
 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث

 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            1                 24/8/2014تتاريـخ  (96)انجهسـح رقـى 

 

قزاراخ 

( 96)يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث انجهسح رقى  

 24/8/2014 تتاريخ 

االستهالل 
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

انًصادقـاخ  
 

 

 . 15/7/2014بتاصٜذ  (95)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

انضىاتط 
 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايكٛاعز ٚاألسهاّ -  2

ايعا١َ املٓع١ُ يًزصاعات ايعًٝا بٓعاّ ايغاعات املعتُز٠ ظاَع١ عني مشػ ٚإصعاهلا 

 . يًذاَعات يالعرتؽار بٗا ٚتعزٌٜ ايًٛا٥ح ظاَع١ عني مشػ 

ايكضاص 

 ايعًٝا تطضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعا/ ر.تؾهٌٝ  دت١ٓ بض٥اع١ ا-  

: ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

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

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

٢َٓ ست٘    ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ  يًزصاعات ايعًٝا  . ر. أ

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

عٗاّ سٓفٞ       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.أ

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

عصُت ْصاص                 األعتاس به١ًٝ اآلراب . ر.ا

عاَح فهضٟ                 األعتاس به١ًٝ ايصٝزي١ . ر.ا

ستُٛر ايبٝذا٣ٚ          األعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ / ر.ا

. إلعزار تكضٜض

 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث

 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            2                 24/8/2014تتاريـخ  (96)انجهسـح رقـى 

 

 

 

ع٢ً األقٌ َٔ %  30املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ األع٢ً يًذاَعات بؾإٔ ختصٝص ْغب١ -  3

. عزر املكبٛيني َٔ أطبا٤ ٚطبٝبات ٚطاص٠ ايصش١ يًتغذٌٝ يًزصاعات ايعًٝا بادتاَعات 

 
ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا ٚإساي١ املٛضٛع إىل ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ يتٓفٝشٙ - 

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ بعض املالسعات ع٢ً زتًػ ايه١ًٝ -  4

سٝح مت تعزٌٜ عٓٛإ بعض ايضعا٥ٌ رٕٚ َٛافك١ زتايػ األقغاّ ٚزتًػ ايزصاعات ايعًٝا 

.  ٖٚشٙ ايتعزٜالت البز َٔ إقضاصٖا نتعزٌٜ ٚيٝػ نتصٜٛب خطأ 

 

ايكضاص 

ستُٛر سغني   ٚنٌٝ ن١ًٝ  ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا . ر.إساي١ املشنض٠ إىل ا- 

. ٚايبشٛخ يًضر عًٝٗا

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عزّ عفض ايغار٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املؾضفني ع٢ً ايضعا٥ٌ -  5

. ايع١ًُٝ إال بعز االْتٗا٤ َٓٗا أٚ ايتٓاطٍ عٔ اإلؽضاف

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ٚإساي١ املٛضٛع إىل زتًػ ادتاَع١ املٛقض - 

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إْؾا٤ بٓو ايعٝٓات ذتفغ ايعٝٓات ٚإدضا٤ األعاخ عًٝٗا-  6

ايكضاص 

 ايعًٝا تطضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعا/ ر.تؾهٌٝ  دت١ٓ بض٥اع١ ا-  

: ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

خايز ايؾ٢ُٝ               عُٝز ن١ًٝ ايصٝزي١ . ر.أ

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

صؽا سغني                    األعتاس به١ًٝ ايصٝزي١ . ر.أ

ٜاعض دابض                    األعتاس به١ًٝ ايصٝزي١ . ر.أ

. إلعزار تكضٜض
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ٚضع ْعاّ ٜغٌٗ طٜار٠ احملاضضات َٔ األعاتش٠ َٔ راخٌ -  7

. ٚخاصز َصض 

ايكضاص 

 ايعًٝا تطضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعا/ ر.تؾهٌٝ  دت١ٓ بض٥اع١ ا-  

: ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

بٗا٤ ايكاضٞ          عُٝز ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات . ر.أ

خايز ايؾ٢ُٝ                     عُٝز ن١ًٝ ايصٝزي١ . ر.أ

ع٢ً عبز ايعاٍ                  األعتاس به١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ . ر.ا

ٖاْٞ صاحل                         األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ . ر.ا

