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االستهالل  :أوال
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ :   حاًَُا 
 

 

 . 17/3/2015بتاصٜذ  (103)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

.  اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ ٚافل- 

 

 

انضىاتط : حانخا
 
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ َكرتح تعُِٝ اعتدزاّ نضاع١ املعٌُ ايكٝاع١ٝ  - 2

. يتزٜٚٔ ايتذاصب املع١ًُٝ ع٢ً طالب املادغتري ٚايزنتٛصاٙ يف ايهًٝات ايع١ًُٝ

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ إراص٠ ايٛافزٜٔ بؾإٔ طٜاص٠ ادتاَع١ األَضٜه١ٝ ٚايشٟ ْاقؾت ايتطٛصات  -  3

. ايت١ُٜٛٓ يًضقٞ باملغت٣ٛ ايتعًُٝٞ بايطالب ايٛافزٜٔ

 

ايكضاص 

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

:- عط١ٜٛ نال َٔ

 

. َٓصٛص سغٔ         عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ  . ر.أ

. عٗاّ سٓفٞ        عُٝز ن١ًٝ ايرتب١ٝ . ر.أ

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

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

. صَطإ عبز ايٓيب                     ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعات ايعًٝا/ ر.ا

. عاَض عٝز                                   ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝا/ ر.ا

. إلعزار تكضٜض 
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. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َكرتح إْؾا٤ َعٗز ايزصاعات ايعًٝا يعًّٛ املغٓني - 4

 

ايكضاص 

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

:-  عط١ٜٛ نال َٔ 

. َٓصٛص سغٔ         عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ  . ر.أ

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

. ؽرئٜ سغٔ                             ٚنٌٝ ن١ًٝ ايعالز ايطبٝعٞ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

. داَع١ بين عٜٛف   – املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َكرتح إْؾا٤ َعٗز ايبشٛخ ٚايزصاعات األٚصب١ٝ - 5

 

ايكضاص 

. االعتفغاص عٔ املعٗز املكرتح ٚرصاع١ تفاصٌٝ املكرتح -  

 
. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تهايٝف طصاع١ األْغذ١ - 6

 

ايكضاص 

. إعزار رصاع١ دز٣ٚ َفص١ً -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايضعّٛ املكرتس١ يإلفار٠ ٚبٝإ - 7

. ايزصدات ٚايؾٗارات

 

ايكضاص 

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

:- عط١ٜٛ نال َٔ 

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

. صَطإ عبز ايٓيب                     ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

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

. ؽٗري٠ فٛطٟ                                ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا/ ر.ا

. عٛعٔ أبٛ ادتٛر                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ طالب ايزصاعات ايعًٝا يًعاّ  - 8

 . 2016 /2015ادتاَعٞ 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًـػ-  



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث            3                 21/4/2015تتارَـخ  (104)انجهسـح رقـى 

 

 

. املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإٔ تطٜٛض ايطٛابط املٓع١ُ يًزصاعات ايعًٝا - 9

 

ايكضاص 

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

:- عط١ٜٛ نال َٔ 

 

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

. صَطإ عبز ايٓيب                      ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

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

. ؽٗري٠ فٛطٟ                                ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا/ ر.ا

. عٛعٔ أبٛ ادتٛر                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إْؾا٤ َٛقع ايهرتْٚٞ يهٌ قغِ ٚعٌُ َغابك١ ألفطٌ ثالخ َٛاقع - 10

. عٜٓٛا

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اقرتاح بضاَر دزٜز٠ يألقغاّ ايع١ًُٝ تٛانب االستٝادات ٚايتطٛصات - 11

. ايع١ًُٝ 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ حتزٜح ارتطط ايبشج١ٝ يألقغاّ - 12

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عٌُ ريٌٝ يهٌ قغِ عًُٞ ٜتطُٔ ايغري ايشات١ٝ ألعطا٤ ٚاصتاطات - 13

. ايكغِ ٚعضض٘ ع٢ً َٛقع ايكغِ ٚايه١ًٝ 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًـػ-  

 

 Googleاملشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عٌُ بضٜز صمسٞ يهٌ عطٛ بايكغِ ٚتغذٌٝ بٝاْات٘ ع٢ً - 14

scholar  . 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًـػ-  
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ رصاع١ إَها١ْٝ حتٌٜٛ ايزٚصٜات املصض١ٜ إىل رٚصٜات رٚي١ٝ سات - 15

. َعاٌَ تأثري 

ايكضاص 

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

:- عط١ٜٛ نال َٔ 

 

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

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

. خايز ايؾُٝٞ                         األعتاس به١ًٝ ايصٝزي١/ ر.ا

. أعا١َ ستُز                          األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ َٚغ٦ٍٛ ايٓؾض ايزٚيٞ / ر.ا

. إميإ قٓزٌٜ                           األعتاس به١ًٝ اآلراب َٚغ٦ٍٛ ايعالقات ايزٚي١ٝ/ ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اإلعالٕ عٔ َغابك١ يزعِ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ سات ايك١ُٝ - 16

. ايع١ًُٝ ٚاجملتُع١ٝ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ-  

 
فاط١ُ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تغذٌٝ املزصؼ املغاعز - 17

املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايتُضٜض يزصد١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ ايتُضٜض داَع١ - صابض ْارٟ  

. أعٝٛط 

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتكٛم بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قٝز ايطالب اآلت١ٝ أمسا٥ِٗ يف ربًَٛات  - 18

.  ٚسيو بعز اْتٗا٤ فرت٠ ايتكزِٜ 2015 /2014ايزصاعات ايعًٝا يًعاّ ادتاَعٞ 

   ٜاعض ستُز ع٢ً

  ٌَنضِٜ ستُز نا

  ٌَٚا٥ٌ ستُز نا

  امحز ستُز أَني

  ٕنضِٜ عبز اهلل عًُٝا

   إميإ بزص صاحل

ايكضاص 

. عزّ َٛافك١ اجملًػ -  
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا يكغِ - 19

. تهٓٛيٛدٝا املٓغٛدات 

 

ايكضاص 

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

:-  عط١ٜٛ نال َٔ

 

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

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

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

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

. إلعزار تكضٜض 

 

االنتًاساخ : راتعا
 
 

إعالّ بٗا٤ ط٘ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ تغذٌٝ قٝزٙ يف ربًّٛ /  االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب -  20

 . 2014/2015ايكإْٛ ايعاّ يًعاّ ادتاَعٞ 

 

ايكضاص 

. عزّ َٛافك١ اجملًػ -  

 

امحز فؤار عبز اهلل بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ تغذٌٝ قٝزٙ يف ربًّٛ / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب - 21

. 2014/2015ايعًّٛ ادتٓا١ٝ٥ يًعاّ ادتاَعٞ 

 

 

ايكضاص 

. عزّ َٛافك١ اجملًػ -  
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انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهُاخ : خايسا 
 

:- وافق انًجهس عهً تسجُم رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (أ)
 

ـ :كهُح انحقىق- 22
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الذرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـذد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 رنتٛصاٙامحز عًٞ امحز  1
اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يالْتدابات طبكا يًزعتٛص املصضٟ اذتاىل 

 رصاع١ َكاص١ْ – 2014 ٚاملعزٍ ف٢ 2012ايصارص ف٢ 

إقضاص  4عبز ايعًِٝ َؾضف / ر.ا

-  األعباب –املؾه١ً )ايٛضع ايكا٢ْْٛ يًزٜٕٛ املتعجض٠  رنتٛصاَٙصطف٢ ستٞ ستُز  2

 (اآلثاص

إقضاص  9ستُز عبز ايعاٖض / ر.ا

اثض ايصٛص١ٜ يف تصضفات املٛصخ  رنتٛصاَٙصطف٢ سغٔ سغني  3

سغاّ يطفٞ / ر.ا

َربٚى عبز ايععِٝ / ر.ا

9 

3 
إقضاص 

 رنتٛصاٙعال١َ مخٝػ ناٌَ  4
ايتٗضب ايتأَٝين يف قإْٛ ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ املصضٟ 

