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 محضر اجتماع

 مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 الخامس( اإلجتماع)
 3122/3123 الجامعًللعام 

 22/2/3123ٌوم األربعاء الموافق 
======== 

فـً تمـام السـاع   3122/3123=  عقد مجلـس الدراسات العلٌا والبحـوث اجتماعــ  الرابــل للعـام الجـامعــً 
د/ عبــد الــرحٌم ســعد ةــول  ـ سائــا رئــٌس الجامعــ  1الســٌد    برئاســ 22/2/3123الحادٌــ  عةــرر األربعــاء 

 -لةئون الدراسات العلٌا والبحوث وحضر اإلجتماع:

 الوظٌف  االسم م
 عمٌد كلٌ  الحاسبــات والمعلــــومات د/ محمد صـالح الدٌن السٌد1  2

 عمٌد كلٌ  الفســــــــــون التطبٌقٌ   .د/ ٌاسر سهٌـــــــــل 3

 الطا البٌطــري للدراسات العلٌا وكٌل كلٌ  د/ محمد عطٌ  محمـد متول1ً  4

 وكٌل كلٌ  اآلداا للدراســــــات العلٌا د/ عــــــزر  حمد صٌام1ا 5

 وكٌل كلٌ  الزراع  للدراســـــات العلٌا د/ ماهــر حسا السبً خلٌل1  6

 وكٌل كلٌ  التربٌ  للدراســــــات العلٌا بد القادرد/  ةــرؾ  حمد ع1  7

 وكٌل كلٌ  الحقوق للدراســـــات العلٌا د/ السٌد عبد الحمٌد فــوده1  7

 وكٌل التربٌ  الرٌاضٌ  للدراســـات العلٌا د/ حسٌن دري  باظـــــ 1  8

 وكٌل كلٌ  العلــــوم للدراســـات العلٌا د/ محمد عبـد هللا الفخراس1ً  9

 العلٌاوكٌل كلٌ  التمرٌض للدراســـــات  د/ محمود عبد الصبور محمود1  21

 قائم بعمل وكٌل كلٌ  الطا البةري للدراسات العلٌا د/ عوض العبــــــــد1  22

 وكٌل كلٌ  الهسدس  بةبرا لةئون التعلٌم والطالا  .د/ عبدهللا  حمد سعـــــــد 23

 وكٌل كلٌ  التجارر للدراسات العلٌـــــــا ــــال .د/ فاروق جمع  عبدالع 24

 األستاذ المتفرغ بطا بسهـــــــــــا  .د/ حسسى  حمد عبدالرحمـــن 25

  مٌن الجامع  المساعد للةئون اإلدارٌــــ  السٌدر/ سهٌر عبدالعــــــال 26

 مدٌر عام الدراسات العلٌا والبحــــــوث السٌدر/ سساء متولـً ةـــرٌؾ 27

 ـسالسكرتارٌ  الفسٌ  للمجلــــــــــ السٌد/ هةام عادل المهــــدى 27

 سكرتارٌ   .د/ سائا رئٌس الجامـــــــع  السٌدر/ سعدٌ  محمد  ضاحـــى 28

 سكرتارٌ   .د/ سائا رئٌس الجامــــــــع  السٌدر/  مسى سعٌد محمد ٌوسؾ 29

 
 من:  ** كما دعً لحضور الجلس  كال

 اتــــلتكسولوجٌا المعلوم الجامع رئٌس  مستةار راا عصاص  دممحازي ؼ.د/   2

 رـــإدارر مةروعات التطوٌ لوحدرالتسفٌذي  المدٌر عبدالؽفـــار السٌدالء ع.د/   3

 

لةئون الدراسات العلٌا والبحوث  الجامع د/ عبد الرحٌم سعد ةول  ـ سائا رئٌس 1  السٌد  االجتماع افتت ** 
   1متمسٌاً للجمٌل دوام التوفٌق فً إسجاح العملٌ  التعلٌمٌ  الحاضرٌنورئٌس المجلس باسم هللا مرحباً بالسادر 

** قدم سٌادت  الةكر للسٌدر / سساء ةرٌؾ على ما قدمت  للجامعـ  مـن قٌامهـا بواجبهـا كمـدٌر عـام للدراسـات 
 العلٌا والبحوث. 
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  والعلمٌـ  لوفـار ** كما قـدم سـٌادت  العـزاء للسـٌدر/ سـامٌ  عبـدالرحمن  بـوالخٌر مـدٌر عـام العالقـات ال قافٌـ 
 والدتها .