. إلعزار تكضٜض

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إساي١ طالب بايزصاعات ايعًٝا َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ إىل ايٓٝاب١ -  8

ايعا١َ  ٚؽطب تغذٌٝ صعا٥ٌ ايزنتٛصاٙ  يعزّ األَا١ْ ايع١ًُٝ يتظٜٚضِٖ ؽٗارات 

. ايتٜٛفٌ ارتاص١ بِٗ 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ع٢ً ؽطب ايضعا٥ٌ -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ بعض أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ به١ًٝ اإلعالّ  بؾإٔ تضق١ٝ -  9

َض٠ٚ ٜاعني ستُز املزصؼ به١ًٝ اإلعالّ داَع١ بين عٜٛف َٔ رصد١ / ايزنتٛص٠ 

. َزصؼ إىل أعتاس َغاعز صغِ عزّ َضٚص إال عت١ أؽٗض  بعز تعٝٝٓٗا يف ادتاَع١ 

 

ايكضاص 

 

 ايعًٝا تطضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعا/ ر.تؾهٌٝ  دت١ٓ بض٥اع١ ا-  

: ٚعط١ٜٛ نال َٔ 

ستُز اْػ دعفض                                  األعتاس به١ًٝ اذتكٛم / ر.ا

عارٍ عبز ايػفاص                                      عُٝز ن١ًٝ اإلعالّ / ر.ا

إلعزار تكضٜض ٚعضض٘ ع٢ً زتًػ ادتاَع١ ايكارّ 
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املشنض٠ املكز١َ  َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ  -  10

 دٛا٥ظ ادتاَع١ ايع١ًُٝ .

 ًَُٞهافأ٠ ايٓؾض ايع .

  تعز٣ ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات ٚاهلٓزع١ ع٢ً ختصص ايفٝظٜا٤ صغِ أْٗا

. َغ٦ٛي١ٝ ايكغِ

  إتاس١ أٟ دٗاط يف أٟ ن١ًٝ دتُٝع أبٓا٤ ادتاَع١ .

 

ايكضاص 

 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات . ر.ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  أ

ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ نال َٔ 

بٗا٤ ايكاضٞ               عُٝز ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات . ر.أ

عٝف ايٓصض امحز                     ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.ا

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

. إلعزار تكضٜض

 

. املشنض٠ املكز١َ  بؾإٔ تؾهٌٝ دت١ٓ ايزٚا٥ض ايع١ًُٝ-  11

 

ايكضاص 

 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات . ر.ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  أ

ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ نال َٔ 

دٛر٠ إمساعٌٝ                        عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ . ر.أ

ستُز خطض                              عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ . ر.أ

خايز ايؾ٢ُٝ                     عُٝز ن١ًٝ ايصٝزي١ . ر.أ

ستُٛر ايبٝذا٣ٚ               األعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ . ر.أ

ٖاْٞ صاحل                           األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ . ر.ا

. إلعزار تكضٜض
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املشنض٠ املكز١َ  بؾإٔ تؾهٌٝ دت١ٓ يعٌُ قاعز٠ بٝاْات يًباسجني يف اجملاالت -  12

. املدتًف١ 

ايكضاص 

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

عط١ٜٛ نال َٔ 

دٛر٠ إمساعٌٝ                         عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ . ر.أ

ستُز خطض                                عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ . ر.أ

َتٛيٞ عبز ايعظٜظ                      عُٝز ن١ًٝ اهلٓزع١ . ر.أ

ستُز فٛطٟ                                  األعتاس به١ًٝ اآلراب . ر.ا

                     املزصؼ به١ًٝ اآلراب                     عٝز صبٝع. ر

 

املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ ساي١ ايطايب عاٜز صَطإ املكٝز -  13

. بكغِ عًّٛ ايصش١ ايضٜاض١ٝ  ٚايشٟ صعب يف َار٠ اإلسصا٤ َضتني

 

ايكضاص 

 إساي١ املٛضٛع إىل املغتؾاص ايكاْْٛٞ ٚعضض األَض ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقضـ 

 

 

االنتًاساخ 
 

االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطايب إمساعٌٝ راخًٞ عبز املُٗٝٔ املغذٌ يزصد١ ايزنتٛصاٙ -  14