 1975 يغ١ٓ 79ايعاّ صقِ 

إقضاص  9ستُز إمساعٌٝ / ر.ا

 رصاع١ –املغ٦ٛي١ٝ اإلراص١ٜ يًزٚي١ ع٢ً ايتًٛخ ايغُعٞ  رنتٛصاَٙصطف٢ عاَٞ عًٞ  5

َكاص١ْ 

إقضاص  15اْػ دعفض / ر.ا

 رنتٛصاٖٙاْٞ طغًٍٛ عبز املٓعِ  6
ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يٓؾاط ايتدصِٝ يف ض٤ٛ قضاص  ١٦ٖٝ 

 رصاع١ َكاص١ْ 2013 يغ١ٓ 72ايضقاب١ املاي١ٝ صقِ 

إقضاص  6صضا ابضاِٖٝ / ر.ا

إقضاص  1سغٔ صبٝع / ر.ا رصاع١ َكاص١ْ –األَض باألٚد٘ إلقا١َ ايزع٣ٛ ادتٓا١ٝ٥  رنتٛصاْٙاصميإ ساَز عبز اذتًِٝ  7

 –ايتظاّ املتعاقز احملرتف بايطُإ ف٢ عكٛر املعًَٛات١ٝ  رنتٛصاٙستُز عبز اهلل بضنات  8

رصاع١ َكاص١ْ 

إقضاص  7َصطف٢ عبز ادتٛار / ر.ا

 
ـ :كهُح انصُدنح- 23

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الذرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـذد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريعًفٝا َادز عزىل  1

اختٝاص طضم حتًٌٝ طٝف١ٝ ٚ نضَٚاتٛدضاف١ٝ يتشًٌٝ 

املغتشطضات ايصٝزي١ٝ َع َعادت١ ايبٝاْات بايطضم 

املدتًف١ 

 ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ / ر.ّ.ا

 ْز٣ عٝز/ ر

َٗا ستُز عبز ايضمحٔ   / ر

12 

8 

11 

إقضاص 

2 
أمحز سغاْني 

عبزاملكصٛر 

َادغتري 
فاصَانٛيٛدٝ٘ يألثاص ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ يبعض رصاع١ 

املٛار ضز اصاب١ ايهبز املغتشزخ جتضٜبٝا ف٢ ادتضطإ 

 عًٞ أبٛعٝف /ر.أ

باعِ اْٛص   /ر

8 

15 

إقضاص 

َادغتري يٛصٜٔ ْصض عظٜظ  3
 يف  ادتضسإ SAPK-JNKرٚصاهلذًٝر ع٢ً َغاص

  املصاب١ بزا٤ ايبٛاٍ ايغهضٟ

 ناٌَ ستُز /ر.اّ

ستُز عُض  / ر

6 

1 
إقضاص 

 
ـ :كهُح انتجارج- 24

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الذرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـذد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

1 
 ؽُٝا٤ ابٛ طٜز عبز

 ايٖٛاب

 َادغتري
 تكِٝٝ رٚص اهل١٦ٝ ايعا١َ يًضقاب١ املاي١ٝ ٚتأثريٖا ع٢ً "     

"   أرا٤ َضاقيب اذتغابات

 عبز ايٓاصض ستُز / ر.أ

سغٔ ؽًكا٢َ  /   ر

11 

7 
إقضاص 

َادغتري  ٖٓز ٜغٔ ستُز 2
 –إطاص َتهاٌَ َكرتح يطبٝع١ ٚأرٚات إراص٠ ايتهًف١ 

رصاع١ تطبٝك١ٝ 

إقضاص  11ستُز َصطف٢ / ر.ا
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ـ :كهُح انتزتُح انزَاضُح- 25
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الذرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـذد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريٖب٘ عبز ايٖٛاب إبضاِٖٝ  1
ايطػٛط ايٓفغٝ٘ ٚعالقتٗا بزٚافع إختاس ايكضاص يز٣ "

" سهاّ نضٙ ايكزّ ايزٚيٝني 

 شتتاص أَني /ر.أ

ستُٛر سغٔ  /ر.أ

7 

2 
إقضاص 

َادغتري َٛر٠ زتز٣ دالٍ  2

تاثري أعتدزاّ بعض اعايٝب املغتكبالت اذتغ١ٝ 

املٓعهغ١ ع٢ً َغت٣ٛ أرا٤ َٗاص٠ ايؾكًب١ االَا١َٝ 

ايغضٜع١ نٓٗا١ٜ سضن١ٝ ع٢ً دٗاط عاصض١ ايتٛاطٕ 

 ر ْار١ٜ غضٜب .ا

ر عٝز٠ ع٢ً  .ّ.ا

4 

4 
إقضاص 

َادغتري          ؽُٝا٤ دابض ؽعبإ    3
تأثري ايتزصٜبات ايبايغت١ٝ ع٢ً ت١ُٝٓ ايكزص٠ ايعط١ًٝ 

. ٚاملغت٣ٛ ايضقُٞ يالعيب ص٢َ ايضَح  َعاقني سضنٝا 

 عظ٠ ستُز / ر .ا

امحز ستُز ناٌَ / ر 

3 
 -

إقضاص 

َادغتري ستُٛر سغني امحز  4
تأثري بضْاَر ايتجبٝت ايبط٧ ايعهغٞ ع٢ً خًٌ ايتكعض "

" ايكطين يتالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ

 ستُز قزص٣ / ر.أ

اؽضف عبز ايغالّ  /ر

 -

 -

إقضاص 

َادغتري ْادٞ زتُٛر ستُز  5
تأثري تزصٜبات ايك٠ٛ االْفذاص١ٜ يضفع١ ارتطف ع٢ً 

َٝهاْٝه١ٝ َضس١ً ايػطػ ٚاملغت٣ٛ ايضقُٞ يًضباعني 

  مامحز عبزا رتاٍ/ر.أ

خايز عبز ايضؤٚف   / ر.أ

8 
 -

إقضاص 

َادغتري ستُٛر ستُز َٓذٛر  6

ريٌٝ اعرتؽارٟ يبٓا٤ َٓٗر ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يًتالَٝش " 

" املهفٛفني باملضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

 َزست ع٢ً / ر .أ

ستُز ستب عبز ايػفاص  / ر 

7 
 -

إقضاص 

َادغتري  ْٛصٖإ صالح ستُز 7

ايضقص اهلٛا٥ٞ ٚ اثضٙ ع٢ً بعض املتػريات ايبز١ْٝ "

" ٚايٓفغ١ٝ َٚغت٣ٛ االرا٤ ف٢ ايباي١ٝ

 ر اخالص ْٛص .أ

ر عٝز٠ ع٢ً  .ّ.ا

2 

4 
إقضاص 

َادغتري  ؽريٟ عُار ناٌَ 8

بضْاَر تزصٜبات بصض١ٜ يتشغني َغتٟٛ ارا٤ بعض "

" املٗاصات اذتضنٝ٘ يزٟ العيب نض٠ ايٝز 

 ر امحز عبز ارتايل /ا

سغاّ عبز ايضاطم  /ر

9 

5 
إقضاص 

َادغتري ْٛصٖإ شتتاص اَني  9

فاع١ًٝ ايعضٚض ايضٜاض١ٝ ع٢ً ايضضا اذتضن٢ ٚاالرصاى "

اذتػ سضن٢ يز٣ طايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 

" داَع١ ب٢ٓ عٜٛف

 صٜٗاّ ساَز 

امحز ستُز ٖاؽِ 

 -

1 
إقضاص 

 
 

ـ :كهُح اندراساخ انًتقديح- 26
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الذرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـذد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

