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االستهالل  :أوال
 

ايرتسٝب  بايغار٠  أعغا٤  اجملًػ  املٛقض  ٚت١٦ٓٗ ن١ًٝ ايعًّٛ باحلضٍٛ ع٢ً اجلٛر٠ 

 .ٚاالعتُار 

انًصادقـاخ :   ثاَيًا 
 

 

 . 17/2/2015بتاصٜذ  (102)ايتضزٜل ع٢ً ذلغض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚاؾل اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ ذلغض اجلًغ١ ايغابك١ -  

انضىاتط : ثانثا
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اإلعالّ بؾإٔ بز٤ ايتغذٌٝ يزصد١ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ -  2

بايه١ًٝ  

ايكضاص 

  ٚصؾع األَض إىل دلًػ اجلاَع١ ٚجل١ٓ ايكطاعٚاؾل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاع١ٝ  بؾإٔ عزّ تػط١ٝ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ -  3

. األعبا٤ ايتزصٜغ١ٝ بايه١ًٝ 

 ايكضاص

إعار٠ املٛعٛع إىل ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًزصاعات ايعًٝا -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ َعا١ًَ ايعاًَني باملضانظ ٚاهل٦ٝات -  4

. ايبشج١ٝ  ْؿػ َعا١ًَ ْعضا٥ِٗ يف اجلاَعات احله١َٝٛ  

 

 ايكضاص

   49املٛاؾك١ طبكا يكإْٛ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ بعض َعاْٚٞ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ به١ًٝ اآلراب بؾإٔ ايكٛاعز -  5

. اجلزٜز٠ اخلاص١ باحلضٍٛ ع٢ً ؽٗار٠ ايتٜٛؿٌ 

 

 ايكضاص

  اجملًـػ٠ٚاؾلعزّ ّ-  
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املشنض٠ املكز١َ َٔ بعض ايعاًَني به١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ بؾإٔ إعؿا٤ ايعاًَني -  6

. باجلاَع١ َٔ ايضعّٛ ايزصاع١ٝ 

 ايكضاص

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

ٚايبشٛخ  ٚ عغ١ٜٛ نال َٔ 

 

َٓضٛص سغٔ                                        عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ   . ر. أ

ؽعبإ َباصط                             عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتضار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ / ر.ا

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

َضطؿ٢ عبز اجلٛار                    ٚنٌٝ ن١ًٝ احلكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

ثضٚت ؾتشٞ                                       ٚنٌٝ ن١ًٝ اإلعالّ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ َز ايكٝز يًُادغتري ٚايزنتٛصاٙ يعاّ -  7

. عابع ٚثأَ ٚتاعع نُز اعتجٓا٥ٞ 

 ايكضاص

 ٚاؾل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ احلكٛم بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً قبٍٛ طالب ايزصاعات ايعًٝا يًعاّ -  8

 . 2015 /2014اجلاَعٞ 

 ايكضاص

 ٚاؾل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ احلكٛم بؾإٔ اعتباص احلضٍٛ ع٢ً املغت٣ٛ ايغارؼ َٔ ؽٗار٠ -  9

. يؾٗار٠ ايتٜٛؿٌ  (َعارال)ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ املعتُز٠ َٔ املضنظ ايجكايف بايكاٖض٠ َهاؾ٦ا 

 

 ايكضاص

َضٚٙ ذلُز ص٥ٝػ قغِ ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ  بإعزار َشنض٠ سٍٛ / ر.تهًٝـ ا-  

  يف ايتٜٛؿٌ بايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ٚعضعٗا ع٢ً اجملًػ450 ٚ 400َا ٜعارٍ رصد١ 
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ  -  10

  تؿعٌٝ ايٓؾاط ايبشجٞ ٚايعًُٞ يألقغاّ ايع١ًُٝ باجلاَع١

 ٞتكضٜض عٔ األْؾط١ ايع١ًُٝ باجلاَع١ يف ايؾٗض املاع 

  ٌُعٛابط ايضضف ع٢ً املؤمتضات ٚايٓزٚات ٚ ٚصش ايع .

 

 

 ايكضاص

  ٚاؾل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إعرتاتٝذ١ٝ اجلاَع١ سٍٛ ايتضٓٝـ ايزٚيٞ يًذاَعات  -  11

 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 

االنتًاساخ : راتعا
 

 ن١ًٝ – املغذٌ  بزصد١ ايزنتٛصاٙ –صبٝع عًُٝإ ذلُز/ االيتُاؼ املكزّ َٔ ايباسح -  12

ايرتب١ٝ ايضٜاع١ٝ بؾإٔ االعتجٓا٤ َٔ رصد١ ايتٜٛؿٌ سٝح اْ٘ اَتشٔ عبع َضات ٚسضٌ ع٢ً 

.  رصد١ 400اعًٞ رصد١ ؾِٝٗ 

 

ايكضاص 

   اجملًـػ٠ٚاؾلعزّ ّ-  

 
 املغذٌ  بزصد١ ايزنتٛصاٙ –ايؾُٝا٤ ذلغٔ ذلُز/ االيتُاؼ املكزّ َٔ املزصؼ املغاعز -  13

 ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً تعزٌٜ جل١ٓ املٓاقؾ١ ٚاحلهِ ع٢ً ايضعاي١ َع –

استغاب املز٠ ايغابك١ َٔ اعتُار دلًػ ايزصاعات باجلاَع١ ع٢ً ايتؾهٌٝ األٍٚ املٓعكز 

 . ّ 23/11/2014بتاصٜذ 
 

 ايكضاص

 ٚاؾل اجملًـػ-  
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انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ : خايسا 
 

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

ـ :كهيح انتجارج- 14
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريعُض تٛؾٝل ط٘  1
 إراص٠ املعضؾ١ ٚصأؼ املاٍ ايؿهض٣ ٚتأثريُٖا ؾ٢ األرا٤ 