. به١ًٝ ايرتب١ٝ بؾإٔ سصٛي٘ ع٢ً رصدات ايضأف١ يف اَتشإ ايتٜٛفٌ 

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ-  
صفا٤ عًُٝإ امحز   املزصؼ املغاعز به١ًٝ / االيتُاؼ املكزّ َٔ املزصؼ املغاعز-  15

 .ايتُضٜض بؾإٔ سصٛهلا ع٢ً رصدات ايضأف١ يف اَتشإ ايتٜٛفٌ يًرتقٞ إىل رصد١ َزصؼ

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ-  
 

صَطإ صبٝع  املغذٌ يزصد١ املادغتري به١ًٝ ايطب / االيتُاؼ املكزّ َٔ ايطبٝب -  16

 . سصٛي٘ ع٢ً رصدات ايضأف١ يف اَتشإ ايتٜٛفٌ ٕايبؾض٣ بؾأ
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ايكضاص 

اجملًػ  ٚافل -  

 

 

انعالقاخ انثقافيح 
 

امحز سغٔ / املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ املغتؾاص ايكاْْٛٞ يًذاَع١  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً إٜفار ايزنتٛص-  17

 .ؽعبإ  يف ١َُٗ ع١ًُٝ مبغتؾف٢ املًو فٝصٌ ايتدصصٞ باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ 
 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ -  

 
 

انًذكزاخ انًقديح يٍ انكهياخ 
 

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

ـ :انتجارجكهيح - 18
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريستُٛر ستُز طٜٔ  1
َزخٌ َكرتح يرتؽٝز تهايٝف إعار٠ تصٓٝع املٓتذات سات 

 حتًٌٝ تطبٝكٞ –رٚص٠ اذتٝا٠ قصري٠ األدٌ ٚعضٜع١ ايفغار 

ستُز ادتباىل / ر.ا

سغٔ ؽًكا٢َ / ر

11 

5 
إقضاص 

َادغتري خايز ستُٛر عباؼ  2

رصاع١ حت١ًًٝٝ يزٚص صٓارٜل االعتجُاص ع٢ً اراص٠ االصباح 

بايؾضنات ايعا١ًَ ف٢ اعٛام املاٍ ف٢ ظٌ عزّ متاثٌ 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ –املعًَٛات 

عبز ايٓاصض ستُز / ر.ّ.ا

اَري فاصؼ / ر

8 

4 
إقضاص 

َادغتري امحز ع٢ً ستُز  3

تؾٝز ايتهًف١ ٚرعِ ايكزص٠ ايتٓافغ١ٝ ف٢ املٓؾات 

ايصٓاع١ٝ َٔ خالٍ ايتهاٌَ بني ْعض١ٜ ايكٝٛر ٚاعًٛب 

 رصاع١ –عت٘ عٝذُا املزعِ مبٓٗذ١ٝ اهلٓزع١ املتظا١َٓ 

ْعض١ٜ َٝزا١ْٝ 

إقضاص  6صتاتٞ إبضاِٖٝ / ر.ا

رنتٛصاٙ مسري ابضاِٖٝ عبز ايععِٝ  4

رٚص َضاقب اذتغابات جتا٠ تكاصٜض االعُاٍ املتها١ًَ ْٚٛع 

ايتأنٝزات امل١ٝٓٗ املطًٛب١ ٚاختباص َز٣ قبٛي١ يز٣ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –اصشاب املغاصح يتكًٌٝ فذ٠ٛ ايتٛقعات 

إقضاص  5إبضاِٖٝ عبز اذتفٝغ / ر.ا

 
ـ :انعهىوكهيح - 19

 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتري ستُز ْٛص ايزٜٔ ستُٛر 1
حتطري ٚتكِٝٝ بٝٛيٛدٞ يبعض َضنبات 