 

:ً  -** ثم بدأ المجلس النظر فً جدول األعمـــــــــــــــال على النحو التالـــــــــــــــــــــ

 أوالً  : املصادقات
 ــــــ

 لجــامعًا لعــامل لرابــلا جتمـــاع ا ًفــ البحــوثو لعلٌــاا لدراســاتا جلــسم جتمــاعا حضــرم لــىع لمصادقـــ )  ( ا
 . 24/23/3122 لموافـــقا ل ال اءا ومٌ 3122/3123

 القــرار: المصادقــــــــــــــــة

 -: كالتالـــً هىو التفوٌضب لٌهاع لموافق ا متت التً لموضوعاتا لىع لمصادق )ا( ا 

 
 لبشرى(ا لطــــــبا لٌةك)

 )مد فترة التسجٌل(
 :                                      لهم وهم ساقة مال جانل ةكٌلت ذكراتم ردتو والتً   سمائهم اآلتً الطالا تسجٌل تررف دم لىع الموافق 

 ــــــامع مـدرل لباطس ا ألمراضا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجلـ ا الحولً باسع لحمٌدا بدع حمد/   لطالاا -2
 .3123 كتوبر  تىح 3122 كتوبر  نم

 ــــــ

 نمـ امعـ مـدرل لعـٌنا جراحـ و اطـ قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل ـ ا روانمـ مـرع روانم سى/ م لطالب ا -3
 .3123 كتوبر  تىح 3122 كتوبر 

 ــــــ

 كتــوبر  نمــ امعــ مــدرل لبكترٌــاا قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ـ ا حمــودم حمــدم حمــودم اتن/ فــ لطالبــ ا -4
 .3123 كتوبر  تىح 3122

 ــــــ

 كتـوبر  نمـلمـدر عـام  لعظـاما راح ج قسمب تٌرلماجسا درج ل لمسجلـ ا تولىم حمدم امىس حمد/ م لطالاا -5
 .3123 كتوبر  تىح 3122

 
 

 لترٌبــــــــــــــــــــــة(ا لٌةك)

 لمهسـىا الـدبلوم( بلجسسـٌ ا وٌتى)كـ لدرعـ ا خٌلـؾم رهـودف اصـرس اٌز/ فـ لوافـدا لطالـاا ٌـدق لـىع لموافق ا -2
  . لخاص ا قت س علىو لمبد ا ٌثح نم كذلو3122/3123 الجامعً لعامل لمدرس ا ودرج ضمانو عتمادا عب ة

 ــــــــ
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 لخـا ا الـدبلوم( بلجسسـٌ ا وٌتٌـ ك لمطاوعـ )ا لـىع بدهللاع جمس الدر/ خ لوافدر)ا لطالب ا ٌدق لىع لموافق ا -3
ـــً لعــام( للتربوٌــ ا اإلدارر) قارســ م ربٌــ ت ســمق  فقتهــاس علــىو لمبــد ا ٌــثح نمــ ذلــكو 3122/3123 الجامعـ
 . لخاص ا

 لتجــــــــــــــــــارة(ا لٌةك)

ــرر التســجٌل -2 ــى مــد فت ــا الموافقــ  عل ــدالمسعمع حمــدم حمــد/ م للطال ـــٌاا صــطفىم ب  درجــ ل لمســجلا لخطـ
 .3123 كتوبر  تىح 3122 كتوبر  نم اعتبارا امع مدرل لمحاسب ا قسمب لماجستٌرا

 لعلـــــــــــــــــــــــــــوم(ا لٌةك)

 لسباتا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل ـ ا  لمسعما بدع لسٌدا مٌرر/   سجٌل للطالب الموافق  على مد فترر الت -2

 .23/7/3123 حتىو 24/23/3122 نم  اعتبارا ةهر  ت س مدرل
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 .لكالقـــــرار: صـــــــــــــادق المجلس على ذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: موضوعات للمناقشة
 ــــــــ

 

 ( ) المصروفات الدراسٌـــــة
عهببٗ اخبببلم فنًاب ٔقبر فنة فسببلت فنً هببٕ   32/3/3122  بب خ   75سبقم نٌ ٔفقببم ي هببا فن بيلبت   همبب ّ  نببى  -

 ًُلت فنًبٕف ل فنافتلبت ٔت قبم لك ٕ فِ (  كهلبر فن بيلت ٔذنك ن -يبجم ل  –تحالهٓب يٍ طال  فنة فسبر فنلهلب ) ل هٕو 

 ٔذنك عهٗ فنُحٕ فنًٕضح  بن ةٔل فنً قم. 3121/3122فع قب ف يٍ فنلبو فن بيلٗ 

 -(  ببت ال  فنكهلـــبـت ) َي خبت011/2711ت  فٔح ياب خف فن مب لم نة جبت فنبةك ٕ فِ قبٗ فنلببو فن ببيلٗ يبب  بلٍ ) -

 (.711/571( ، ٔفنة هٕو )511/2311عهًلت(، ٔفنًبجم ل  )

تهةو  لض فن ال  فنًهلةخٍ  بنة هٕو ٔ بنلٍ نإلعبلم قٗ يبلم نٔ يبلتلٍ  إن ًبب   أب ٌ تيكبلض فنًاب ٔقبر ألب  نٌ  -

 فألي حبٌ قٗ آت  فنلبو فنة فسٗ.
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ا فعت..( نهلًم  -آلف  -ت  لت َٕعلت –ُْةست شق ف  -ت ب م -فن ب فنقأ ٖ -تى تلةخم فنهٕفئح فنةفتهلت نكهلبر ) فنلهٕو -

ُْةسببت  ُٓببب( ، ٔخبب ى تحاببلم  -طببب  ل بب ٖ –مبببعبر فنًل ًببةم عببةف كهلببت )فنحهببٕلد لجببب ٖ تلببةخم فنالئحببتل  ُيبببو فن