ايتٓع٢ُٝ بايتطبٝل ع٢ً ايكار٠ بايكطاع املضضؾ٢ 
إقضاص  8مجاٍ عبز احلُٝز / ر.أ

َادغتري  ْغُ٘ صالح ؾ٢ُٗ 2

اثض تكاصٜض ؾشط دلًػ اإلؽضاف احملاعب٢ ع٢ً 

ع٢ً دٛر٠ ع١ًُٝ  ( PCAOB ) ايؾضنات ايعا١َ

املضادع١ ٚاختباص َز٣ إَها١ْٝ ايتطبٝل ع٢ً ايب١٦ٝ 

 املضض١ٜ

اعاَ٘ ععٝز عبز / ر.أ

ايضارم 
إقضاص  2

3 
خري٣ ذلُٛر ذلُز 

 ابضاِٖٝ

َادغتري 
تطبٝل َؿاِٖٝ ٚأعايٝب إراص٠ ايتهًؿ١ ع٢ً ايٛسزات 

احله١َٝٛ 

إقضاص  6ؽعبإ ٜٛعـ َباصط / ر.أ

َادغتري امحز مجع٘ قض٢ْ  4

اثض ايتهاٌَ بني اعًٛب٢ احملاعب١ املض١ْ ٚذلاعب١ 

ايغذالت املؿتٛس١ ع٢ً تطٜٛض ايزٚص االعرتاتٝذ٢ 

  رصاع١ َٝزا١ْٝ–يًُضادع١ ايزاخ١ًٝ 

إقضاص  15بزص ْبٝ٘ / ر.ا

 
ـ :كهيح اآلداب- 15

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريأمسا٤ ؾاٜظ ع٢ً  1

رصاع١ )ٚع٢ املضأ٠ باملؾه١ً ايغها١ْٝ ٚتٓعِٝ االعض٠ 

َكاص١ْ يع١ٓٝ َٔ االعض ايضٜؿ١ٝ ؾ٢ قضٜتني مبشاؾع١ 

 (املٓٝا

دالٍ َزبٛىل / ر.ا

ذلُز محظ٠ / ر

11 

2 
إقضاص 

َادغتري عال ذلُز ذلُٛر  2
 (ْٛع١ٝ احلٝا٠ ٚايغًٛى االزلاب٢ ؾ٢ اجملتُع ايضٜؿ٢)

رصاع١ َٝزا١ْٝ ؾ٢ قض١ٜ مبشاؾع١ ب٢ٓ عٜٛـ 

دالٍ َزبٛىل / ر.ا

ذلُز محظ٠ / ر

12 

1 
إقضاص 

َادغتري صابض ذلُز محٝز٠  3
ايتكِٜٛ ايتُٟٓٛ يًطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ مبضنظ ايؿّٝٛ 

 (رصاع١ تطبٝك١ٝ ؾ٢ اجلػضاؾٝا االقتضار١ٜ)

إقضاص  8االَني عبز ايضُز / ر.ا

 
ـ :كهيح انتزتيح انزياضيح- 16

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

1 
صابضٜٔ ؽعبإ عبز 

ايععِٝ 

 َادغتري

منٛسز َكرتح يًتغٜٛل االيهرتْٚٞ يبعض املٓؾآت 

ايضٜاع١ٝ مبزٜض١ٜ ايؾباب ٚايضٜاع١ٝ  مبشاؾع١ بين 

عٜٛـ 

 ذلُز ؾٛطٟ/ّ.ر.أ

َعتظ عًٞ / ر

3 

4 
إقضاص 

2 
 صدب عبز ٕعبز ايضسِ

ايبضري 

َادغتري 

تأثري ايتزصٜب املتبأٜ ع٢ً بعض املتػريات ايبز١ْٝ 

ٚاملٗاص١ٜ يالعب٢ نض٠ ايٝز 

 

 مامحز عبزا خلاٍ/ر.أ

 ّٚعاّ عبزا ملٓع/ر

8 

2 
إقضاص 

َادغتري عبز اهلل ذلُز  ايغٝز  3

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض املتػريات ايهُٝٓاتٝه١ٝ يف 

 2014 َرت عباس١ سض٠ بأٚملبٝار ايؾباب 800عبام 

. ٚعالقتٗا باملغتٟٛ ايضقُٞ  

 ذلُٛر ذلُز سغٔ/ر.ا

 امحز نُاٍ/ر

عاص٠ ذلُز /ر

3 

4 

3 

إقضاص 
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ـ :كهيح انصيدنح- 17
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريإعالّ ذلُز إخالظ  1

ؾشط ٚدٛر ٚايتشًٌٝ اجل٢ٓٝ يًرتاْغبٛطْٚات املٛدٛر٠ 

ؾ٢ عٝٓات بهرت١ٜ انًٓٝه١ٝ َٚكا١َٚ يًُغارات 

احل١ٜٛٝ 

اٌَ عٝغ٢ / ر.ا

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

15 

12 

إقضاص 

َادغتري اٜ٘ عبز اجلٛار ط٘  2
ايتٛصٝـ ايعاٖض٣ ٚاجل٢ٓٝ يعظالت ؾطضٜ٘ قارص٠ ع٢ً 

ايتهغري احل٣ٛٝ يًبالعتٝو 

اٌَ عٝغ٢ / ر.ا

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

امحز مسري / ر

14 

11 

5 

إقضاص 

 
 

ـ :كهيح اندراساخ انًتقديح- 18
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 (رٜٓٛطاْجني)حتغني ٚطٜار٠ اْتاز َار٠ ايهاصٚتٜٝٓٛز  َادغتريسغٓا٤ صدب صارم  1