ايبرياطٚيٛبريميٝزٜٓات ٚاالطٚثٝاطٚالت 

ع٢ً خًٝف١ / ر.ا

عٝز عبز ايكارص / ر

1 

14 

إقضاص 

َادغتري  صدب مجع١ عبز ايغالّ 2

اعتدزاّ ايها٥ٓات ايزقٝك١ ايفعاي١ نُشفظات 

اٚصٜٛنضَٚػ )بٝٛيٛد١ٝ ع٢ً امساى ايبًطٞ ايًٓٝٞ 

املٓظصع١   (ْٝٛيٛتٝهػ

محار٠ ستُز / ر.ا

ٚا٥ٌ عبز املٓعِ / ر

1 

4 
إقضاص 

َادغتري عاص٠ ع٢ً فضز  3
 ٠تًٛخ املعارٕ ٚايطفًٝٝات يف األمساى املغتدزّ

يالعتٗالى ايبؾض٣ َٔ جتُعات َا١ٝ٥ شتتًف١ َٔ عري٠ 

ثابت فضاز / ر.ا

محار٠ ستُز / ر

15 

1 
إقضاص 
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قاصٕٚ يف ستافع١ ايفّٝٛ 

َادغتري  ستُٛر سًُٞ ستُٛر 4
اعتدزاّ َعارٕ ايطني ايطبٝع١ٝ ٚاملدًك١ ف٢ اطاي١ بعض 

املعارٕ ايجك١ًٝ املٛدٛر٠ ف٢ املٝا٠ ادتٛف١ٝ َٚٝا٠ ايصضف 

ستُز ايكاعِ / ر.ا

َعاس قضْٞ / ر

5 

1 
إقضاص 

َادغتري صباب سغٔ امحز  5
املكا١َٚ ايبٝٛيٛد١ٝ يبعض املٝهضٚبات املُضض١ 

مبغتدًصات بعض ايٓباتات 

َادز عٝز / ر.ا

امحز ؽٛقٞ / ر

َزحي٘ عجُإ / ر

10 

2 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ غار٠ صفٛت خًٌٝ  6

ايتأثريات ايٓافع١ يًذظ٦ٜات ايٓا١ْٜٛ املغتدًص١ َٔ 

ايطشايب ايبشض١ٜ ع٢ً ايتغُِ ايهبزٟ املغتشح 

باعتدزاّ ايعكاقري يف ف٦ضإ ايتذاصب 

إبضاِٖٝ بضعٞ / ر.ا

بغٓت ستُٛر / ر

3 

10 

إقضاص 

رنتٛصاٙ عبري ستُز عبز اذتُٝز  7
تكِٝٝ ايتأثري ايٛقا٥ٞ يبعض املٓذات ايطبٝع١ٝ ع٢ً 

ايغ١ُٝ املغتشج١ بعكاص ايغٝهًٛفٛعفاَٝز 
إقضاص  1سٓإ عبز اذتُٝز / ر.ا

رنتٛصاٙ َض٠ٚ فضغ٢ً عبز ايٓعِٝ  8

ايتاثري ايٛقا٢٥ يًذظ٦ٜات ايٓا١ْٜٛ املغتدًص١  َٔ 

ايطشايب ايبشض١ٜ ع٢ً ايتغغِ ايهًٟٛ املغتشح 

باعتدزاّ املطارات اذت١ٜٛٝ يف ف٦ضإ ايتذاصب 

ْٝفني عبز ايضؤٚف / ر.ا

ٚال٤ مجاٍ / ر

1 
 -

إقضاص 

 
 

ـ :انطة انثشزيكهيح - 20
 

 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 رنتٛصاٙايظٖضا٤ ستُز فُٗٞ  1
تكِٝٝ رٚص عكاص ايضٜفانغُني ف٢ ْكص عزر ايصفا٥ح 