فن سٕو فنة فسلت عٍ فنلببٌ فن ببيلٗ عبةف كهلبت فن   لبت فنُٕعلبت خب ى تحابلم فن سبٕو فنة فسبلت  ُببم عهبٗ نب ف  ي هبا 

 ُيبببو فنمبببعبر فنًل ًببةم فن ببٗ تحببةل  30/4/3121ٔفنًً ببةم أ ببٗ  32/4/3121(   ببب خ  70فن بيلببت   همبب ّ  نببى )

ج( نً أهبت 57( تًمٌٕ جُلٓب قٗ فنًه   فنة فسٗ يع  قع فن سٕو فنة فسلت ن اقح )71فنمبعبر فنة فسلت فنًل ًةم)

 ج( نً أهت فنةك ٕ فِ يٍ كم عبو ل فسٗ.271فنًبجم ل ، )

نهُيب  قبٗ نٌ خب لٖ فن بنبب  22/21/3122 ل ض فنًٕضٕع عهٗ ي ها فنة فسبر فنلهلب ٔفنقحٕث   هم ّ   بب خ   -

ج( 211) -ج( نهًبجمب ل 57) -ج( نكبم سببعت ل فسبلت يل ًبةم نهبة هٕو71قٗ يببلم فن يهبف يابب خف فنة فسبت  ٕفنبع)

ن  ) ييبطقت فنكهلبر نًٕفقبتُب  بن نٖ قبٗ ْباف فنأب ٌ  32/4/3121(قٗ 70نهةك ٕ فِ طقهب نه ف  ي ها فن بيلت  نى )

. 

 -ُْةست  ُٓب(ت ضًٍ فآلتٗد -ُْةست شق ف -فنحهٕل -فن ب فنقل  ٖ -)فنلهٕؤ ل  نٖ  لض فنكهلبر  -

عهٗ تيكلض فن سٕو فنة فسلت طقهب نًه ب ح ي هبا فنة فسببر  24/22/3122ٔفقم ي ها فنكهلت قٗ  -كهلت فنلهٕود   

 فنلهلب ٔفنقحٕث.

ر فنبٕف لم يبع حئحبت    فنة فسببر  لةو تٕفقبم فنًه  أبب 27/22/3122كهلت فنُٓةست  قُٓبد نٔصٗ ي ها فنكهلت قٗ   

 فنلهلب  بنكهلت َٔيبو فنًا ٔقبر فنة فسلت  ٓب.

كهلت فن ب فنقل  ٖد نقبلر نٌ فنكهلت نلا نةخٓب أ ٗ فألٌ َيبو فنمبعبر فنًل ًةم قٗ فن بة خا ن بال  فنة فسببر فنلهلبب  

أبنلب قإٌ فن بنب فن فسب قٗ يبلم ٔفأةم نٔ  ٔجب ٖ إعةفل حئحت جةخةم نٓاف فنأ ٌ ٔ ُبمف عهٗ حئحت فنكهلت فنًلًٕل  ٓب

 نكث  خ هةو نألي حبٌ قٗ جًلع فنًٕفل.

كهلت فنحهٕلد نقبلر   ٌ كهلت فنحهٕل ح ت قم فنمبعبر فنًل ًةم أل  نٌ فن بنب فناٖ خ سب قٗ يبلم خهٕو   لفم  

 فإللتحبٌ قٗ جًلع فنًٕفل فن ٗ خة سٓب ٔنلا يبلم فن سٕ  قهظ.
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 القــــــرار: تؤجٌـــل الموضوع لمزٌد من الدراسة .

 ) الطالب الوافدٌن(
من السٌد  .د/ حسٌن درى بخصو  وضل سظام بالعائد من حصٌل  المبلػ المورد للجامعـ   تم عرض مذكرر  -

جذا مزٌد من الطالا الوافدٌن و سور بما هـو متبـل فـى الجامعـات من الطالا الوافدٌن ولتةجٌل الكلٌات على 
 المصرٌ  ، بأن ٌكون هساك سسب  للجامع  وسسب  للكلٌ  وسسب  للمكافآت للقائمٌن على التدرٌس وؼٌرهم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -أباظة وعضوٌة كال من:: ٌشكل لجنة برئاسة السٌد أ.د/ حسٌن  القــــــــــــرار

ل كلٌة الطب البشرى للدراسات العلٌـا -1  أ.د/ أسامة سند عرفة                                                          وٌك
 ق للدراسات العلٌاأ.د/ سٌد فوده                                                                    وكٌل كلٌة الحقـــــــــــــــو -2
 العلٌاأ.د/ عزة صٌام                                                                   وكٌل كلٌة اآلداب للدراســـــــــــــــــــات  -3

ـس * على أن تعرض اللجنة توصٌاتها على المجلس فى الجلسة القادمة تمهٌدا للعرض على معالــــى السٌد أ.د/ رئٌـــ
 الجامعـــــة.