1 
ستُٛر ستُز عبز 

ايعاطٞ 
 َادغتري

اعتدزاّ اهلٝزصٚدٌٝ ف٢ االطالم ايبط٧ٝ يالمسز٠ 

ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاملبٝزات ايفطض١ٜ 

امحز ع٢ً / ر

إبضاِٖٝ ايؾض بٝين / ر

أمئ سغٔ / ر

5 

3 

3 

إقضاص 

َادغتري ْٛصٖإ اعا١َ عبز اذتٞ  2

ٚصف ٚتؾدٝص املضنبات اذت١ٜٛٝ ايٓؾط١ ايٓاجت١ َٔ 

املفصٛي١ َٔ عٝٓات  (االنتَٝٓٛٝغٝت)بهتريٜا 

شتتًف١ َٔ ايهَٛبغت يٓباتات ايظٜٛت ايعطض١ٜ 

تاَض عصاّ / ر

امحز اعا١َ / ر

اميإ عبز ايعظٜظ / ر

6 

4 

4 

إقضاص 

عظٍ ٚتٛصٝف ايبهتريٜا املكا١َٚ يًظ٥بل َادغتري َضثا صتٝب فاصؼ  3

ٚيٝز فٝصٌ / ر

امحز مسري / ر

امحز اعا١َ / ر

3 

4 

5 

إقضاص 

 رنتٛصاٙٚيٝز فهضٟ عًٞ  4
تطبٝكات ايٓاْٛتهٓٛيٛدٞ الطاي١  ايتًٛخ باملٛار املؾع١ 

َٔ املٝاٙ 

امحز ع٢ً / ر

ٚيٝز ايضٚب٢ / ر

َصطف٢ عبز اذتُٝز / ر.ا

ٚفا٤ َصطف٢ /ر.ا

6 

4 
 -

 -

إقضاص 
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ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 27
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الذرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـذد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريٚا٥ٌ ستُز عٝز  1
رٚص ايكغطض٠ ايؾضٜا١ْٝ ف٢ عالز االْغزار ايؾضٜا٢ْ 

اذتضز بايطضف ايغف٢ً حتت َفصٌ ايضنب٘ 

سغاّ امحز ابٛ / ر .أ

 ايعٝٓني 

 امئ صفعت/ ر 

خايز امحز ؽٛقٞ  /ر

8 

5 

3 

إقضاص 

َادغتري َصطفٞ امحز فٛطٟ  2

تجبٝت نغٛص أع٢ً ععُ٘ ايعطز عٔ طضٜل ادتًز 

بٛاعط١ أعالى َعز١ْٝ ف٣األطفاٍ 

 عُار دابض ايبٓا / ر .ّ.أ

امحز دابض َصطفٞ / ر 

5 

3 
إقضاص 

َادغتري  ٖؾاّ عبز احملغٔ امحز 3

تكِٝٝ مسو دزاص ايضسِ ايغف٢ً باعتدزاّ املٛدات فٛم 

 ايصٛتٝ٘ ملعضف١ استُاي١ٝ اْفالم دضح ايضسِ   

 ستُز سغٔ / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .ّ.ا

ْغضٜٔ عبز ايفتاح  / ر 

10 

9 

8 

إقضاص 

 َادغتريخايز ستُز ايغعٝز  4

اعفٌ  (بٝٛبٝفٝهإ)نفا٠٤ سكٔ املدزص املٛضع٢ 

غالف عط١ً ايبطٔ املغتك١ُٝ ٚاْغذ١ حتت ادتًز 

يًتشهِ ف٢ االمل بعز ايعًُٝات ايكٝصض١ٜ    

 ستُز سغٔ / ر .أ

اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ  / ر .ّ.ا

عال٤ سغني / ر 

10 

9 

8 

إقضاص 

َادغتري ٖب٘ ستُز عؾُاٟٚ  5

ايعالق١ بني َز٠ اعتدضاز ادتٓني اثٓا٤ ايٛالر٠ ايكٝصض١ٜ 

ٚاالطتفاض ف٢ رصد١ أظض 

 ستُز سغٔ/ ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ/ ر .ّ.ا

ْغضٜٔ عبز ايفتاح / ر 

11 

9 

8 

إقضاص 

َادغتري صباب ستُٛر عٝز  6

رصاع١ َز٣ تأثري عزّ اْزَاز صأؼ ادتٓني ف٢ سٛض االّ 

ارتضٚؼ عٓز بزا١ٜ ايٛالر٠ ع٢ً َغاص ٚصتاح ايٛالر٠ 

ايطبٝع١ٝ     

 ستُز سغٔ / ر .أ

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ر .ّ.ا

ْغضٜٔ عبز ايفتاح  / ر 

10 

9 

7 

إقضاص 

 َادغتريدٛصز َضقػ فضز  7

رصاع١ َضدع١ٝ يًُطاعفات ايٓاؽ١٦ عٔ سٛارخ ايطضم 

- 2010)املضٚص١ٜ ايٛاصر٠ ملصًش١ ايطب ايؾضع٢ املصض١ٜ 

2014 )

 ؽضٜٔ صالح / ر .أ

 غار٠ َصطفٞ / ر .ا

عُضٚ صضا  / ر 

6 

4 

1 

إقضاص 

َادغتري عًٝا٤ سغني ستُز  8

 ف٢ 2-10 َكابٌ 2-24سغاعٝ٘ أختباص زتاٍ االبصاص 

حتزٜز خصا٥ص ايتػريات ف٢ زتاٍ االبصاص املضنظ٣ ف٢ 

املٝاٙ ايظصقا٤ 

 َٓصٛص سغٔ / ر .أ

 صٜٗاّ سغين / ر 

صفا٤ عٛض   / ر 

10 

5 

4 

إقضاص 

َادغتري امحز ستُز صربٟ  9

تكِٝٝ َٚكاص١ْ بني َصٌ ايًبتني ف٢ االطفاٍ ْاقص٢ ايُٓٛ 

ٚاملهتًُني نعال١َ ف٢ االطفاٍ سزٜج٢ ايٛالر٠ 

املصابني بتغُِ ايزّ  

 نُاٍ ستُز ط٘  / ر .أ

ْٝفني َاٖض ٚانز  / ر 

4 

5 
إقضاص 

 َادغتريعُضٚ صضا عٝز  10
اصاب٘ ايكٓٛات املضاص١ٜ بعز ع١ًُٝ اعت٦صاٍ املضاص٠ 

دضاسٝا اٚ باملٓعاص أعبابٗا ، نٝف١ٝ تفارٜٗا ٚعالدٗا      

 عال٤ عبز اذتًِٝ / ر .أ

 خًٜٛز عبز اذتًِٝ / ر .ّ.ا

مجاٍ ستُز عًٞ  / ر 

10 

7 

2 

إقضاص 

َادغتري امحز ستُٛر ابضاِٖٝ  11
تأثري ادضا٤ دضاس١ طصع ايؾضاٜني ايتاد١ٝ بٛاعط١ 

َان١ٓٝ ايكًب ايصٓاع٢ اٚ بزْٚٗا ع٢ً ٚظا٥ف ايه٢ً  

 اعا١َ ععٝز / ر .أ

 حيٞ بًبع / ر .ا

امحز ستُز فتشٞ  / ر 

9 

5 

3 

إقضاص 

َادغتري َٞ ستُز سغاّ ايزٜٔ  12

رصاع٘ َكاصْ٘ بني فاعًٝ٘ سكٔ عكاص ايزٜهغاَٝجاطٕٚ 

راخٌ طبً٘ االسٕ ٚايعالز ايتكًٝز٣ باالرٜٚ٘ ف٢ عالز 

اصتؾاح االسٕ ايٛعط٢ املتهضص 

 اؽضف ستُٛر / ر .أ

 صاَظ صربٟ / ر .ّ.ا

امحز ناٌَ  / ر 

8 

6 

3 

إقضاص 

13 

عاص٠ امحز ستُٛر عبز 

ادتٛار 

ْتا٥ر دٗاط ايغُع ٚاالتظإ ف٢ َضض٢ ايضَٚاتٜٛز املفص٢ً  َادغتري

 طاصم ستُز/ ر .أ

 آٜاؼ ابٛ ارتري/ ر 

صباب امحز قٛص٠ / ر 

4 

6 

2 

إقضاص 

َادغتري ستُز ؽشات١ ايعطٝف٢  14
 ب٢ نزالي١ ع٢ً تطضص املذ 100اعتدزاّ ايربٚتني اؼ 

بعز ساالت االصاب٘ ايزَاغ١ٝ اذتار٠ 

 صاْٝا َصطف٢ /ر.ّ.أ

 محز٣ ستُز / ر .ّ.أ

ستُز عبز ايكارص  / ر

5 

3 

2 

إقضاص 

َادغتري ي٢ًٝ عالّ عبز٠  15
تأثري ايعالز باالْرتفريٕٚ ملضض٢ االيتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ 