ايز١َٜٛ يز٣ َضض٢ ايتًٝف ايهبز٣ 

ستُز تٛفٝل / ر.ا

سغاّ غِٓٝ / ر

11 

5 
إقضاص 

 
ـ :انصيدنحكهيح - 21

 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

1 
أمسا٤ صَطإ عبز 

ايغتاص 

 َادغتري

رصاع١ فاصَانٛيٛد١ٝ ع٢ً ايتأثريات ايهبز١ٜ ايٛاق١ٝ 

احملت١ًُ يبعض املٛار ضز ايتغُِ ايهبزٟ املغتشح 

جتضٜبٝا يف ادتضسإ 

ع٢ً امحز / ر.ا

اَري٠ َضار / ر

6 

9 
إقضاص 

2 
ْضَني زتزٟ عبز 

ايغاتض 

َادغتري 
رصاع١ صٝزي١ٝ عٔ أْع١ُ ايتٛصٌٝ ايزٚا٥ٞ اذتزٜج١ 

يًُٓتذات ايطبٝع١ٝ املغتدز١َ يف عالز ايغ١ُٓ 

ٖب٘ فاصٚم / ر.ّ.ا

صؽا َصطف٢ /ر

8 

4 
إقضاص 

َادغتري إميإ حي٢ٝ ستُز  3
صٝاغ١ أدغاّ َهض١ْٝٚ نشٛاٌَ يألر١ٜٚ سات ايٛطٕ 

ادتظ٥ٞ ايعايٞ 

ٖب٘ فاصٚم / ر.ّ.ا

صؽا َصطف٢ / ر

9 

5 
إقضاص 

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض ايعكاقري رنتٛصاٙ َاصنٛ َٓري سن٢  4

ستُز عبز ايك٣ٛ / ر.ا

ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ / ر

ْز٣ عٝز / ر

3 

7 

6 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ أبٛ اذتُز عٝز  5
تصُِٝ ٚتؾٝٝز بعض املضنبات اذتًك١ٝ ٚغري املتذاْغ١ 

نُطارات يًغضطإ ٚااليتٗابات 

خايز صؽار / ر.ّ.ا

ستُز ط٘ / ر

10 

8 
إقضاص 

 

ـ :انتزتيحكهيح - 22
 

انًشـــــزف عنىاٌ انزسانح اندرجـح اســـــى انطانـــــة و 
عـدد 

اإلشزاف 
يالحظاخ 

 َادغتريٖٝاّ فٛطٟ اَبابٞ  1
ت١ُٝٓ األرا٤ املٗين ملعًُات صٜاض األطفاٍ يف ض٤ٛ إراص٠ 

ايتُٝظ  

َضِٜ ايؾضقاٟٚ / ر

ٖٓا٤ امحز / ر

4 

3 
إقضاص 
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َادغتري أمسا٤ زتزٟ أبٛ بهض  2

فعاي١ٝ بضْاَر يإلصؽار األعض٣ رتفض املؾهالت 

ايغًٛن١ٝ االدتُاع١ٝ يألطفاٍ ايشاتٜٛني ٚأثضٙ ع٢ً 

ايتٛافل ايٓفغٞ َع اآلخضٜٔ 

عاَٞ ستُٛر / ر.ا

ٖٝب٘ ممزٚح / ر

5 

5 
إقضاص 

َادغتري عٛطإ سغٔ َغعٛر  3
فاع١ًٝ بضْاَر إصؽارٟ يت١ُٝٓ بعض ايكِٝ األخالق١ٝ يز٣ 

أطفاٍ اذتًك١ األٚىل َٔ ايتعًِٝ األعاعٞ 

عارٍ عبز اهلل / ر.ا

ٖٝب٘ ممزٚح / ر

5 

4 
إقضاص 

َادغتري ٖب٘ نُاٍ ستُز  4

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً اعتدزاّ اذتاعب اآليٞ يف 

ت١ُٝٓ َٗاصات ايشنا٤ االْفعايٞ ملعًُٞ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ 

ايف١ٝٓ ٚأثضٙ يف اذتز َٔ ايعٓف ايطالبٞ 

ٚفا٤ عبز ادتٛار / ر.ا

ٖٝب٘ ممزٚح / ر

6 

6 
إقضاص 

رنتٛصاٙ صضا ع٢ً صضٛإ  5

فاع١ًٝ بضْاَر يتعًِٝ ايتفهري َٔ خالٍ تزصٜػ ايكضا٠٤ 

يتالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايكضا٠٤ 

ايٓاقز٠ ٚاالجتاٙ ضتٖٛا 

ستُز ستُٛر / ر.ا

َٛع٢ 
إقضاص  5

رنتٛصاٙ سامت عبز ايغالّ ستُز  6

فاع١ًٝ بضْاَر يًعالز ايهالَٞ باعتدزاّ اذتاعب اآليٞ ف٢ 

ختفٝف بعض اضطضابات ايٓطل ٚأثضٙ ع٢ً حتغني ايجبات 

االْفعايٞ يز٣ األطفاٍ املعاقني عكًٝا 

عبز ايفتاح غظاٍ / ر.ا

اؽضف َضع٢ / ر

6 

4 
إقضاص 

 

 

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

 

