜٔ 

 سات فاع١ًٝ بٝٛيٛد١ٝ ذلت١ًُ

تؾٝٝز بعض َؾتكات ايبرياطٍٚ سات فاع١ًٝ 

 بٝٛيٛد١ٝ ذلت١ًُ
غري دٖٛضٟ  

 رنتٛصاٙ عٛت٢ َٓري طن٢ 2

رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ يًتأثرياخ ايٛقا١ٝ٥ 

احملت١ًُ يبعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ ضز 

َضض ايتٗاب ايكٛيٕٛ املغتشزخ جتضٜبٝا ف٢ 

 اجلضسإ

رصاع١ فاصنَٛانٛيٛدٝ٘ يتأثري تعاطٞ 

ايهشٍٛ عًٞ ايكًب ٚايكٛيٕٛ ايطبٝعٝني 

ٚنشيو عًٞ َضض ايتٗاب 

ايكٛيٕٛ املغتشزخ جتضٜبٝا يف اجلضسإ 

غري دٖٛضٟ  

 
 

ـ :كهٛح انعهٕو- 28
 

  
 

انتعدٚم انعُٕاٌ تعد انتعدٚم انعُٕاٌ قثم انتعدٚم اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري  ذلُز صبٝع عٝز  1

ايبًُض٠ ايهٗضب١ٝ يًُضنبني 

(resorcinol)  ٚ(m-methyl aniline )

 يف ٚعط ساَطٞ copolymerٚحتطري 

عًٞ أقطاب َٔ أغؾ١ٝ االملّْٛٝٛ ٚأْابٝب 

ايهاصبٕٛ ايٓاَْٛرت١ٜ 

ايبًُض٠ ايهٗضب١ٝ يًُضنبني 

ٚحتطري  (َٝتاطٛيٛرٜٔ)ٚ  (َٝتانضٜظٍٚ)

ايبٛيُٝض املؾرتى يف ٚعط ساَطٞ 

غري دٖٛضٟ  

 
 
 

:- ٔافق انًجهس عهٗ يد قٛد رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (د)
 

ـ :كهٛح انطة انثشز٘- 29
 
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 رنتٛصاٙا١َٓ دٛر٠ َربٚى  1

ممتظات احلزٜز ف٢ عالز ساالت طٜار٠ احلزٜز 

املصاسب يألُْٝٝا ايتهغري١ٜ املظ١َٓ يف بين 

عٜٛف 

 1/10/2015 إيٞ 10/2014/اال ٜٛدز 
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ـ :كهٛح انصٛدنح- 30
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

1 
صاَٞ عبز اجلًٌٝ عبز 

 ايععِٝ

 َادغتري
اعتشزاخ صٝؼ سات١ٝ اإلعتشالب يتشغني 

ايتٛافض احلٟٝٛ يعكاص ايضٜبادًٝٓٝز 

 18/7/2015 إيٞ 19/7/2014ال ٜٛدز 

َادغتري  ذلُز عاَض عبز اهلل 2

ٌٖ تٝز اضاف١ عكاص ايبرياطٜٓاَٝز اىل نٌ َٔ 

ايضٜفاَبني ٚاالٜظْٚٝاطٜز َٔ ايغ١ُٝ 

 –ايهبز١ٜ يًعكاقري املغتدز١َ يعالز ايزصٕ 

راع١ يًشاالت ٚايؾٛاٖز 

 16/10/2015 إىل 17/10/2014ال ٜٛدز 

 
 
 

ـ :كهٛح اٜداب- 31
 
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 َادغتريإميإ ناٌَ عبز ايٖٛاب  1
دلُٛعات ايزٚصٜات يف َهتبات داَع١ بين 

 رصاع١ تكُٝٝٝ٘ –عٜٛف 

 9/7/2015 إيٞ 10/7/2014ال ٜٛدز 

َادغتري ٖاي١ ذلُز فُٗٞ  2

بٓا٤ ايؾدص١ٝ ايٓغا١ٝ٥ يف َغضح أيفضٜز فضز 

 رصاع١ ف١ٝٓ –

 10/9/2015 إىل 11/9/2014ال ٜٛدز 

 
 
 

ـ :كهٛح انعهٕو- 32
 

انًــدج انًطهـٕب يــدْا انًـــد انساتـــق  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