 ــــــــ

 ) موقف مشروعات الجودة والتطوٌر المستمر والتؤهٌل لإلعتماد بالكلٌات(

طلا السٌد  .د/ سائا رئٌس الجامع  من مدٌر مركز الجودر بالجامع  عرض موقؾ الكلٌات الراهن وما هو  -
ابع  وقام السٌد  .د/ سعد محمود المطلوا مسهم فى المرحل  القادم  إلةراك وكالء الدراسات العلٌا فى المت

 سعد بعرض موقؾ الكلٌات وخط  المركز فى الدعم والمتابع  الداخلٌ  خالل المرحل  القادم 
 ـــــــــــــــــ

  القــــــــــــــــــــــــرار: 
 تبادل الزٌارات مع الكلٌات التى حصلت على الجودة. -
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الكلٌات ، وكالء الكلٌات . وكل أعضاء هٌئة التدرٌس وذلك على موقع الدراسات ترسل كل المراسالت والقرارات إلى عمداء  -
 العلٌا لإلطالع على ما تم عمله من إنجازات بٌن ومدٌر الجودة.

 ترسل إلى العمداء اختصاصات وكالء الكلٌات. -
رجٌة والمنح وشروطها تشجٌع الكلٌات على عمل بوسترات بالتعاون مع وحدة الجودة حول البعثات الداخلٌة والخا -

 واألجازات.....ألخ.
قٌام قطاع الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة بطٌع وتوزٌع كل المواد القانونٌة الخاصة بالدراسات العلٌا والوواردة فوى قوانون  -

بوة اللكترونٌوة تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة واختصاصات مجلس الدراسوات العلٌوا بالجامعوة والكلٌوات ووضوعها علوى البوا

  .للجامعة بقطاع الدراسات العلٌا وتكلٌف اآلنسة/ منى سعٌد محمد ٌوسف بمتابعة الموضوع
 )الالئحة المالٌة للساعات المعتمدة من كلٌة اآلداب(

تقــدمت كلٌــ  اآلداا بطلــا الموافقــ  علــى إعتمــاد الئحــ  الدراســات العلٌــا بالســاعات المعتمــدر علــى  ن ٌكــون  -
 -هٌئ  التدرٌس الذٌن ٌكلفون بالتدرٌس فى الفصل الدراسً الصٌفً وذلك على السحو التالً: مكافأر  عضاء

(جسٌ  81( جسٌ  لألستاذ المساعد فً الساع  الواحدر، )211( جسٌ  لألستاذ فً الساع  الواحدر ، ) 231)
 للمدرس فً الساع  الواحدر.

 ــــــــــــــــــــ

فرق بٌن برامج الدراسات العلٌا العادٌة الموجودة حالٌا بكلٌات الجامعة والتى  هناك لقــــــــــــــــــرار:ا

عادٌة وهذه ٌحدد مجلس الجامعة قٌمة الرسوم وبدل الخدمات الخاصة بها ، وهناك برامج  تدرس إما بساعات
معات مثل دراسٌة للدراسات العلٌا ممٌزة وجدٌدة ومستحدثة وٌتم الموافقة علٌها من المجلس األعلى للجا

البرامج الممٌزة بكلٌة الهندسة والطب البشرى والطب البٌطري لمرحلة البكالورٌوس ولها نظام مالً معٌن 
  طبقا لالئحة الخاصة بها والمجلس ٌشجع الكلٌات على استحداث مثل  هذه البرامج.

 )الخطة الستراتٌجٌة( 
قـدم فـى اإلستهـاء مـن مراجعـ  وتقٌـٌم وتحـدٌث تم عرض تقرٌر عن الوضل الحالى لكلٌـات الجامعـ  ومـدى الت -

األسةــط  المختلفــ  التــى تخـــ  كــل كلٌــ  بالخطـــ  اإلســتراتٌجٌ  للجامعــ  وربطهـــا بالخطــ  الخمســٌ  للدولـــ  
3123/3127 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علوى أن  -األنشوطة المختلفوةالقرار: التؤكٌد على سرعة انتهاء جمٌوع الكلٌوات مون إرسوال النسوخة المحدثوة مون 

 15/1/2112ٌكون آخر مٌعاد لرسال األنشطة المختلفة للبعد األول الخاص بالمنشآت قبل ٌوم األحد الموافوق 
وٌرسوول النسووخة المحدثووة كاملووة شوواملة بقٌووة األبعوواد المختلفووة لإلسووتراتٌجٌة قبوول ٌوووم الثالثوواء القووادم الموافووق  –
11/1/2112  . 

 ثالثا  : املوضوعات
 ــــــــ

 (لبشرىا لطبا لٌةك) 

 ) تســــــــــــــــــــــجٌالت(
( طبٌــا وطبٌبــ  لدرجــ  551علــى تســجٌل عــدد) 27/21/3122السظــر فــى موافقــ  مجلــس الكلٌــ  بتــارٌ   -2

 .3122( طبٌا وطبٌب  بالدبلوم بأقسام الكلٌ  المختلف  دور  كتوبر 77الماجستٌر ، وعدد) 
اردر إلٌسا من الكلٌ  طبقا للبٌان اإلحصائى والكةوؾ وإستمارات بٌان الحال  المرفق  ** تم مراجع  األوراق الو