ـ :كهيح انعهىو- 23
 
 
 

  

تعد انتعديم قثم انتعديم عنىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

ستُز زتزٟ / ر.ارصاعات حت١ًًٝٝ يعٝٓات ًَٛث١ َٔ املٝاٙ ٚايرتب١ ٚبعض طضم املعادت١ َادغتري َصطف٢ ستُز َصطف٢  1

ستُز زتزٟ / ر.ا

امحز عجُإ / ر.ا

 

 

ـ :كهيح انصيدنح- 24
 
 
 

  

تعد انتعديم قثم انتعديم عنىاٌ انزسانح اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري امحز إمساعٌٝ صربٟ  1

 ٚبٝٛيٛد١ٝ يبعض أْٛاع نْٛٝظا اييت تُٓٛ ٠رصاعات فٝتٛ نُٝٝا٥ٞ

يف َصض 

٢َٓ سافغ / ر.ا

ستُز صضٛإ / ر

عبري عٝز / ر

٢َٓ سافغ / ر.ا

ستُز صضٛإ / ر

عبري عٝز / ر

ايؾُٝا٤ عبز ايضاطم / ر

َادغتري أمسا٤ عبز اذتُٝز ستُز  2
تصُِٝ ٚتؾٝٝز َؾتكات َٔ َٛصفٛيٌٝٓٝ ايبريَٝزٜٓات سات فاع١ًٝ 

َتٛقع١ نُطارات يالٚصاّ 

عشض ستُٛر / ر.ّ.ا

٢ْٗ ٖا٢ْ / ر

خايز صؽار / ر.ّ.ا

عشض ستُٛر / ر.ّ.ا

٢ْٗ ٖا٢ْ / ر

 

 

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

 

ـ :كهيح انطة انثيطزٌ- 25
 

  

 

انتعديم انعنىاٌ تعد انتعديم انعنىاٌ قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة م 
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َادغتري  ؽُٝا٤ ستُز ععٝز  1

تأثري بعض خالصات ايفطضٜات ٚايبهرتٜا 

يف  (1ب)ع٢ً اَتصاص االفالتٛنغني 

ايٓعاز اذتالب١ 

رصاع١ عٔ ايفطضٜات املٓتذ١ يًغُّٛ ف٢ 

عال٥ل اجملرتات حتت ايعضٚف ايصشضا١ٜٚ 

َع االؽاص٠ اىل ايتشهِ اذت٣ٛٝ هلا 

دٖٛضٟ  

 

 

 

 

 

 

ـ :كهيح انتزتيح- 26
 

 
 

انتعديم انعنىاٌ تعد انتعديم انعنىاٌ قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري  ؽُٝا٤ َصطف٢ امحز  1

فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح يت١ُٝٓ َٗاصات طالب 

ايزبًّٛ ارتاص١ بهًٝات ايرتب١ٝ يف اعتدزاّ 

 يف َعادت١ ْتا٥ر SPSSاذتظ١َ اإلسصا١ٝ٥ 

ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ اإلسصا٤ 

بضْاَر ايهرتْٚٞ َكرتح يت١ُٝٓ َٗاصات 

طالب ايزبًّٛ ارتاص١ بهًٝات ايرتب١ٝ 

 SPSSيف اعتدزاّ اذتظ١َ اإلسصا١ٝ٥ 

يف َعادت١ ْتا٥ر ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ 

ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ اإلسصا٤ 

غري دٖٛضٟ  

 

 

ـ :كهيح انعهىو- 27
 
 

 

 

انتعديم انعنىاٌ تعد انتعديم انعنىاٌ قثم انتعديم اندرجـح اسـى انطانــة م 

َادغتري  ٢ْٗ عبز ايععِٝ امحز  1

تأثري بعض ايطشايب اجملٗض١ٜ ع٢ً 

 ايٓاتر َٔ بعض املًٛثات ٕاملتغضط

ايهُٝٝا١ٝ٥ يف سٝٛاْات ايتذاصب 

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يًُغتدًصات 

ايهشٛي١ٝ يطشًب٢ اعربٚيٝٓا ٚاْتريَٚٛصفا 

ع٢ً٣ ايتغضطٔ املغتشح بايزا٣ اثٌٝ 

برئٜ ف٢ ادتضسإ ايبٝطا٤  (أ)ْٝرتٚطاَني 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري ٖز٣ ع٢ً عبز اذتُٝز  2