تاَض عضاّ / ر.ّ.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

َٞ ذلُز سغٔ / ر

3 

5 

4 

إقضاص 

 رنتٛصاٙاميإ امحز دٛرٙ  2
" االٜهٛال٣"اْتاز ٚتٛصٝـ يكاح يبهرتٜا ايٓظف املعٜٛ٘ 

بٛاعط٘ عًِ ايًكاسات ايعهغ٢ 

تاَض عضاّ / ر.ّ.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

عُضٚ ععٝز / ر

4 

4 

5 

إقضاص 

 
ـ :كهيح انعهىو- 19

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريأمسا٤ عامل سنٞ  1

ايتأثريات املٗبط١ يًذًٛنٛط ٚايزٖٕٛ ٚتضًب ايؾضاٜني 

يبعض َهْٛات ايٓباتات ايطب١ٝ يف َضض ايغهضٟ 

املغتشح مبار٠ اعرتبتٛطٚتٛعني 

 ذلُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

ذلُز عبز اجلباص / ر

4 

5 
إقضاص 

َادغتري سٓإ ؽٛقٞ ذلُز  2
اآلثاص اييت ٜغببٗا ايٓٝهٛتني يًؿ٦ضإ ايبٝغا٤ قبٌ ٚبعز 

ٚالرتِٗ عًُٝا 

 أسالّ َضطؿٞ/ ر

 صؽا عظت/ ر

أؽضف عٝز / ر

4 

2 

4 

إقضاص 

َادغتري ٖب٘ صربٟ أمحز  3
رصاعات طٝؿ١ٝ ٚحت١ًًٝٝ يبعض ايغهضٜات يف احملايٌٝ 

احملغض٠ ٚبعض ايعٝٓات ايب١ٝ٦ٝ 

 ذلُز ايكاعِ ذلُز/ ر.أ

صزٜل ذلُٛر / ر.أ

6 

2 
إقضاص 

رنتٛصاٙ عايٞ َضطؿٞ إبضاِٖٝ  4
ايتأثري احملغٔ ألسز َضنبات ايؿالؾْٜٛٛز عًٞ عضطإ 

ايهبز املغتشح نُٝٝا٥ٝا يف اجلضسإ 

 ٖٓا٤ ذلُٛر/ ر

عٓا٤ صعا / ر

2 

5 
إقضاص 

تٛطٜعات سٝاٙ دزٜز٠ ٚإعتزالهلا املضاسب١ رنتٛصاٙ عاطـ ؾضز اهلل ٖاؽِ  5

 عال٤ ٖاؽِ/ ر

عضاّ خًـ / ر.أ

5 

4 
إقضاص 

رنتٛصاٙ أمسا٤ ذلُز ذلُٛر  6

تكِٝٝ تأثريات بعض ايطشايب ايبشض١ٜ املضض١ٜ عًٞ 

ايتغضطٔ املغتشح نُٝٝا٥ٝا يف اجلضسإ ايبٝغا٤ 

 أعا١َ ذلُز/ ر.أ

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

 سٓإ عبز احلُٝز/ ر

بغٓت ذلُٛر / ر

5 

5 

14 

12 

إقضاص 

رنتٛصاٙ َض٠ٚ ذلُز ذلذٛب  7
رصاعات عًٞ ايؿطضٜات ٚايغُّٛ ايؿطض١ٜ 

ٚاالنتَٝٓٛٝغٝتات املًٛث١ حلبٛب األصط قٞ َضض 

 َادز عٝز/ ر.أ

 َٓاٍ ذلُز/ ر.أ

أمحز ذلُز ذلضّ / ر.أ

12 

5 

4 

إقضاص 
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ـ :كهيح انطة انثشزٌ- 20
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريذلُز ط٘ امحز  1

 g6pdَضض ْكط اْظِٜ  

االعضاض –َز٣ االْتؾاص   )ؾ٢ اطؿاٍ ب٢ٓ عٜٛـ

 (االنًٝٓٝه١ٝ  

 ذلُز سغني/ ر.أ

ٚيٝز َضطؿٞ / ر

10 

9 
إقضاص 

َادغتري امحز عاَض طًب١  2

َز٣ ايتبأٜ ؾ٢ عػط ايزّ بايؾضٜإ ايض٣ٛ٥ ؾ٢ ايضعع 

ٚاالطؿاٍ املضابني باُْٝٝا ايبشض املتٛعط 

 أعا١َ بطضؼ/ ر.أ

 ٚيٝز َضطؿٞ/ ر

أعا١َ امحز أَني /ر

8 

9 

6 

إقضاص 

َادغتري  اميإ امحز ذلُٛر امحز 3

االعضاض ايٓؿغ١ٝ ايٓاجت١ عٔ اعتدزاّ املظَٔ 

 يًهٛصتٝظٍٚ ؾ٢ املتالط١َ ايه١ًٜٛ ؾ٢ االطؿاٍ

 ذلُز سغني/ ر.أ

 ٚيٝز َضطؿٞ/ ر

ٖاْٞ ساَز / ر .أ

11 

9 

6 

إقضاص 

 َادغتريْب١ًٝ ٖاؽِ عبز ايغالّ  4
 ؾ٢ 1-رٚص َعاٌَ االيتضام بني اخل٣ًٛ ايكابٌ يًشٚبإ