 بكل مسهم. 
 ـــــــــــــ

  القرار: الموافقـــــــــــــــة

 (لتسجٌلا ترةف ــــدم)
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ــ لسظــرا- ــ م ىف ــ ا جلــسم وافق ــارٌ ب جلســت ب لكلٌ ــ لــىع 28/23/3122، 31/22/3122 ت ــررف دم  ســجٌلت ت
 -: همو سمائهم  آلتًا لطالاا
 3117 ارسم الحسجررو األذنو ألسؾا قسمب لدكتـوراها درج ل لمسجل، ا براهٌمإ لعاطىا بدع حمد/  لطالاا -2
 ن% مـ91 م ـلٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122ارسم نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا
 ارسمـ التولٌـدو لسسـاءا مـراض  قسـمب لـدكتوراها درجـ ل لمسجل، ا مبراهٌإ حمدم لعزٌزا بدع الد/ خلطالاا -3

 م ـلٌ سجـازهإ اتممـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117
 1لرسال ا ن% م211

 ــــــــ
 لتساســـلٌ اجلدٌـــ  ولا ألمـــراضا قســـمب لماجســـتٌرا درجـــ ل المســـجل ،  لدٌســـاوىا بـــراهٌمإ عـــاء/ دلطالبـــ ا - 4
 ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122كتـوبر  نمـ عتبـاراا ـــامع مـدرل 3117 كتوبر  الذكوررو
 1لرسال ا ن% م71 م لٌ سجازهإ اتمم

 ــــــــ
 عتبـاراا ـــامع مدرل 3117كتوبر  ألطفالا لماجستٌربقسما درج ل لمسجل، ا بدالعالع لٌمانس ائل/ ولطالاا - 5
 لرسال ا ن% م76 م لٌ سجازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم

 ــــــــ
 3117كتـوبر  التداخلٌـ و لتةخٌصٌ ا ألةع ا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا حمودم ابرج ٌسا/ دلطالب ا - 6
 تحدٌـدو ل ـاسىا لجـزءا نمـ ألستهـاءل كذلـو إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا وضوعم

 ــــــــ
 3117 كتـوبر  لعـٌنا جراحـ و اطـ قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسجل، ا الله سداوىه حمدا حمد/ ملطالاا - 7
 ن% مـ76 م ـلٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا

 ــــــــ
 3117كتوبر  لهضمىا الجهازو لكبدا لماجستٌر بقسما درج ل لمسجل، ا حمدا جار حمودم حمد/ ملطالاا - 7
 تحدٌــدو ل ــاسىا لجــزءا نمــ لالستهــاء ذلــكو إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً ب 3121 نمــ عتبــاراا ـامٌنعــ مــدرل
 لرسال ا وضوعم

 ــــــــ
 3117كتـوبر  لهضـمىا الجهـازو لكبـدا قسـمب لماجستٌرا درج ل مسجلل، ا لمسةاوىا ٌهااإ حمد/ ملطالاا - 8
 تحدٌـدو ل ـاسىا لجـزءا نمـ ألستهـاءل ذلـكو إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا وضوعم

 ــــــــ
 مـدرل 3117كتـوبر  ألطفـالا اطـ قسـمب ٌرتلماجسـا درجـ ل لمسـجل، ا حمـدم لسـٌدا ضـوانر لسٌد/ الطالاا - 9
 ن% مـ61 م ـلٌ سجـازرإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122كتـوبر  نم عتباراا ــامع
 1لرسال ا

 ــــــــ
ـــاا - 21 ـــدم طـــاق حمـــد/ الطال ـــ ل لمســـجل، ا رفـــاتع حم ـــاا قســـمب لماجســـتٌرا درج  لدموٌـــ ا ألوعٌـــ ا لقل

 سجـازرإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3116كتوبر 
 1لرسال ا ن% م86 م لٌ

 ــــــــ



 22/2/3123يوم األربعـــــــــــاء الموافق  3122/3123محضــــر إجتمــــــاع  مجلس الدراســــلت  العليا والبحوث )اإلجتماع الخامس(   

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------7------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــ

 لتةخٌصــٌ ا ألةــع ا قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل، ا لمســلماسىا حمــودم صــطفىم حمــود/ ملطالــاا - 22
 ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122كتـوبر  نمـ عتبـاراا ـــامع مدرل 3117كتوبر  التداخلٌ و
 1لرسال ا ن% م81 م لٌ سجازهإ اتمم

 
 التداخلٌــ و لتةخٌصــٌ ا ألةــع ا لماجستٌربقســما درجــ ل لمســجل، ا لــىع ســنح لخمــٌسا حمــد/ ملطالــاا - 23

 سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117كتوبر 
 1لرسال ا ن% م86 م لٌ

 ــــــــ
 3117كتـوبر  لعظـاما راحـ ج قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسجل، ا لسجارا لجوادا بدع لسٌدا صر/ سلطالاا - 24

 ن% مـ81م ـلٌ سجازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا

 ــــــــ
 ت ( سـ7) مـدرل 3117كتـوبر  ألطفـالا اطـ قسـمب لـدكتورارا ج درل لمسجل، ا حمدم سمىر ب / هلطالب ا - 25

 ن% مـ91م ـلٌ سجـازرإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122كتـوبر  نمـ عتباراا ةهر 
 1لرسال ا

 ــــــــ
 ـــامع مـدرل 3117ارسمـ امـ ع راحـ ج لـدكتوراها درجـ ل لمسـجل، ا عالنةـ حمودم حمدم الد/ خلطالاا - 26