ع٢ً ايعني     (فريٚؼ ع٢ )املظَٔ 

 امحز ط٘ / ر 

ستُز ٜاعض  /ر.ّ.أ

5 

4 
إقضاص 

 َادغتريعاص٠ ستغٔ سغني  16

رصاع١ اْتؾاص بهرتٜا ايهًبغٝٝال املكا١َٚ جملُٛع١ 

ايهضبابُٝٝٓات ف٢ املضض٢ احملتذظٜٔ مبغتؾف٢ ب٢ٓ 

عٜٛف ادتاَع٢  

 ٢َٓ ستُز /ر.أ

 صؽا سامت /  ر 

ْضَني َصطف٢  /  ر

9 

4 

5 

إقضاص 

17 

امحز محز٣ امحز 

عبز اذتُٝز 

َادغتري 

رصاع١ ايٝٛصٚنٝٓٝظ ايشا٥ب ملغتكبٌ َٓؾط 

نزالي١ بٝٛيٛد١ٝ ته١ٝٓٗ ف٢  (عٛباص)ايبالطَٝٓٛدني 

ساالت تعفٔ ايزّ  

 عاَح املضاغ٢/ر.ّ.أ

 ناٌَ عبز ايعظٜظ/ ر .ّ.أ

ستُز عبز ايكارص  / ر

8 

4 

3 

إقضاص 

 َادغتريصاْزا طن٢ فِٗٝ  18

ايعالق١ َع َغت٣ٛ : صٚعفاعتاتني َكابٌ اتٛصفاعتاتني 

ايربٚتني ز عاىل اذتغاع١ٝ ٚتعزر ايؾهٌ ادت٢ٓٝ ي٘ ف٢ 

َضض٢ قصٛص ايؾضٜإ ايتاد٢     

 ٖؾاّ بؾض٣ / ر.أ

 َصطف٢ اعاَ٘ / ر

٢َٓ طن٢ ؽضٜف / ر-

6 

5 

3 

إقضاص 
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19 

ؽضٜٗإ محزٟ 

ادتٓٝزٟ 

َادغتري 

تعزر االؽهاٍ ادت٢ٓٝ يًُٝجًٝني ترتاٖٝزصٚفٛالت 

صٜزانتٝظ ٚ خطض ايغهض٣ َٔ ايٓٛع ايجا٢ْ ف٢ 

ستافع١ ب٢ٓ عٜٛف  

 أؽضف ستُٛر / ر.أ

 ٖب١ محزٟ / ر

سٓإ ستُز فضسإ   / ر 

2 

1 

5 

إقضاص 

َادغتري رعا٤ امحز بهض  20

االضطضابات ادتٓغٝ٘ يز٣ ايغٝزات ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ 

االنظميا ايعصبٝ٘ 

 ستُز عباؼ / ر .أ

 ْؾأت ْبٌٝ / ر 

ستُز عبز ايفتاح  / ر 

2 

8 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ إميإ َصطفٞ ستُٛر  21

املكاص١ْ بني اعتدزاّ ايباصاعٝتاٍَٛ بايتٓكٝط ايٛصٜزٟ يف 

ختفٝف االّ االر٠ يف ايغٝزات اذتٛاٌَ ألٍٚ َض٠                                                                                  

 ستُز سغٔ/  ر .أ

 إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ّ .ر.ا

ْغضٜٔ عبز ايفتاح  / ر 

15 

14 

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز عبز ارتايل ط٘       22

املكاص١ْ بني اعتدزاّ ايباصاعٝتاٍَٛ بايتٓكٝط ايٛصٜزٟ يف 

ختفٝف االّ االر٠ يف ايغٝزات اذتٛاٌَ ألٍٚ َض٠                                                                                  

 ستُز سغٔ /  ر .أ

 إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / ّ .ر.ا

ستُز ْادٞ  / ر 

15 

14 

7 

إقضاص 

رنتٛصاٙ سامت ستُز ستُز  23

تأثري ايتزاخٌ ايٓادح عٔ طضٜل ايكغطض٠ ايعالد١ٝ ف٢ 

ساالت اْغزار ايؾضاٜني ايتاد١ٝ ايهاٌَ املظَٔ ع٢ً 

حتغٔ ٚظٝف١ ايبطني االٜغض االْكباض١ٝ    

 ٖؾاّ بؾض٣/ ر.أ

 ٜاعض عبز اهلار٣/ ر .أ

اعاَ٘ امحز اَني / ر

5 

5 

6 

إقضاص 

24 

ستُٛر عبز اذتهِٝ 

ستُز 

رنتٛصاٙ 

اعتدزاّ اّ عزّ اعتدزاّ رعا١َ اذتايب ايزاخ١ًٝ قبٌ 

ادضا٤ تفتٝت باملٛدات ايتصار١َٝ ذتصٛات ٚسٝز٠ اع٢ً 

اذتايب 

 عُضٚ َغعٛر/ر.ّ.أ

 صبٝع ستُز عبز اهلل/ ر 

ستُز عبز ايػ٢ٓ عجُإ / ر

2 

4 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ امحز صاحل  25

املكاص١ْ بني االختباص ايغضٜضٟ يتكِٝٝ صعٛب١ ايبًع يز٣ 

َضض٢ ايغهت١ ايزَاغ١ٝ اذتار٠ ٚاملٓعاص ايًٝفٞ 

ايط٢٥ٛ ف٢ تكِٝٝ ع١ًُٝ ايبًع 

عا١َٝ ايغٝز / ر.ا

صؽا سغٔ / ر

صافٝٓاط صتٝب / ر

 -

 -

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز ؽعبإ عًٞ  26

ايعالق١ املتباري١ َا بني ٚظٝف١ ايبطني األمئ ٚعالز 

إعار٠ ايتظأَ ايكًيب 

 ٖؾاّ بؾضٟ / ر .أ

 ٜاعض عبز اهلارٟ / ر .ا

 ستُز ؽفٝل/ ر 

امحز ايزَاطٞ  / ر 

5 

3 

2 
 -

إقضاص 

27 

خايز ستُز عبز 

ايععِٝ 

رنتٛصاٙ 

اعتدزاّ ايصفام ايصزغ٢ ادتزاص٣ يتػطٝ٘ اصالسات 

االسٕ ايه١ًٝ ٚادتظ١ٝ٥      

 ٚا٥ٌ صفعت صكض/ ر .أ

 اؽضف امحز عٓب    / ر.ا

ستُز صالح  / ر 

4 

2 

1 

إقضاص 

رنتٛصاٙ اَاْٞ ستُز ستُٛر  28

اْتؾاص ايزا٤ ايٓؾٛا٢ْ بايه٢ً ف٢ َضض٢ َصضٜني رصاع١ 

َٓاع١ٝ بأثض صدع٢ 

 عظ٠ سغني / ر .أ

 سغني ععز / ّ .ر.ا

ٚعاّ إمساعٌٝ  / ر 

3 

3 

1 

إقضاص 

29 

امحز ستُز مجاٍ 

ايزٜٔ 

رنتٛصاٙ 

ايهؾف عٔ ايبهتريٜا ايالٖٛا٥ٝ٘ َكابٌ ايفطضٜات ف٢ 

بًػِ املضض٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايتٗاب ايصزص املظَٔ 

 َٓا عبز ايٖٛاب / ر .أ

 صاْزا صالح ايزٜٔ / ر. ا

صتال٤ عبز املٓعِ  / ر 

 -

2 

2 

إقضاص 

 
 

ـ :كهُح انتزتُح- 28
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الذرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـذد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريصبٝع عُض صَطإ  1
االجتاٖات ايغٝاع١ٝ ٚعالقتٗا بأعايٝب ايتفهري يز٣ 

طالب داَع١ بين عٜٛف 

 ْٛص أمحز / ر.أ

أمحز فهضٟ  / ر

 -

11 

إقضاص 

َادغتري ٚيٝز بزص سفين  2

بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايٓؾاط املغضسٞ يتشغني ايتفاؤٍ "