تؾدٝط ساالت ايتغُِ ايز٣َٛ يالطؿاٍ سزٜج٢ ايٛالر٠ 

 مجاٍ ايزٜٔ ذلُز/ ر.أ

 أعا١َ عظت/ ر

ْٗٞ عبز احلؿٝغ / ر 

3 

5 

2 

إقضاص 

َادغتري امسا٤ صؿٛت عبز ايعظٜظ  5

 human pigment epithelialal derivedقٝاؼ 

growth factor))  ٚ نُؤؽض س٣ٛٝ ؾ٢ تؾدٝط

َتابع١ ساالت أيتٗاب ايكٛيٕٛ ايٓاخض يز٣ سزٜج٢ ايٛالر٠ 

 أعا١َ عظت/ ر.أ

 ٖب١ َضطؿٞ/ ر

ْغضٜٔ َضطؿٞ / ر 

3 

4 

5 

إقضاص 

َادغتري اميإ صالح ايزٜٔ سغٔ  6

َكاص١ْ بني تأثري سكٔ َار٠ ايضاْٝبٝظَٚاب راخٌ اجلغِ 

ايظداد٢ ٚ تأثري ايًٝظص ع٢ً مسان١ املكٛي١ ؾ٢ سالت 

اْغزار ايٛصٜز ايض٥ٝغ٢ يًؾبه١ٝ 

 ساطّ عؿت/ ر.أ

ٚيٝز ذلُز / ر

3 

3 
إقضاص 

تأثري ايتزخني ع٢ً دؿاف ايعني  َادغترياميإ عٝز سغٔ  7

 ذلُز ٜاعض/ ر.أ

ٚيٝز ذلُز / ر

9 

4 
إقضاص 

َادغتري ٖٓز ذلُز امحز  8

تكِٝٝ طبك١ االيٝاف ايعضب١ٝ بؾبه١ٝ ايعني بأعتدزاّ 

املاعح املكطع٢ يًعضب ايبضض٣ ؾ٢ االطؿاٍ املضابٕٛ 

باالُْٝٝا 

 ذلُز ٜاعض/ ر.أ

 عشض ابضاِٖٝ/ ر

ذلُز ْبٌٝ / ر 

10 

3 

5 

إقضاص 

َادغتري اَاْٞ عبز ايضمحٔ امحز        9

رصاع١ تػريات قاع ايعني ؾ٢ َضع٢ ايؿؾٌ ايه٣ًٛ 

اخلاععني يالعتضؿا٤ ايز٣َٛ املظَٔ 

 ؽضٜـ امحز/ ر.

 امحز ط٘/ ر

اؽضف ذلُٛر / ر .ا

10 

3 

5 

إقضاص 

 َادغتريذلُٛر ذلُز ْعِٝ  10
ايعالق١ بني ْغب١ ايضٛرّٜٛ ؾ٢ ايزّ ٚؽز٠ َغاعؿات 

ايتًٝـ ايهبز٣ 

 ٚيٝز ذلُز/ ر.أ

امحز أَني / ر

6 

3 
إقضاص 

َادغتري َضٜإ َٝالر سهِٝ  11
َضض االعطضابات اهلغ١ُٝ ؾ٢ املضع٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ 

َتالط١َ ايكٛيٕٛ ايعضب٢ املؿرتع١ 

 ٚيٝز ذلُز/ ر.أ

ذلُز ابضاِٖٝ / ر

8 

5 
إقضاص 

َادغتري امحز سًُٞ عٝز  12

رصاع١ نؿا٠٤ ايضأب ايباط٢ٓ ايبغٝط يطب١ً االسٕ 

بأعتدزاّ صقع١ ايػؾا٤ اجملاٚص يًػغضٚف ٚ ايؿٝربٜٔ 

ايالصل 

 صاَظ صربٟ/ ر.أ

 ذلُز ؽضٜـ/ ر

ذلُز عٝز / ر

6 

3 

2 

إقضاص 

 َادغتريصؽا سغٔ بهضٟ  13

 َٚعاٌَ خنض ايٛصّ ايؿا 10ايعالق١ بني َغت٣ٛ اْرتيٛنني 

باالْغذ١ املضاب٘ ٚاالْغذ١ اجملاٚص٠ هلا باملضع٢ املضابني 

بايبٗام 

 عبز ايعظٜظ ايضؾاعٞ/ ر.أ

 ٜاعض َضطؿٞ/ ر

زلال٤ عزىل / ر

10 

9 

2 

إقضاص 

تكِٝٝ ٚظٝؿ١ ايكشف بعز ع١ًُٝ ايكغٝب االصطٓاع٢ َادغتري رعا٤ عبز ايكارص عٝز  14

 اعا١َ نُاٍ/ ر.أ

امحز عبز اهلارٟ / ر

4 

2 
إقضاص 

َادغتري بالٍ حيٞ ذلُز  15

تأثري سكٔ عكاص ايبٛبٝؿانني اٚ اهلٝزصٚنٛصتٝظٕٚ 

راخٌ ايتذٜٛـ ايربٜت٢ْٛ ع٢ً تغهني االمل ؾ٢ َضع٢ 

دضاس١ اعت٦ضاٍ املضاص٠ باملٓعاص 

 ذلُٛر َضطؿٞ/ ر.أ

ساطّ عبز ايٖٛاب / ر

3 

2 
إقضاص 

 َادغتريامحز حيٞ صزٜل  16
رصاع١ ايطشاٍ باملٛدات ؾٛم ايضٛتٝ٘ ٚبايؿشط 

اهلغتٛيٛد٢ ؾ٢ املضضٜني ؾ٢ االعُاص املدتًؿ١ 

املعتضِ باهلل ذلُز / ر .أ

 سٓإ راٚر/ ر 

امحز دالٍ / ر 

4 

3 

1 

إقضاص 

َادغتري َٞ عبزٙ ٜٛعـ  17

رٚص اخلالٜا اجلشع١ٝ ايٛعٝط١ ؾ٢ عالز تغُِ اخلض١ٝ 

بعكاص املٝجٛتضٜهغات ؾ٢ سنض ايؿأص االبٝض ايبايؼ 

 املعتضِ باهلل ذلُز/ ر.أ

 سٓإ راٚر/ ر

ر دلٞ ؾؤار 

5 

3 

2 

إقضاص 

18 

ذلُٛر امحز ذلُٛر 

امحز 

 َادغتري

رصاع١ َكاص١ْ بني ايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ عٔ طضٜل 

ايؾضٜإ ايهعرب٣ ٚعٔ طضٜل ايؾضٜإ ايؿدش٣ ؾ٢ 

َضع٢ استؾا٤ عغ١ً ايكًب املضشٛب١ باصتؿاع ؾ٢ 

َٓطك١ اؼ ت٢ 

 ٖؾاّ بؾضٟ/ ر .أ

اعا١َ امحز أَني / ر 

8 

5 
إقضاص 
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َادغتري دضدػ ؾِٗٝ زلٝب  19