 1لرسال ا ن% م71 م لٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122ارسم نم باراعتا
 ــــــــ

 ـــامع مـدرل 3117كتـوبر  ألطفـالا اط لماجستٌر بقسما درج ل لمسجل، ا كىذ لفتاحا بدع حمد/ ملطالاا - 27
   1لرسال ا نم% 91 م لٌ سجازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا

 ــــــــ
 3116كتـوبر  لعٌنا جراح و اط قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا امرع حمدم سعودم رٌؾ/ ةلطالاا - 27

% 211م ـلٌ سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1مساقةتهاو لرسال ا نم

 ــــــــ
 مـدرل 3117كتـوبر  اإلكلٌسٌكٌـ  لبا ولوجٌـاا مالماجسـتٌر بقسـ درجـ ل لمسـجل، ا مـامإ عدسـ امى/ رلطالاا - 28
 1ل اسىا الجزءو لرسال ا وضوعم تحدٌدل ذلكو 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع

 ــــــــ
ــ ا - 29 ــرر/  لطالب ــ ا األمــراض قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا لســٌدا امــدح حمــدم مٌ  التساســلٌ و لجلدٌ
 امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117كتوبر  الذكوررو
 1 لرسال ا ن% م71م لٌ سجازهإ مت

 ــــــــ
ـــاا - 31 ـــاا قســـمب لماجســـتٌرا درجـــ ل لمســـجل، ا لعـــالوىا حمـــودم ســـنح حمـــد/  لطال ـــ ا لبا ولوجٌ  ألكلٌسٌكٌ

 امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ةهر  ت ( س7) مدرل 3116كتوبر 
 1 لرسال ا ن% م81م لٌ سجازهإ مت

 ــــــــ
 3117كتـوبر  الحسجررو األذنو ألسؾا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا ةوانر حمودم سٌن/ حلطالاا - 32

% 86 م ـلٌ سجـازرإ متـ ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3121كتوبر  نم عتباراا ــامٌنع مدرل
 1لرسال ا نم
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 3117كتـوبر  التولٌـدو لسسـاءا قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل ، ا لدهاا بو  اةمه حمدا زر/ علطالب ا - 33

 ن% مـ71 م ـلٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا

 ــــــــ
 الحسجـــررو األذنو ألســـؾا مالماجســـتٌر بقســــ درجـــ ل لمســـجل، ا حمـــدا بـــراهٌمإ حمـــودم حمـــد/ ملطالـــاا - 34

 . مساقةتهاو لرسال ا سوانع تحدٌدل 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117كتوبر 
 ــــــــ

 3117كتـوبر  ألكلسٌسكـىا لبـا ولوجىا قسـمب اجسـتٌرلما درجـ ل لمسـجل ، ا لؽسـىا بدع ؤادف اسٌا/ رلطالب ا - 35
 . لرسال ا وضوعم تحدٌدو ل اسىا لجزءا نم ألستهاءل ذلكو 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل

 ــــــــ
 ألكلسٌسكـــىا لبـــا ولوجىا لماجستٌربقســـما درجـــ ل لمســـجل ، ا  اللبـــ لعزٌـــزا بـــدع حمـــدم مـــاسى/  لطالبـــ ا - 36

 سجـازرإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع ساءً ب 3122كتوبر  نم تباراعا امع مدرل 3117كتوبر 
 1لرسال ا ن% م71م لٌ

 ــــــــ
 مـدرل 3117 كتـوبر  لعظـاما قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا لةـهاوىا عدس مادالدٌنع حمد/  لطالاا - 37
 ن% مــ81 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  منلمتضــا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً ب 3122ارسمــ نمــ عتبــاراا ــــامع
 1لرسال ا

 ــــــــ
 3116كتـوبر  ركـزرم عساٌـ و خـدٌرت لـدكتوراها درجـ ل لمسجل، ا حمدم بدالرحمنع امدح حمد/ ملطالاا - 37

 ن% م96 م لٌ سجازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا

 ــــــــ
 الحسجــررو األذنو ألســؾا قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل، ا لةــرٌؾا عدســ ٌاءالدٌنضــ حمــد/ ملطالــاا - 38

 سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117كتوبر 
 1مساقةتهاو لرسال ا ن% م91م لٌ

 ــــــــ
 ـــامع مدرل 3117كتوبر  ألطفالا اط لماجستٌربقسما درج ل لمسجل ، ا الؾخ حمدم حٌىٌ سى/ ملطالب ا - 39

 1لرسال ا ن% م81 م لٌ سجازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا
 ــــــــ

 لمركـــزها العساٌـــ و لتخـــدٌرا قســـمب لماجســـتٌرا درجـــ ل لمســـجل، ا جـــمس بـــدالعزٌزع عٌدســـ حمـــد/ ملطالـــاا -41
 سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117كتوبر 
 1 لرسال ا ن% م61م لٌ

 ــــــــ
 مـدرل 3117كتـوبر  ألطفـالا اطـ مالماجستٌر بقس درج ل لمسجل ، ا وسىم حمد  دسجالء محمو/ لطالب ا - 42
 ن% مــ71 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  لمتضــمنا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً ب 3122كتــوبر  نمــ عتبــاراا ــــامع
 1لرسال ا