املتعًِ ٚتأثريٙ ع٢ً ايزافع١ٝ يًتعًِ يز٣ تالَٝش املضس١ً 

". االبتزا١ٝ٥ 

إقضاص  14فٛق١ٝ امحز ايغٝز /ر.أ

َادغتري ٢َٓ ْبٌٝ عبز اهلل  3
فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً عارات ايعكٌ يف ت١ُٝٓ ايشنا٤ "

" ايٛدزاْٞ يز٣ أطفاٍ ايضٚض١ 

 إقضاص 13فٛق١ٝ امحز ايغٝز /ر.أ

4 
أمحز عبز ايفتاح 

عٝغ٢ 

َادغتري 

فعاي١ٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ عًٞ ايٛعا٥ط املتعزر٠ يف "

ت١ُٝٓ ايٛعٞ باألسهاّ ايؾضع١ٝ، ٚت١ُٝٓ االجتاٖات 

ضتٖٛا،يز٣ طالب نًٝات ايطب يف ض٤ٛ َتطًباتِٗ 

". امل١ٝٓٗ 

 عبز اذتهِ ععز / ر.ّ.أ

ستُز ستُٛر َٛعٞ /ر.أ

 -

8 
إقضاص 

5 
عبز ايصُز عبز ايععِٝ 

عظت 

َادغتري 
تفعٌٝ رٚص َزٜض املزصع١ االبتزا١ٝ٥ يتشكٝل َعاٜري " 

". ادتٛر٠ ٚاالعتُار يف ض٤ٛ أبعار ايكٝار٠ ايتشًٜٛٞ

 َضِٜ ستُز / ر.ّ.أ

ٖٓا٤ ستُٛر  / ر.ّ.أ

13 

8 
إقضاص 

َادغتري َؾري٠ عًٞ ستُز  6

تفعٌٝ َٓع١َٛ االتصاٍ اإلراصٟ يف ض٤ٛ أبعار " 

رصاع١ ساي١ بإراص٠ بين )ايتهٓٛيٛدٝا اإلراص١ٜ املعاصض٠ 

". عٜٛف ايتع١ًُٝٝ 

 ٖٓا٤ ستُٛر/ ر.ّ.أ

عظاّ عبز ايٓيب  /ر

8 

8 
 إقضاص



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث            10                 21/4/2015تتارَـخ  (104)انجهسـح رقـى 

َادغتري مخٝػ صابض فُٗٞ  7
صؤ١ٜ تضب١ٜٛ يضعا١ٜ ايتالَٝش املُٗؾني باملضس١ً "

". االبتزا١ٝ٥ يف ض٤ٛ بعض َٛاثٝل سكٛم ايطفٌ 

 عٗاّ ٜغٔ/ر.ّ.أ

مسض عبز اهلل  /ر

14 

1 
إقضاص 

8 
ؽٗاب ايزٜٔ ستُز 

طنٞ 

َادغتري 

أثض اعتدزاّ املزخٌ ايكا٥ِ عًٞ املٓتر ٚايعًُٝات يف  "

ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايهتاب١ يزٟ طالب ايصف ايجاْٞ 

". ايجاْٟٛ 

إقضاص  8شتتاص عبز ايفتاح /ر.ّ.أ

َادغتري سغاّ ايغٝز ستُز  9

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب مبغاعز٠ ايهُبٝٛتض ف٢ ت١ُٝٓ "

بعض املٗاصات اذتػ سضن١ٝ يألطفاٍ س٣ٚ اإلعاق١ 

 ".ايعك١ًٝ

 اؽضف ستُز/ر.أ

ٖٝب١ ممزٚح  /ر

 -

9 
 إقضاص

رنتٛصاٙ ٖب٘ بزص عٝز  10

فعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايغٝهٛرصاَا يف خفض سز٠ " 

االْغشاب االدتُاعٞ يز٣ األطفاٍ سٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ 

 ".ايكابًني يًتعًِ

 عبزايفتاح عًٞ / ر.أ

ستُز سغني  / ر.ّ.أ

 -

10 

 إقضاص

رنتٛصاٙ غار٠ ستُز ناٌَ  11

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً األٌَ يف ت١ُٝٓ ايكزص٠ " 

ع٢ً سٌ املؾهالت يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

". بط٦ٝٞ ايتعًِ

 ؽرئٜ ستُز / ر.أ

ستُز سغني  / ر.ّ.أ

 -

11 

إقضاص 

رنتٛصاٙ أَٝٓ٘ بٓت صاؽز ايضاعبٝ٘  12

تطٜٛض َٓع١َٛ تكِٜٛ األرا٤ املزصعٞ يف َزاصؼ اذتًك١ "

ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ األعاعٞ بغًط١ٓ عُإ يف ض٤ٛ 

". َزخٌ إراص٠ ادتٛر٠ ايؾا١ًَ

 ؽانض ستُز/ ر.أ

أعاَ٘ ستُٛر  /ر.أ

 -

14 

إقضاص 

رنتٛصاٙ أؽضف عبز ايفتاح َٝٗٛب  13

صٝػ١ َكرتس١ ملٓع١َٛ ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ بايتعًِٝ قبٌ " 

". ادتاَعٞ مبصض 

 أمحز ستُز غامن/ ر.أ

أعاَ٘ ستُٛر  /ر.أ

15 

15 

 إقضاص

14 

عُض صاسب األَري 

امساعٌٝ 

رنتٛصاٙ 

فاع١ًٝ بضْاَر باعتدزاّ ايتعًِ املزَر قا٥ِ عًٞ ايبٓا١ٝ٥ "

يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات اإلَال٤ ٚارتط ايعضبٞ ٚايتعبري 

". ايهتابٞ يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 عًٞ سغٔ/ ر.أ

ستُز ستُٛر َٛعٞ /ر.أ

 -

9 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ٚيٝز ط٘ عبز ايٓعِٝ  15

فاع١ًٝ إعرتاتٝذ١ٝ قا١ُ٥ عًٞ ايزَر بني خضا٥ط ايعكٌ " 

ٚايضسالت املعضف١ٝ عرب ايٜٛب يتعًِ ايعًّٛ يف ت١ُٝٓ 

َٗاصات ايتفهري ايبصضٟ ٚسٌ املؾهالت إبزاعًٝا يز٣ 

". تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 َاٖض إمساعٌٝ / ر.أ

عُار ايزٜٔ ايٛعُٝٞ     / ر.أ

 -

8 
إقضاص 

 
ـ :كهُح انعهىو- 29

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الذرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـذد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريعاص٠ ستُز عبز ايعظٜظ  1
تكِٝٝ تأثريات بعض املهْٛات ايٓبات١ٝ عًٞ َضض ايبٍٛ 

ايغهضٟ املغتشح مبار٠ أعرتبتٛطٚتٛعني 

 ثٓا٤ ستُٛر / ر

ستُز عبز ادتباص  / ر

4 

5 
إقضاص 

َادغتري ْزا سغٔ ستُز  2

إعتدزاّ تهٓٛيٛدٝا ايتشٍٛ ايٛصاثٞ يف إْتاز ْباتات 

َتش١ًُ يألدٗارات ايب١ٝ٦ٝ 

 صالح ايزٜٔ عًٞ / ر.أ

 ْار١ٜ ستُز/ ر

عبز ايفتاح بزص  / ر.أ

2 

3 

4 

إقضاص 

3 
ستُز صَطإ عبز 

 ايٖٛاب ط٘
رنتٛصاٙ 

ايتأثري ايعالدٞ ملغتدًصات بعض ايٓباتات ايطب١ٝ يف 

عالز اإليتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ عٞ املظَٔ يف املضضٞ 

املصضٜني َكاص١ْ بعكاص ايغٛفايزٟ 

 عارٍ عبز املٓعِ / ر.أ

 ستُز عبز ادتباص / ر

عال٤ عبٛر  / ر

9 

6 

4 
 

إقضاص 

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

ـ :كهُح انعهىو- 30
 

  

تعذ التعذٌل قثل التعذٌل عنواى الرسالح الذرجـح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ صباب صدب إمساعٌٝ  1