َتابع١ َز٣ عال١َ ٚ ؾاع١ًٝ ايزعاَات ايزٚا١ٝ٥ 

ؾ٢ عٝل ايؾضاٜني  (8نض٣ )اخلاي١ٝ َٔ ايبٛيُٝض 

ايتاد١ٝ ع٢ً املز٣ ايكضري 

 ٜاعض امحز/ ر .أ

خايز صؾعت / ر 

9 

6 
إقضاص 

َادغتري امسا٤ عاؽٛص ذلُز  20

ايتٓبؤ بغهض احلٌُ عٔ طضٜل قٝاؼ محض ايبٛيٝو 

ٚايهضٜاتٝٓني ؾ٢ ايجايٛخ االٍٚ َٔ احلٌُ 

 ذلُز سغٔ/ ر.أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ/ ر

ْغضٜٔ عبز ايؿتاح / ر 

10 

9 

6 

إقضاص 

َادغتري امحز عبز اهلل ايغٝز  21

ايعالز ايتشؿع٢ َكابٌ ايتزخٌ اجلضاس٢ ؾ٢ عالز 

نغٛص ايرتق٠ٛ ؾ٢ ايبايػني 

 ْاصـ ذلُز / ر .أ

عُار ايبٓا / ر 

4 

5 
إقضاص 

ايتػريات ؾ٢ ايعني خالٍ ؾرت٠ احلٌُ َادغتري صِٜ ذلُٛر ع٢ً  22

 ذلُز ٜاعض/ ر.أ

عشض ابضاِٖٝ / ر

10 

3 
إقضاص 

رنتٛصاٙ عشض صالح  عبز احلًِٝ     23

رٚص َغتكبالت احلزٜز يف َضعٞ طٜار٠ احلزٜز يف 

األطؿاٍ املضابني مبضض أُْٝٝا ايبشض املتٛعط 

 ذلُز سغني/ ر .أ

 رٜٓا امحز/ ّ .ر.ا

رٜٓا سغٔ / ر .ّ.ا

2 

3 

5 

إقضاص 

رنتٛصاٙ عًٞ عٝز َباصى  24
تطبٝل ْعاّ بٝجٝغزا يعٓل ايضسِ عًٞ خالٜا عٓل ايضسِ 

ايػري عًِٝ 

 ذلُز سغٔ/  ر .أ

 إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ/ ّ .ر.ا

 ذلُز ْادٞ/ ر 

عب١ً عٝز / ر 

15 

14 

7 

1 

إقضاص 

آيٝات االصٜجضَٚٝغني املكا١َٚ يف ايعكز١ٜ املكٝش١ رنتٛصاٙ َريؾت عبز ايبضري تٗاَٞ        25

 َٓا عبز ايٖٛاب/ ر .أ

 رٜٓا صربٟ/ ر .ا

 ذلُز عبز ايتٛاب/ ر 

َضطؿٞ صاحل / ر 

3 

2 

4 

5 

إقضاص 

رنتٛصاٙ طًعت ععٝز بزص        26

رصاع١ اَإ ٚؾاع١ًٝ تضنٝب ايزعا١َ آ١ْٝ اٚ َتأخض٠ 

ملضعٞ َتالط١َ قضٛص ايؾضٜإ ايتادٞ احلار يف ٚدٛر 

دًطات بايؾضٜإ ايتادٞ 

 ٖؾاّ بؾضٟ/ ر.أ

 ٜاعض امحز/ ر.ا

خايز صؾعت / ر 

3 

4 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ٜاعض ععٝز رٜاب        27

َكاص١ْ بني ْتا٥ر ايتٛعٝع ايه٢ً املبهض ٚايتٛعٝع 

املضسًٞ باعتدزاّ قغطض٠ ايؾضاٜني ايتاد١ٝ األٚي١ٝ ؾ٢ 

َضع٢ االستؾا٤ احلارٟ 

 ٖؾاّ بؾضٟ/ ر.أ

 ٜاعض امحز/ ر.ا

 ذلُز ؾتشٞ/ ر 

خايز عامل / ر 

4 

3 

2 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز صؿا٤ امحز  28

املكاص١ْ بني تهُِٝ املعز٠ باملٓعاص ٚنؾهؾ١ املعز٠ 

باملٓعاص يف عالز ايغ١ُٓ املؿضط١ 

 ذلُز صالح/  ر .أ

 تاَض ْبٌٝ/ ر .ّ.ا

ٖؾاّ امحز / ر 

3 

4 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ساطّ ع٢ً عٝغ٣ٛ  29

َكاص١ْ بني ادضا٤ صابط اٚاصض نٛالدني ايكض١ْٝ َتظآَا 

ٚ َتالسكا َع طصع احلًكات ؾ٢ ساالت ايكض١ْٝ املدضٚط١ٝ 

 ٜاعض عًُٝإ/ ر.ا

 ذلُز ٜاعض/ ر.ّ.ا

ٚيٝز ذلُز / ر

 -

6 

2 

إقضاص 

30 

ؽُٝا٤ نُاٍ ايزٜٔ عبز 

ايضمحٔ 

رنتٛصاٙ 

ٚ ايٓٛنًري  2ايهؾـ عٔ ايهِ اجل٢ٓٝ يهٌ َٔ ايبِٝ 

ؾانتٛص نابا بٝتا ؾ٢ َضع٢ عضطإ ايزّ ايٓداع٢ احلار 

ٚ عضطإ ايزّ ايًُٝؿا٣ٚ احلار ٚ اصتباط٘ باالعتذاب١ 

يًعالز 

 عٓا٤ عٝز/ ر.ا

 ذلُز عبز املعط٢/ ر.ا

 صباب عؿٝؿ٢/ ر

 