 
 مـدرل 3117كتـوبر  ألطفـالا اطـ لماجسـتٌر بقسـما درجـ ل لمسـجل ، ا راؼٌـتب حمـد  ادلعـ ةـا/ رلطالب ا -43
 . لرسال ا وضوعم حدٌدت نم لالستهاء ذلكو 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع
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 ــــــــ
 مـدرل 3117كتـوبر  ألطفـال  اط قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا بدالوهااع بدالعزٌزع حرس /لطالب ا - 44
 ن% مـ81م ـلٌ سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122كتـوبر  نمـ عتبـاراا ـــامع
 1مساقةتهاو لرسال ا

 ــــــــ
 مـدرل 3117كتـوبر  ألطفـالا اطـ اجستٌر بقسملما درج ل لمسجل ، ا هللا وضع فتع ارىم وز/ رلطالب ا -45
 1لرسال ا وضوعم تحدٌدو ل اسىا لجزءا  نم لالستهاء ذلكو 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع

 ــــــــ
 ـــامع مدرل 3117كتوبر  ألطفالا اط قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا تولىم امدح زتع امد/ حلطالاا -46

 1 لرسال ا ن% م76م لٌ سجازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا
 ــــــــ

 امعـ مـدرل 3117كتـوبر  ألطفـالا اطـ قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا ٌـومىب حمـودم حمـد/  لطالاا - 47
 1 لرسال ا وضوعم تحدٌدو ل اسىا لجزءا نم ألستهاءل ذلكو 3122كتوبر  نم عتباراا

 ــــــــ
 مــدرل 3117كتــوبر  ألطفـالا اطــ قسـمب لماجســتٌرا درجـ ل لمســجل، ا مـٌ ر ادجــ حمـدم حمــود/ مالـالطا - 47
 ن% مـ81 م ـلٌ سجـازرإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122كتـوبر  نم عتباراا ــامع
 1لرسال ا

 ــــــــ
 مدرل 3117كتوبر  لعٌنا جراح و اط قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل ، ا دٌقص حمودم ٌماء/ ةلطالب ا - 48
 ن% مـ86 م ـلٌ سجـازهإ اتممـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لًع ساءً ب 3121كتوبر  نم عتباراا ــامٌنع
 1لرسال ا

 ــــــــ
 مــدرل 3117كتــوبر  ألطفــالا اطــ لماجستٌربقســما درجــ ل لمســجل، ا وضعــ اهرطــ حمــدم حمــد/ الطالــاا - 49
 ن% مــ96 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  لمتضــمنا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً ب 3122كتــوبر  نمــ عتبــاراا ــــامع
 1لرسال ا

 ــــــــ
 3117كتوبر  لباطس ا مراض  قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا ضوانر حمدم سسىح لسٌد/ الطالاا - 51

 ن% م81 م لٌ ازهسجإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا

 ــــــــ
 امعــ مــدرل 3117كتــوبر  لعــٌنا اطــ لماجستٌربقســما درجــ ل لمســجل، ا امــدح صــطفىم مــرو/ علطالــاا -52

 1لرسال ا ن% م81م لٌ سجازرإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا
 ــــــــ

 عتبـاراا ـــامع مـدرل 3117 كتـوبر  لقلـاا قسـمب لماجسـتٌرا درج ل مسجلل، ا مودرح حمدا ادى/ ةلطالاا -53
 1لرسال ا ن% م96 م لٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم

 مــدرل 3116كتــوبر  ألطفــالا اطــ درج الماجسـتٌرل لمســجل ، ا لقمحــاوىا حمــدم بــدالمسعمع الء/ ولطالبـ ا -54
 ن% مـ96 م ـلٌ سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122كتـوبر  نم اعتبارا ــامع
 1لرسال ا

 ــــــــ
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 ـــامع مـدرل 3117كتـوبر  لباطسـ ا مـراض  قسـمب لماجسـتٌرا درج ل لمسجل، ا لسٌدا حمدم لسٌد/ الطالاا -55
 1لرسال ا ن% م96م لٌ سجازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا

 ــــــــ
 ألكلٌسٌكٌـــ ا لبا ولوجٌـــاا لماجستٌربقســـما درجـــ ل لمســـجل، ا لعســـالا تـــولىم فوتصـــ حمـــد/ ملطالـــاا - 56

 سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117كتوبر 
 1لرسال ا ن% م71م لٌ

 ــــــــ
 ــامع مدرل 3117كتوبر  لعٌنا اط قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا سفىح لىع بدالعلٌمع حمد/  لطالاا -57

 لرسـال ا ن% مـ211م ـلٌ سجـازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا
1 

 ــــــــ
ـــاا - 57 ـــود/ ملطال ـــسهمز حم ـــدم ٌ  لعـــٌنا جراحـــ و اطـــ قســـمب لماجســـتٌرا درجـــ ل لمســـجل، ا مضـــانر حم

 . لرسال ا وضوعم تحدٌدل ذلكو 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117كتوبر 