رصاعات عًٞ رٚص ايبهرتٜا املٓؾط١ يًُٓٛ 

يف طٜار٠ ٚحتغني إْتاد١ٝ  (صٜظٚبهرتٜا)

ْبات ايفٍٛ ايبًزٟ حتت تأثري اإلدٗار املًشٞ 

 ستُز ْبٌٝ/ ر.أ

 َزست عبز ايفتاح/ ر

إٜٓاؼ ؽعبإ / ر

 ستُز ْبٌٝ/ ر.أ

 نالصا صضا/ ر.أ

 َزست عبز ايفتاح/ ر

إٜٓاؼ ؽعبإ / ر
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ـ :كهُح انطة انثُطزٌ- 31
 

  

تعذ التعذٌل قثل التعذٌل عنواى الرسالح الذرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري ْغ١ُ ستغٔ عجُإ         1

َز٣ اْتؾاص َكا١َٚ املطارات املٝهضٚب١ٝ " 

نأسز عٛاٌَ ايطضا٠ٚ يف املهٛصات 

 "املع١ٜٛ املعظٚي١ َٔ االْغإ ٚاذتٝٛإ 

 ٚيٝز محزٟ سغٔ/ ر.أ

 أمحز اعا١َ ادتٓزٟ/ ر

 إمساعٌٝ عبز اذتفٝغ / ر.أ

  أمحز اعا١َ ادتٓزٟ/ ر

َادغتري صفا٤ محزٟ صزٜل          2

تٛصٝف يًبهرتٜا املُضض١ املكا١َٚ " 

يًُطارات ايبهتري١ٜ ٚاملعظٚي١ َٔ ساالت 

 "ايتٗاب ايطضع يف املاؽ١ٝ

إمساعٌٝ عبز / ر.أ

 اذتفٝغ

 ستُٛر عصاّ/ ر.أ

 عبز ايضمحٔ ستُٛر/ ر

 ٚيٝز محزٟ/ ر.أ

 ستُٛر عصاّ/ ر.أ

 ٖاي١ أمحز/ ر

3 
أبٛ ايكاعِ َغعٛر ابٛ 

ايكاعِ 

َادغتري 
صصز ٚتكِٝٝ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ يف املٝاٙ ادتٛف١ٝ 

يف َصض ٚيٝبٝا 

 خايز عباؼ/ ر.أ

 ٚال٤ عبز ايضمحٔ/ ر

 خايز عباؼ/ ر.أ

 ٚال٤ عبز ايضمحٔ/ ر

 أمسا٤ ْارٟ/ ر

رنتٛصاٙ رعا٤ ؽعبإ ستُز  4

رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ ع٢ً تأثريات 

بعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ ٚايٓباتات ايطب١ٝ 

ضز ايتغُِ ايهًٟٛ بادتاالنتٛطاَني ف٢ 

ادتضسإ 

 ناٌَ ستُز/ ر.ا

ستُز قٓزٌٜ / ر.ا

 غار٠ صفٛت/ ر.ا

 
ـ :كهُح اندراساخ انًتقديح- 32

 

  

تعذ التعذٌل قثل التعذٌل عنواى الرسالح الذرجـح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ خايز ايغعٝز عطا  1

اعتدزاّ تكٓٝات ايٓاْٛ تهٓٛيٛدٞ يظٜار٠ 

فاع١ًٝ تٛصٌٝ بعض املضنبات ايطبٝع١ٝ 

نُطارات يالٚصاّ 

ستُز خطض / ر.ا

عبز ايفتاح ستُز / ر.ا

امحز ع٢ً / ر

تاَض عصاّ / ر

ستُز خطض / ر.ا

عبز ايفتاح ستُز / ر.ا

امحز ع٢ً / ر

Witold lojkowski 

 
ـ :كهُح انتزتُح- 33

 

  

تعذ التعذٌل قثل التعذٌل عنواى الرسالح الذرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري  ي٢ًٝ ستُز ط٘ 1

فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ ايشنا٤ات ""

املتعزر٠ يف حتغني َغتٟٛ ايفِٗ ايكضا٥ٞ يشٟٚ 

صعٛبات تعًِ ايًػ١ ايفضْغ١ٝ يطالب املضس١ً 

". ايجا١ْٜٛ

 ستُٛر عٛض اهلل/ ر.أ

 دٝٗإ أمحز/ ر

 ستُٛر عٛض اهلل/ ر.أ

 عارٍ عبزاهلل/ ر.أ

 دٝٗإ أمحز/ ر

 
ـ :كهُح انتعهُى انصُاعٍ- 34

 

  

تعذ التعذٌل قثل التعذٌل عنواى الرسالح الذرجـح اسـن الطالــة م 

1 
مسري عبز ايععِٝ عبز 

اذتهِ 

َادغتري 
ْعِ ايتشهِ اذتزٜج١ يًتشهِ ف٢ عضع١ 

َٛتٛص سجٞ 

صَطإ ستُٛر / ر.ا

دإ ٖٓضٟ تَٛا / ر.ّ.ا

صَطإ ستُٛر / ر.ا

دإ ٖٓضٟ تَٛا / ر.ّ.ا

عُار مجٌٝ / ر
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:- وافق انًجهس عهً تعدَم عُىاٌ رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (د)
 

ـ :كهُح اِداب- 35
 

  

التعذٌل العنواى تعذ التعذٌل العنواى قثل التعذٌل الذرجـح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ  ملٝا٤ بزٟٚ ستُز  1

ايضبط باإلساي١ ٚأثضٙ يف املع٢ٓ يف تفغري 

 رصاع١ –صٚح املعاْٞ يؾٗاب ايزٜٔ االيٛع٢ 

ضت١ٜٛ رالي١ٝ 

ايضبط باإلساي١ ٚأثضٙ ف٢ املع٢ٓ رصاع١ ْص١ٝ 

ع٢ً تفغري صٚح املعاْٞ يؾٗاب ايزٜٔ 

االيٛع٢  

غري دٖٛضٟ  

 
ـ :كهُح انعهىو- 36

 

  

التعذٌل العنواى تعذ التعذٌل العنواى قثل التعذٌل الذرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري  بٝغاْت ستُز أمحز  1

 ايهؾف عٔ ايطفًٝٝات يف املٝاٙ "

 " املغتدز١َ يف ايضٟ

 صصز ايطفًٝٝات يف خطٛط تٛطٜع املٝاٙ "

 " ٚخظاْات املٝاٙ

غري دٖٛضٟ  

َادغتري عشض ستُٛر َصطفٞ  2

 ستغات أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض "

 " بعض املضنبات ايصٝزال١ْٝ

 ستغات أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض "

 " َايٝات ايبريٜالَني
غري دٖٛضٟ  

َادغتري  غار٠ أمحز ايغٝز  3
 أقطاب أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض "

"  بعض املضنبات ايصٝزال١ْٝ 

أقطاب أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض 

" عًفات اهلٝزصٚنغٞ نًٛصٚنٜٛٔ 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري ستُز عًٞ قضْٞ  4
حتطري ٚتطبٝكات حت١ًًٝٝ ألقطاب أ١ْٜٝٛ "

"  إْتكا١ٝ٥ يًُضنبات ايصٝزال١ْٝ 

حتطري ٚتطبٝكات حت١ًًٝٝ ألقطاب أ١ْٜٝٛ "

إْتكا١ٝ٥ يتكزٜض ٖٝزصٚنًٛصٜز 

 " ايبٝٓظٜزاَني 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري ْزا عبز ايٓيب ستُز  5
زتغات أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض 

 "بعض املضنبات ايصٝزال١ْٝ

زتغات أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ يتكزٜض 

 بضَٚٝز ايبٝٓافريّٜٛ

غري دٖٛضٟ  

 
ـ :كهُح انتزتُح- 37

 

  

التعذٌل العنواى تعذ التعذٌل العنواى قثل التعذٌل الذرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري َادز٠ أمحز صدب  1

إعار٠ ٖٓزع١ عًُٝات إراص٠ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ " 

ايصٓاعٞ مبصض يف ض٤ٛ خربات بعض ايزٍٚ  

إعار٠ ٖٓزع١ عًُٝات إراص٠ املزاصؼ " 