1 
 -

6 

إقضاص 

رنتٛصاٙ صاؾ٢ صالح دابض  31

رٚص َغتدًط قؾض ايٝٛعؿ٢ ٚ اهلٝغبريٜزٜٔ نعاٌَ 

َؤثض ؾ٢ ؾ٦ضإ سنٛص َضاب١ بايضَٚاتٝظّ املؿاص٢ً 

 عانـ عبز احلًِٝ/ ر.ا

 اعا١َ ذلُز/ ر.ا

 ْضَني عبز اهلل/ ر

 

 -

 -

 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ ذلُز ؽشت٘ عبز احلُٝز  32

َكاص١ْ بني ثالخ تضنٝظات رلتًؿ١ َٔ 

ايًٝؿٛبٛبٝؿانٝؿٔ يتدزٜض ؾٛم اجلاؾ١ٝ ؾ٢ ايٛالر٠ 

ايتأثري ايطب٢ ٚ احلضا٥و ايزٚا١ٝ٥ : بزٕٚ أمل

 ذلُٛر َضطؿ٢/ ر.ا

 ؽٗري٠ ؾٛط٣/ ر.ّ.ا

 امحز َضطؿ٢/ ر

 

7 
 -

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ اَا٢ْ امحز ذلُٛر  33
ايعالق١ بني َتػريات عػط ايزّ ٚتًـ ايعغٛ املغتٗزف 

رٕٚ االنًٝٓٝهٞ ؾ٢ َضع٢ اصتؿاع عػط ايزّ االٚىل 

 ٖؾاّ بؾض٣/ر.أ

 ٜاعض عبز اهلار٣/ ر 

 َضطؿ٢ اعاَ٘/ ر

 امحز ط٘ دٛر٠/ ر

 

5 

5 

1 

2 

إقضاص 
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ـ :كهيح انتزتيح- 21
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريَض٠ٚ َادز ذلُز  1
أعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ ٚعالقتٗا بايغًٛى ايؿٛعٟٛ " 

". يز٣ املعاقني مسعًٝا

 ؽرئٜ ذلُز/ ر.أ

َض٠ٚ رلتاص / ر

 -

6 
إقضاص 

َادغتري ؽُٝا٤ ذلُز قضْٞ  2

ؾعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً املزخٌ ايكضضٞ يتدؿٝـ " 

ايؾعٛص بايٛسز٠ ايٓؿغ١ٝ ٚحتكٝل األَٔ ايٓؿغٞ يز٣ 

". أبٓا٤ املطًكني َٔ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥

 صبٝع ؽعبإ/ ر.أ

دٝٗإ أمحز / ر

 -

13 

إقضاص 

َادغتري عُاص ْاصض املعال  3

َتطًبات تطبٝل اإلراص٠ االعرتاتٝذ١ٝ يٛطاص٠ ايرتب١ٝ "

". ٚايتعًِٝ بزٚي١ اإلَاصات ايعضب١ٝ املتشز٠

 أمحز ذلُز غامن/ ر.ّ.أ

 أعا١َ ذلُٛر /ر.ّ.أ

 

5 

7 
 إقضاص

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

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 22
 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري أمحز عباؼ بزص  1

رصاعات باثٛيٛد١ٝ إنًٝٓٝه١ٝ يًتغُِ 

بايهًٛصاَؿٝٓٝهٍٛ ٚايؿًٛصا َؿٝٓٝهٍٛ يف 

 سٝٛاْات ايتذاصب

 محزٟ سًُٞ/ ر

 عبز ايٓاصض َطٝع/ ر.ا

 ٚال٤ ذلُز عٝز/ ر

 محزٟ سًُٞ/ ر

 ٚال٤ ذلُز عٝز/ ر

َادغتري إعضا٤ ؾتشٞ سذاطٟ  2

رصاعات عٔ االعتاؾًٝٛنٛنػ أٚصٜػ 

املكا١َٚ يًُغارات املٝهضٚب١ٝ ٚاملعظٚي١ َٔ 

َضارص رلتًؿ١ 

إمساعٌٝ عبز /ر.ا

 احلؿٝغ صعٛإ

 ٖاي١ عٝز سغٔ/ ر

 إمساعٌٝ عبز احلؿٝغ/ر.ا

 ٖاي١ عٝز سغٔ/ ر

 ٚؾا٤ خريٟ ذلُز َٗزٟ/ ر

َادغتري ذلُز عبز اجلٝز محٝز٠  3

رصاعات ؾريٚع١ٝ ٖٚغتٛباثٛيٛد١ٝ ع٢ً 

ؾريٚؼ ايًٝهٛطؼ يف ايزٚادٔ يف َضض 

 صربٟ ذلُز متاّ/ ر.أ

 أَاٍ إبضاِٖٝ ٜٛعـ/ ر.ا

 امحز ععز سغني/ ر

 صربٟ ذلُز متاّ/ ر.أ

 أَاٍ إبضاِٖٝ ٜٛعـ/ ر.ا

 
ـ :كهيح انعهىو- 23

 

  

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري دانًني عٝغٞ عطٝ٘  1

رصاعات بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ َٚٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ 

عًٞ ذلطات ايضضف ايضٓاعٞ مبشاؾع١ 

ايؿّٝٛ 

 ذلُز بغطاٟٚ/ ر.أ

َادز عٝز / ر.أ

 ذلُز بغطاٟٚ/ ر.أ

 َادز عٝز/ ر.أ

ذلُز عبز اجلباص / ر

رنتٛصاٙ أزلٞ عبز ايضمحٔ أمحز  2
ايطضٜك١ ايطٝؿ١ٝ ايتذُٝع١ٝ حلٌ َغا٥ٌ 

احلز١ٜ - ايكِٝ اإلبتزا١ٝ٥

أمحز عبز ايكارص / ر.أ
 أمحز عبز ايكارص/ ر.أ

صاَٞ ذلُٛر / ر

رنتٛصاٙ عُار ايزٜٔ ذلُز ناٌَ  3

رصاعات ؾٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ عًٞ 

املضنبات ايؿٝٓٛي١ٝ املؾتك١ َٔ بعض ايٓباتات 

ايطب١ٝ املضض١ٜ 

أمحز ساؾغ / ر.أ

 ايػٓزٚص

 عٝز عبز ايكارص / ر.أ

Prof. David G. I. 