ايطضم ايتش١ًًٝٝ يبعض املعارالت 

ايتفاض١ًٝ ادتظ١ٝ٥ غ٢ٝ خط١ٝ ٚاجيار 

سًٛهلا احمله١ُ  

حتٜٛالت بانًٓز ٚاذتًٍٛ احمله١ُ 

ٚاذتًٍٛ املٛد١ٝ يبعض املعارالت ايتفاض١ًٝ 

ادتظ١ٝ٥ غري ارتط١ٝ ف٢ فٝظٜا٤ ايبالط١َ 

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ دٝٗإ عبز اذتُٝز سن٢  

تطبٝل طضم املرتانبات سات ايؾشٓات 

املتباري١ يتكزٜض بعض املغتشطضات 

ايصٝزال١ْٝ 

ايتكزٜض ايطٝف٢ ٚايهٗضب٢ يًُغتشطض 

باعتدزاّ " ايضٜغبريٜزٕٚ"ايصٝزال٢ْ 

املرتانبات سات ايؾشٓات املتباري١ 

غري دٖٛضٟ  

 

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

 

ـ :كهيح انتجارج- 28
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري عاص٠ ستُز ستُز  1

تأثري عٗٛي١ اعتدزاّ املٛقع االيهرت٢ْٚ ع٢ً 

صضا ايعٌُٝ ٚاْعهاعات٘ ع٢ً ٚال٥٘ 

منٛسز  (WOM)ٚايتٛص١ٝ باملٓتر بني ايعُال٤ 

َكرتح يًتطبٝل ع٢ً ارتزَات االيهرت١ْٝٚ 

 18/3/2015 إىل 19/3/2014َٔ ال ٜٛدز 

 

ـ :كهيح انصيدنح- 29



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث
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انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ْاْغٞ ممزٚح امحز  1

/ ايعالق١ بني ايتشٛص ادتٝين باذتشف 

اإلضاف١ يألْظِٜ احملٍٛ يالصتٝٛتٓغني 

ٚايغ١ُٓ 

 25/7/2015 إىل 26/7/2014َٔ ال ٜٛدز 

 

 

ـ :كهيح انطة انثشزي- 30
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري امحز سغني ؽفٝل  1

تأثري اهلٝزصٚنٛصتٝظٕٚ ع٢ً خص١ٝ 

ايفأص االبٝض ايبايؼ ٚايزٚص ٚايٛقا٢٥ 

احملتٌُ يفٝتاَني ز رصاع١ ٖغتٛيٛد١ٝ 

ٚؽه١ًٝ قٝاع١ٝ 

 1/10/2014 إىل 1/10/2013َٔ  1/10/2013 إىل 1/10/2012َٔ 

 

ـ :كهيح انعهىو- 31
 

انًــدج انًطهـىب يــدها انًـــد انساتـــق  عنىاٌ انزسانحاندرجــح اسـى انطانــة و 

َادغتري ٖزٜض عجُإ يبٝب  1

رصاعات ٖغتٛيٛد١ٝ ٚتضنٝب١ٝ رقٝك١ 

يًتأثري ايٛقا٢٥ يبعض َطارات 

االنغز٠ع٢ً تًف االْغذ١ ايٓاتر َٔ 

اؽع١ داَا ف٢ ادتضسإ ايبٝطا٤ 

 18/5/2015 إىل 9/5/2014َٔ ال ٜٛدز 

 رنتٛصاٙاملاس٢ ستُز سغٔ  2

رصاعات ع٢ً تأثري االْتٝذني املفضط َٔ 

رٜزإ ايفالصٜا ٚعكاص ايزا٣ اٜجٌٝ 

ناصباَاطٜٔ عٝرتات ع٢ً ايٛصّ ايهبز٣ 

املغتشح ف٢ ايف٦ضإ 

 20/4/2015 إىل 21/4/2014َٔ ال ٜٛدز 

 
 
 
 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 



 قزاراخ يجهس اندراساخ انعهيا وانثحىث

 

         إدارج اندراساخ انعهيا وانثحىث            11                 24/8/2014تتاريـخ  (96)انجهسـح رقـى 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