ايجا١ْٜٛ ايصٓاع١ٝ مبصض يف ض٤ٛ خربات 

" بعض ايزٍٚ 

غري دٖٛضٟ  

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

 
 ـ:كهُح انتزتُح- 38

 

الوــذج الوطلـوب هــذها الوـــذ الساتـــق  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري صؽا عٝز إبضاِٖٝ  1

تصٛص َكرتح يتفعٌٝ رٚص َؤعغات اجملتُع 

املزْٞ يف تًب١ٝ االستٝادات ايرتب١ٜٛ 

" يًُضأ٠ ايضٜف١ٝ مبشافع١ ايفّٝٛ 

 16/4/2016  إىل 17/4/2015ال ٜٛدز 
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ـ :كهُح اِداب- 39

 

الوــذج الوطلـوب هــذها الوـــذ الساتـــق  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري عبز اهلل عبز ايٛاسز امحز  1

آيٝات ايغضر يف ايكص١ ايكصري٠ عٓز عبز 

اذتُٝز دٛر٠ ايغشاص 
 20/3/2016 إىل 19/3/2015ال ٜٛدز 

َادغتري ٢َٓ َٓري امحز  2

اجتاٖات ايعاًَني ٚاملغتفٝزٜٔ ضتٛ 

خزَات املهتب١ ايضق١ُٝ دتاَع١ بين 

 رصاع١ َغش١ٝ –عٜٛف 

 20/5/2015 إىل 19/5/2014ال ٜٛدز 

 
ـ :كهُح انعهىو- 40

 
 

الوــذج الوطلـوب هــذها الوـــذ الساتـــق  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري ٚعاّ ٚسٝز ايزٜٔ أمحز  1

تأثري أيبإ اإلبٌ ٚاملار٠ ايفعاي١ يف طٜت 

سب١ ايربن١ عًٞ ايف٦ضإ األيبٝٓٛ 

Steptozotociٟاملصاب١ بزا٤ ايغهض   

15/7 /2013 -14/7/2014 15/7/2014 – 14/7/2015 

َادغتري أمحز إمساعٌٝ زتاٖز  2
حتطري ٚتٛصٝف أناعٝز فًظ١ٜ َتٓا١ٖٝ 

  ايصػض نشفاطات ض١ٝ٥ٛ ٚزتغات غاطات

18/11/2013 – 

18/11/2014 

18/11/2014 – 18/11/2015 

 
ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 41

 
 

الوــذج الوطلـوب هــذها الوـــذ الساتـــق  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري غار٠ تٛفٝل عبز اذتًِٝ       1

تأثري عكاص ايٓٝهٛصاْزٌٜ عًٞ ْتا٥ر 

َضضٞ ايشع١ ايصزص١ٜ ايػري َغتكض٠ 

ٚاالصتؾشا٤ ايػري ايهاٌَ بعط١ً ايكًب  

 1/10/2015 إىل 1/10/2014 1/10/2014 إىل 1/10/2013

َادغتري َريفت صبٝع ستُز  2

َز٣ اْتؾاص االعتالٍ االْبغاط٢ يعط١ً 

ايكًب ف٢ َضض٢ ايضَٚاتٜٛز املفص٢ً 

ٚعالقت٘ بٓؾاط املضض 

 1/10/2015 إىل 1/10/2014ال ٜٛدز 

َادغتري ع٢ً صؽٝزٟ سغٔ  3

اْتؾاص َتالط١َ االٜض ف٢ َضض٢ استؾا٤ 

عط١ً ايكًب املصضٜني ف٢ املضاسٌ ايعُض١ٜ 

املدتًف١ 

 1/10/2015 إىل 1/10/2014ال ٜٛدز 

 َادغتريٖٓز عٝز امحز  4

املطاععفات ايٓاجت١ عٔ طصع ايعزعات 

راخٌ ايعني 

 1/10/2013 إىل 1/10/2012ال ٜٛدز 

 َادغتريؽُٝا٤ ٜٛعف عبز اهلل  5

قٝاؼ ايظْو ف٢ االطفاٍ املصابٕٛ باالعٗاٍ 

اذتار ف٢ ب٢ٓ عٜٛف 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ ٖٝجِ إبضاِٖٝ إبضاِٖٝ  6

رق١ قٝاؼ طٍٛ ايعني احملٛص٣ باعتدزاّ 

دٗاط اٜٛاٍ َاعرت قبٌ ٚبعز ع١ًُٝ اطاي١ 

طٜت ايغًٝهٕٛ َع اٚ بزٕٚ اطا٠ املٝا٠ 

ايبٝطا٤ ٚطصع ايعزعات 

 1/10/2015 إىل 1/10/2014 1/10/2014 إىل 1/10/2013
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ـ :قكهُح انحقى- 42
 
 

الوــذج الوطلـوب هــذها الوـــذ الساتـــق  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

 رنتٛصاٙباعٌ غضٜب ستُز  1
 –َغ٦ٛي١ٝ اإلراص٠ عٔ أعُاهلا املار١ٜ 

رصاع١ َكاص١ْ 

 إىل 18/2/2014

17/2/2015 

 17/2/2016 إىل 18/2/2015

 رنتٛصاٙأمئ طاٜز امحز  2
قاعز٠ ختصٝص األٖزاف يف ايكضاص اإلراصٟ 

  رصاع١ َكاص١ْ –

 إىل 18/2/2014

17/2/2015 

 17/2/2016 إىل 18/2/2015

اثض املعًَٛات١ٝ يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ  عال٤ ايزٜٔ عبز ايٖٛاب ع٢ً  3

 إىل 16/7/2013

15/7/2014 

 15/7/2015 إىل 16/7/2014

4 
بغ١ُ صالح ايزٜٔ عبز 

ايغالّ 

 
عًطات َأَٛص ايطبط ايكطا٥ٞ يف ادتضا٥ِ 

املعًَٛات١ٝ 

 إىل 16/10/2013

15/10/2014 

 15/10/2015 إىل 16/10/2014

 
 

ـ :كهُح انتجارج- 43
 
 

الوــذج الوطلـوب هــذها الوـــذ الساتـــق  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري  ٖٓز سغٔ عبز ايعًِٝ 1

اثض إراص٠ ايعالقات َع ايعُال٤ ع٢ً ايفعاي١ٝ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً قطاع –ايتغٜٛك١ٝ 

 ايبٓٛى ايتذاص١ٜ

 21/4/2016 إىل 22/4/2015ال ٜٛدز 

َادغتري نضِٜ ععٝز سغني  2
حتًٌٝ اجتاٖات املتعاًَني ف٢ عٛم األٚصام " 

" . املاي١ٝ املصض١ٜ ف٢ ض٤ٛ املتػريات ادتزٜز٠ 
 18/2/2016 إىل 19/2/2015ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ  ٖاي٘ سغٔ ستُز 3

ْعاّ اإلْتاز ف٢ ايٛقت احملزر نُزخٌ " 

 رصاع١ –ملعادت١ املؾهالت اإلْتاد١ٝ 

 " حت١ًًٝٝ يؾضنات ايكطاع ايصٓاع٢ مبصض

 19/3/2016 إىل 20/3/2015ال ٜٛدز 

 
ـ :كهُح انصُدنح- 44

 
 

الوــذج الوطلـوب هــذها الوـــذ الساتـــق  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري ٥ٚاّ ستُٛر عجُإ  1
رصاع١ حت١ًًٝٝ عًٞ بعض األر١ٜٚ املٓتكاٙ 