Kingston     

 أمحز ساؾغ ايػٓزٚص/ ر.أ

 عٝز عبز ايكارص أمحز/ ر.أ

Prof. Dr. Otilia 

Mo,Romera 

Prof. Dr. Al Mokhtar 

LAMSABHI 
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:- وافق انًجهس عهً تعديم عُىاٌ رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ج)
 

ـ :كهيح اآلداب- 24
 

  

التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ  عاصِ سغب اهلل ايؾٝذ  1

ايتػط١ٝ ايضشؿ١ٝ يالْتدابات ايض٥اع١ٝ 

ٚايربملا١ْٝ يف ايضشـ املضض١ٜ ٚاْعهاعٗا 

رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً "ع٢ً تٛدٝ٘ ايٓاخبني 

" 2014اْتدابات 

ايتػط١ٝ ايضشؿ١ٝ يالْتدابات ايٓٝاب١ٝ ؾ٢ 

ايضشـ املضض١ٜ ٚاْعهاعاتٗا ع٢ً تٛدٝ٘ 

ايٓاخبني 

غري دٖٛضٟ  

 
ـ :كهيح انعهىو- 25

 

  

التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري  صبٝع عًٞ ذلُز  1

َعز١ْٝ ٚدٝٛنُٝٝا١ٝ٥ خاَات "

تٝتاّْٝٛ املضض١ٜ َٚزٟ - أناعٝز احلزٜز

 " َال٥ُتٗا يًتطبٝكات ايضٓاع١ٝ 

َعز١ْٝ ٚدٝٛنُٝٝا١ٝ٥ خاَات األملٓٝت "

املضض١ٜ مبٓطك١ أبٛ غًك٘ َٚزٟ َال٥ُتٗا 

 " يًتطبٝكات ايضٓاع١ٝ 

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ عًٞ دابض ذلُز  2
ذلغات دزٜز٠ يتكزٜض املضنبات 

" ايضٝزال١ْٝ

ذلغات دزٜز٠ يتكزٜضٖٝزصٚنًٛصٜز 

" ايباصٚنغٝتني

غري دٖٛضٟ  

 
ـ :كهيح انتزتيح- 26

 
 

  

التعديل العنواى تعد التعديل العنواى قثل التعديل الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري تك٣ٛ إبضاِٖٝ عبزايعاٍ  1

أثض اعتدزاّ بعض اعرتاتٝذٝات ايتزصٜػ 

املغتٓز٠ إيٞ عٌُ ايزَاؽ يف ت١ُٝٓ 

ايتؿهري االبتهاصٟ يف ايضٜاعٝات يز٣ 

". تالَٝش ايضـ ايجاْٞ اإلعزارٟ

أثض اعتدزاّ بعض اعرتاتٝذٝات ايتزصٜػ 

املغتٓز٠ إيٞ عٌُ ايزَاؽ يف ت١ُٝٓ 

ايتؿهري االبتهاصٟ ٚايتشضٌٝ يف 

ايضٜاعٝات يز٣ تالَٝش ايضـ ايجاْٞ 

". اإلعزارٟ

غري دٖٛضٟ  

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

ـ :كهيح انصيدنح- 27

 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري مثض ذلُٛر عبز ايغالّ  1

تأثري َغارات االصَٚاتٝظ ع٢ً طٍٛ " 

األطؿاٍ ايشنٛص املضابني باصتؿاع ْغب١ 

" ٖضَٕٛ األعرتٚدني 

 15/4/2016 إىل 16/4/2015ال ٜٛدز 
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ـ :كهيح انحقىق- 28

 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ امحز ايغٝز عبز احلًِٝ  1

رٚص ايتأَني ؾ٢ دلاٍ املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ 

 رصاع١ َكاص١ْ –الصباب املٗٔ احلض٠ 

 إىل 23/10/2013

22/10/2014 

 22/10/2015 إىل 23/10/2014

 
 

ـ :كهيح انطة انثشزٌ- 29
 
 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري ٖؾاّ عضُت ذلُز  1

َكاص١ْ ايؿاع١ًٝ ٚاالَإ بني اهلٝباصٜٔ 

ايػري َتذظئ ٚاهلٝباصٜٔ سٚ ايٛطٕ اجلظ٦ٜٞ  

ايضػري أثٓا٤ ع١ًُٝ تٛعٝع ايؾضاٜني 

ايتاد١ٝ عٔ طضٜل ايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ  

 إىل 1/10/2013

1/10/2014 

 1/10/2015 إىل 1/10/2014

َادغتري ذلُز محزٟ دالٍ  2
تكِٝٝ اعباب ْٚتا٥ر ْظٜـ اجلٗاط اهلغُٞ 

ٚسز٠ طٛاصئ املٓاظري مبغتؾؿٞ ايّٝٛ ايعاّ  

 1/10/2015 إىل 1/10/2014ال ٜٛدز 

َادغتري غار٠ تٛؾٝل عبز احلًِٝ       3

تأثري عكاص ايٓٝهٛصاْزٌٜ عًٞ ْتا٥ر 

َضعٞ ايشحب١ ايضزص١ٜ ايػري َغتكض٠ 

ٚاالصتؾشا٤ ايػري ايهاٌَ بعغ١ً ايكًب  

 1/10/2014 إىل 1/10/2013ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ اٜٗاب ساؾغ دٛرٙ  4
عالز قضض ايٓعض ايؾزٜز باطاي١ عزع١ 