 رنتٛصاٙأعا١َ مخٝػ يٝجٞ  1

تأثريات بعض طشايب املٝاٙ املاحل١ ٚايعشب١ عًٞ 

ْؾ٤ٛ ٚمنٛ ٚتكزّ منٛ ايغضطإ ايٓاتر عًٞ 

بعض املًٛثات 

 16/5/2015 – 16/5/2014ال ٜٛدز 

 
ر 

:- ٔافق انًجهس عهٗ إٚقاف قٛد رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح  (ْـ)
 
 

ـ :كهٛح انطة انثشزٖ- 33
 

انسثـة   عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

صعا١ٜ طفٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ امحز صَطإ  1
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ـ :كهٛح انتجارج- 34
 

انسثـة   عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري فاط١ُ صٜٚٞ امحز  1

رصاع١ حت١ًًٝٝ ملتطًبات ايكٝاؼ ٚاإلفصاح عٔ األصٍٛ املاي١ٝ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ املصض١ٜ –ذلٌ ايتٛصٜل 

بٓا٤ا ع٢ً قضاص ايكغِ ٚدلًػ ايه١ًٝ 

 
 
 

ـ :كهٛح انعهٕو- 35
 

انسثـة   عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري رايٝا أمحز سذاز  1

عًٞ مس١ٝ  (ساَض ايفتٝو)تأثري ايٓداي١ ايبٝطا٤ 

ايبٓضٚنغني 

ظضٚف َضض١ٝ 

 
 

ـ :كهٛح انصٛدنح- 36
 
 

انسثـة   عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

1 
فاط١ُ ايظٖضا٤  عبز املٓعِ  

ذلُز 

َادغتري 
تؾٝٝز بعض َؾتكات االنضٜزٜٔ نعٛاٌَ َطار٠ 

يًغضطإ 

أداط٠ خاص١ بزٕٚ َضتب ملز٠ عاّ اعتباصا 

  ًَٔ1/9/2014 

 
 

ـ :كهٛح اٜداب- 37
 
 

انسثـة   عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

صعا١ٜ طفٌ  ( 1952ّ-1908)رٚص  األقباط يف احلٝا٠ ايغٝاع١ٝ املصض١ٜ َادغتري ٖٓا٤ يطفٞ عٝار  1

 
 
 
 

 
:- تحٕٚم دراسح رسائم انًاجستٛز تكهٛح انطة انثشزٖ- 38

 
 

إنٗ يٍ اسـى انطانــة و 

دتهٕو ياجستٛز أياَٙ َصز شاكز  1

دتهٕو ياجستٛز يُٛا عادل يهٛكّ  2

دتهٕو ياجستٛز غادج سٛد صالح  3

 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث
 

         إدارج اندراساخ انعهٛا ٔانثحٕث            11                 21/10/2014تتارٚـخ  (98)انجهسـح رقـى 

 

 
 

:- ٔافق انًجهس عهٗ شطة قٛد رسائم انًاجستٛز ٔاندكتٕراِ انتانٛح (ٔ)
 

ـ :كهٛح انصٛدنح- 39
 

انسثـة  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري أمحز َصطفٞ ايبهضٟ  1
املضنبات ايصٝزيٝ٘ احملتٜٛ٘ عًٞ دلُٛع٘ حتًٌٝ يبعض 

ٚاالَٝٓٛ / اهلٝزصٚنغٌٝ اٚ 

تكاصٜض ايغار٠ املؾضفني ٚاييت تفٝز - 1

.  بتٛقف ايطايب عٔ ايزصاع١

.   عزّ عزار املصضٚفات ايزصاع١ٝ- 2

َادغتري أمحز قطب أمحز عًُٝإ  2
صٝاغ١ ٚتكِٝٝ بعض اجلظ٦ٜات املتٓا١ٖٝ ايصػض ٚرصاع١ 

تأثريٖا ع٢ً منٛ ايبٜٛطات َعًُٝا 

تكاصٜض ايغار٠ املؾضفني ٚاييت تفٝز - 1

.  بتٛقف ايطايب عٔ ايزصاع١

.   عزّ عزار املصضٚفات ايزصاع١ٝ- 2

 
 

ـ :كهٛح انعهٕو- 40
 

انسثـة  عُٕاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري رلتاص عٝز ذلُز  1
فصٌ ايضاتٓذات احلفض١ٜ َٔ ايفشِ املصضٟ بإعتدزاّ 

ايتكٓٝات املتكز١َ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني 

 
 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ اجلاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