يعالز ايطػط ايزّ املضتفع 
 20/5/2016 إىل 21/5/2015ال ٜٛدز 

َادغتري أَاْٞ سغٔ دٛر٠  2

رصاع١ صٝزي١ٝ ع٢ً عكاص ثٓا٥ٞ 

ٖٝزصٚنًٛصٜز ايبٝتاٖغتني يف صٛص٠ 

أقضاص ممتز٠ املفعٍٛ تًتصل بايػؾا٤ 

املداطٞ يًفِ 

 20/5/2016 إىل 21/5/2015ال ٜٛدز 

 َادغتريستُز عبز اذتُٝز ستُز  3

رصاع١ َكاص١ْ يفاع١ًٝ زتُٛعات شتتًف١ 

َٔ ايعالز ايجالثٞ املغتدزّ يف عالز قضس١ 

املعز٠ ٚاالث٢ٓ عؾض ْتٝذ١ اإلصاب١ 

باملٝهضٚب اذتًظْٚٞ 

 9/5/2016 إىل 10/5/2015ال ٜٛدز 
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:- وافق انًجهس عهً إَقاف قُد رسانح انًاجستُز انتانُح  (هـ)
 

ـ :كهُح انتجارج- 45
 
 

السثـة   عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري  صاْٝا ٖاصٕٚ سٓني 1

رٚص َٚغ٦ٛي١ٝ َضاقب اذتغابات ف٢ ايتكضٜض عٔ األرا٤ املاىل " 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ –يًُٓؾآت ايصػري٠ ٚاملتٛعط١

 " . املصض١ٜ

ايغفض يًداصز 

َادغتري َضٚٙ عبز اهلل سغٔ  2

رصاع١ حت١ًًٝٝ ألعًٛب ايتهًف١ املغتٗزف١ ف٢ ختفٝض " 

ايتهايٝف ٚطٜار٠ ايضع١ٝ َٔ خالٍ اعتدزاّ ايتشًٌٝ 

 " .  رصاع١ تطبٝك١ٝ–ايٛظٝف٢ يًتهايٝف 

ايغفض يًداصز 

 
ـ :كهُح انطة انثشزٌ- 46

 
 

السثـة   عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

ايغفض يًداصز  ------------------------------------------رنتٛصاٙ خايز ستُز عصاّ ايزٜٔ  1

 
 

ـ :كهُح انعهىو- 47
 
 

السثـة   عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري عٓزؼ األَري ستُز  1

ايتأثريات املتزاخ١ً يًًُٛس١ ٚادتٗز االيًٝٛباثٞ عًٞ بعض 

األْؾط١ األٜط١ٝ املصاسب١ يُٓٛ بارصات ْبات ايشص٠ ايؾا١َٝ 

صعا١ٜ طفٌ 

 
 
:- وافق انًجهس عهً شطة قُد رسائم انًاجستُز واندكتىراِ انتانُح (ي)
 

ـ :كهُح انحقىق- 48
 

السثـة  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

 ٠ رصاع١ َكاصٕ–االعتكاٍ اإلراصٟ بني ايتٓعِٝ ٚاالعتباس١ رنتٛصاٙ امحز عًٞ ٖٚب١  1

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف بعزّ 

دز١ٜ ايباسح 

 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
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ـ :كهُح انصُدنح- 49
 

السثـة  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري غار٠ ستُز قضْٞ  1

َكاص١ْ بني تأثري َؾتكات ايٓٝاعني ٚايغتاتني َعا ٚتأثري 

نال َُٓٗا ع٢ً سزٙ يف عالز طٜار٠ تضنٝظ ايزٖٕٛ يف 

ايزّ 

عزّ عزار املصضٚفات ايزصاع١ٝ 

َادغتري ْاْغٞ ْادٞ فِٗٝ  2
ناصْٝتني يف عالز األُْٝٝا يف األطفاٍ َضض٢ - رٚص اٍ

ايفؾٌ ايهًٟٛ املظَٔ 

عزّ عزار املصضٚفات ايزصاع١ٝ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف بعزّ 

املتابع١ َٓش بزا١ٜ ايتغذٌٝ 

َادغتري صساب عبزٙ ناٌَ  3

رصاع١ صٝزي١ٝ ع٢ً بضٚنًٛصبرياطٜٔ نعكاص ستطض يف 

صٛص٠ سٜٛصالت رٚا١ٝ٥ دزٜز٠ راخٌ االقضاص ايكاب١ً 

ياليتصام ظزاص ايفِ 

عزّ عزار املصضٚفات ايزصاع١ٝ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف بعزّ 

املتابع١ َٓش بزا١ٜ ايتغذٌٝ 

 
ـ :كهُح انطة انثشزي- 50

 

السثـة  عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------  ربًَّٛض٠ٚ عبز املٓعِ َزبٛىل  1

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ ربًّٛ َٝٓا عٝار دٝز  2

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------  ربًّٛامحز خًف  ستُٛر  3

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ ربًّٛ ٚيٝز ايعضؽ٢ عبز ايضسِٝ  4

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------  ربًّٛمشػ تٛفٝل ستُز  5

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري عُضٚ عبز ايعظٜظ ععزاٟٚ  6

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري امحز عٝز صاحل  7

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري َاصيني أَري عبزٙ  8

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري امحز ستُز نضِٜ  9

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري َاصٜإ دضدػ عًُٝإ  10

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري إٜٓاؼ ْٜٛػ ستُز  11

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري سغاّ سغني ناٌَ  12

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري صٜٗاّ ستُز صابض  13

عزّ عزار املصضٚفات ------------------------------------------ َادغتري عُضٚ َصطف٢ عبز اذتُٝز  14

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ  ساعتٓفا------------------------------------------ رنتٛصاٙ َاٜهٌ إبضاِٖٝ عظٜظ  15

 عزر َضات رخٍٛ اَتشإ ادتظ٤ األٍٚ  ساعتٓفا------------------------------------------ رنتٛصاٙ إبضاّ اعطفاْٛؼ عبز ايٓٛص  16

 
 

 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث            17                 21/4/2015تتارَـخ  (104)انجهسـح رقـى 

 
 

 
ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزاخ انًقديح يٍ كهُح انطة انثشزي تشأٌ َقم انقُد - 51

 
 

إلى هي الذرجح اسـن الطالــة م 

كلٍح الطة جاهعح السقازٌق    كلٍح الطة جاهعح تنً سوٌفَادغتري ستُز ستغٔ ستُٛر  1

   كلٍح الطة جاهعح تنً سوٌف   كلٍح الطة جاهعح أسٍوطَادغتري ٖٓا٤ ْاد٢ سًِٝ  2

   كلٍح الطة جاهعح تنً سوٌف   كلٍح الطة جاهعح القاهرجرنتٛصاٙ سامت ستُز سغٔ  3

 
 

 
ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزج انًقديح يٍ كهُح انطة انثشزي تشأٌ إنغاء إَقاف انقُد - 52

 
 
 

السثـة   عنواى الرسالحالذرجــح اسـن الطالــة م 

ايعٛر٠ َٔ أداط٠ َضافك١ ايظٚز ------------------------------------------ رنتٛصاٙ َٓاٍ ارصٜػ عبز اذتُٝز  1

 
 

 
ـ :وافق انًجهس عهً انًذكزاخ انًقديح يٍ كهُح انطة انثشزي تشأٌ تحىَم اندراسح - 53

 
 

إلى هي اسـن الطالــة م 

دتلوم هاجستٍر فاطوح طه إسواعٍل  1

دتلوم هاجستٍر فاطوح حوذي عثواى  2

دتلوم هاجستٍر صثري احوذ علً  3

 
 
 
 
 
 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهُا وانثحىث
 

         إدارج اندراساخ انعهُا وانثحىث            18                 21/4/2015تتارَـخ  (104)انجهسـح رقـى 

 
 

 
ـ :انًذكزج انًقديح يٍ كهُح انطة انثُطزٌ تشأٌ تعدَم خطح انثحج - 54

 

الخطح تعذ التعذٌل الخطح قثل التعذٌل العنواى الذرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري أمحز أبٛ ارتري عباؼ  1

ايعالق١ بني بعض ٖضَْٛات 

 ايتهاثض ْٚؾاط املبٝض

- Collection of  pituitary 
glands , ovaries and blood 
samples from slaughter 
house . 
- Estimation of some 
reproductive hormone 
levels in the serum of 
cattle . 
- Correlation between 
blood hormonal levels and 
ovarian activities. 

- Injection of some 
hormones . 
- Collection of ovaries and 
blood from control and 
injected animals . 
-  Correlation between 
injected hormones and 
reproductive hormones as 
well as ovarian activity. 

 
 

 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