ايعني ايبًٛص١ٜ 

 إىل 1/10/2012

1/10/2013 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013

رنتٛصاٙ صمح١ ذلُز سغٔ  5

تكِٝٝ أَانٔ اتضاٍ أصبط١ ايعغالت ٚ 

األصبط١ ٚ نبغٛي١ املؿضٌ ٚ األْغذ١ 

ايؿاص١ً بايععاّ بايطضف ايغؿ٢ً يف 

َضع٢ ايؿؾٌ ايهًٟٛ املظَٔ باألؽع١  ؾٛم 

ايضٛت١ٝ 

 1/3/2016 إىل 1/3/2015ال ٜٛدز 

 
 
:- وافق انًجهس عهً إيقاف قيد رسانح انًاجستيز انتانيح  (و)
 

ـ :كهيح انصيدنح- 30
 
 

السثـة   عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري ؽُٝا٤ عبز ايععِٝ ؾضز  1
رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض ايعغكاقري اييت تغتدزّ يف عالز 

أَضاض اجلٗاط ايتٓؿغٞ 

صعا١ٜ طؿٌ 
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:- وافق انًجهس عهً شطة قيد رسائم انًاجستيز واندكتىراِ انتانيح (ي)
 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 31
 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ امئ امحز امحز  1

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ساطّ طًعت ْضٝـ  2

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ْٝؿني عاؽٛص ذلُز  3

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ عُضٚ ذلُٛر ايغٝز  4

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ َعتظ ذلُز ْضضت  5

6 
ذلُز عال٤ ايزٜٔ عبز 

ايضسِٝ 

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ 

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ذلُز ٜغضٟ عبز املٓعِ  7

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ زلال٤ عظات عبز اجملٝز  8

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ذلغٔ ذلُٛر مخٝػ  9

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ؾضٜغ١ ذلُز دلز٣  10

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ٜاعض عبز ايكارص ذلُز  11

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ َٗا دلز٣ ذلُز  12

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ سغٔ ع٢ً امحز  13

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ابضاِٖٝ امحز َٛع٢  14

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ٚيٝز ؾتش٢ َػضب٢  15

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ع٢ً ذلذٛب امحز  16

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ سامت صاحل عجُإ  17

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ذلُٛر َضطؿ٢ ذلُٛر  18

19 
صبش٢ ذلُز ذلُز 

امساعٌٝ 
 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ 

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ذلب دلز٣ سغٝب  20

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ذلُٛر ذلُز عبز اهلل  21

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ ذلُز صدب قض٢ْ  22

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ اجلظ٤ األٍٚ  ساعتٓؿا------------------------------------------ رنتٛصاٙ َض٠ٚ ذلُز ايضػري  23
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ـ :كهيح انتزتيح- 32
 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري صساب طاٖض أمحز  1
ؾعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايعالز اجلُاعٞ يف احلز َٔ "

". اعطضابات ايٓطل يز٣ األطؿاٍ َتعزرٟ اإلعاق١

 مت إْشاص ايطايب١ َضتني َتتايٝتني

 .عزّ عزار املضضٚؾات

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض جل١ٓ اإلؽضاف 

َادغتري ٢َٓ عًٞ عٝز  2
ؾعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ عًٞ أْؾط١ ؾاعرتا نٝزط يف ت١ُٝٓ "

". ايتضٛص ايعكًٞ يزٟ أطؿاٍ َا قبٌ املزصع١

 مت إْشاص ايطايب١ َضتني َتتايٝتني، 

 .عزّ عزار املضضٚؾات

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض جل١ٓ اإلؽضاف  

 
ـ :كهيح انحقىق- 33

 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض جل١ٓ اإلؽضاف عكز اخلٝاص يالٚصام املاي١ٝ ْعاَٗا ايكا٢ْْٛ ٚتزاٚهلا رنتٛصاٙ طاصم عبز ايعظٜظ املػاٚص٣  1

رنتٛصاٙ عُض عباؼ صبٝع  2
 –ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ يؾضنات ايٛعاط١ ؾ٢ االٚصام املاي١ٝ 

رصاع١ َكاص١ْ بني ايكٛاْني املضضٟ ٚايهٜٛت٢ ٚاالزلًٝظ٣ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض جل١ٓ اإلؽضاف  

 
ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 34

 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري أمحز صاحل ذلُز دلاٚص       1

أدٓاؼ ايؿاؽٝٛال َٚكاَٚتٗا ملغارات ايزٜزإ يف اجملرتات " 

" ايضػري٠ مبشاؾع١ بين عٜٛـ 

   بٓا٤ا ع٢ً طًب ايباسح 

 
 

ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزاخ انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ َقم انقيد - 35
 

 

إلى هي الدرجح اسـن الطالــة م 

كليح الطة جاهعح طنطا    كليح الطة جاهعح تني سويفَادغتري َٓاص مسري سغني  1

   كليح الطة جاهعح تني سويف  كليح الطة جاهعح القاهرجرنتٛصاٙ ذلُٛر صزقٞ ٜػ  2
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      إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث                      13                       17/3/2015تتاريـخ  (103)انجهسـح رقـى 

 
 

ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزاخ انًقديح يٍ كهيح انطة انثشزي تشأٌ تحىيم اندراسح - 36
 

 

إلى هي اسـن الطالــة م 

دتلوم هاجستير هحود احود هحود أهيي  1

دتلوم هاجستير حسيي على هحوود  2

 
ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزج انًقديح يٍ كهيح انتزتيح تشأٌ إعادج انقيد - 37

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريمساح سامت امحز  1

اثض رَر ايتذاصب االؾرتاع١ٝ ٚاحملانا٠ ؾ٢ تزصٜػ 

ايعًّٛ ع٢ً ايتشضٌٝ ٚت١ُٝٓ بعض املٗاصات ٚاملٍٝٛ 

ايع١ًُٝ يز٣ تالَٝش املضس١ً االعزار١ٜ 

عُار ايزٜٔ ايٛع٢ُٝ / ر.ا

عٝز ذلُز / ر

3 

4 
إقضاص 

 
 
 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜـ ؽٛقٞ ؾضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ اجلاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطؿٞ / ر .أ

 