 ــــــــ
 مـدرل 3117كتوبر  التولٌدو لسساءا لماجستٌر بقسما درج ل لمسجل، ا رٌؾة لسٌدا فعتر حمد/ ملطالاا -58
 1روتوكوللبا ملع نم ألستهاءل ذلكو 3122كتوبر  نم عتباراا امع

 ــــــــ
 3117كتـوبر  التولٌـدو لسسـاءا قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل ، ا بـٌ ح حمـد  صطفىم الى/ سلطالب ا -59

 ن% مـ71 م ـلٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
 1لرسال ا

 مــدرل 3116كتــوبر  لقلــاا قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل، ا ســٌنح اصــرس بدالحمٌــدع هســى/ ملطالــاا -61
 ن% مـ86 م ـلٌ سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3121كتوبر  نم عتباراا ــامٌنع
 1لرسال ا

 ــــــــ
 ــامع مدرل 3116كتوبر  ألطفالا اط قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا حمدم طااخ بداللطٌؾ/ علطالاا -62

 1لرسال ا ن% م86م لٌ سجازهإ مت ام ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا
 ركــــزرم عساٌــــ و خــــدٌرت لماجستٌربقســــما درجــــ ل لمســــجل، ا حمــــودم بدالقادرمحمــــدع ٌــــ م/ هلطالــــاا - 63

 سجـازهإ متـ امـ ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3117كتوبر 
 . لرسال ا نم ألستهاءا مت أس ب لماً علرسال ا ن% م211م لٌ

 ــــــــ
ــ  المركــزر  كتــوبر  الطالــا/ -65 ــدكتورار بقســم التخــدٌر والعساٌ محمــد مصــطفلى رضــوان ،المســجل لدرجــ  ال

تـم إسجـازه ٌم ـل  بساء على تقرٌـر لجسـ  األةـراؾ المتضـمن  ن مـا 3122لمدر عام إعتبارا من  كتوبر  3117
 % من الرسال 71
 

الطالبــ / دٌســا حســسى عبدالحمٌــد ،المســجل  لدرجــ  الــدكتورار بقســم التخــدٌر والعساٌــ  المركــزر  كتــوبر  - -66
بساء على تقرٌـر لجسـ  األةـراؾ المتضـمن  ن مـا تـم إسجـازه ٌم ـل  3122لمدر عام إعتبارا من  كتوبر  3116

 % من الرسال .96
 ــــــــ
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طالا/  حمد عبدالحمٌد حسن عٌد  ،المسجل لدرج  الدكتورار بقسـم التخـدٌر والعساٌـ  المركـزر  كتـوبر ال - -67
بساء على تقرٌـر لجسـ  األةـراؾ المتضـمن  ن مـا تـم إسجـازه ٌم ـل  3122لمدر عام إعتبارا من  كتوبر  3117

 % من الرسال .76
 ــــــــ

لمـدر  3117ج  الماجستٌر بقسم جراحـ  العظـام   كتـوبر الطالا/ عمرو عبدالؽسى الخولى ،المسجل لدر - -67
 لإلستهاء من الجزء ال اسى وتحدٌد موضوع الرسال . 3122عام إعتبارا من  كتوبر 

 ــــــــ
لمـدر عـام  3117الطالا/  حمد ةعبان  مٌن  ،المسجل لدرج  الماجسـتٌر بقسـم جراحـ  العظـام  كتـوبر  - -68

% مــن 211ى تقرٌــر لجســ  األةــراؾ المتضــمن  ن مــا تــم إسجــازه ٌم ــل بســاء علــ 3122إعتبــارا مــن  كتــوبر 
 الرسال .

 ــــــــ
محمـد إبـراهٌم محمـد ةـتا ،المسـجل لدرجـ  الماجسـتٌر بقسـم  مـراض السسـاء والتولٌـد  كتــوبر  الطالـا/ - -69

زه ٌم ـل بساء على تقرٌـر لجسـ  األةـراؾ المتضـمن  ن مـا تـم إسجـا 3122لمدر عام إعتبارا من  كتوبر  3117
 % من الرسال  81

 ــــــــ
الطالا/ جمال بدار عبدالسالم الخولى ،المسجل لدرج  الماجستٌر بقسم  مراض السساء والتولٌد  كتـوبر  - -71

بساء على تقرٌـر لجسـ  األةـراؾ المتضـمن  ن مـا تـم إسجـازه ٌم ـل  3122لمدر عام إعتبارا من  كتوبر  3117
 % من الرسال 76

 ــــــــ
الطالب / دٌسا سعٌد صبرى عبدالمسعم  ،المسجل  لدرج  الماجستٌر بقسم  مراض السساء والتولٌد  كتوبر  - -72

بساء على تقرٌـر لجسـ  األةـراؾ المتضـمن  ن مـا تـم إسجـازه ٌم ـل  3122لمدر عام إعتبارا من  كتوبر  3117
 % من الرسال 76

 ــــــــ
ل لدرجــ  الماجســتٌر بقســم األمــراض الصــدرٌ   كتــوبر مصــطفى الرفــاعى زكــى إبــراهٌم ،المســج الطالــا/ -73

 لإلستهاء من الجزء ال اسى وتحدٌد موضوع الرسال . 3122لمدر عام إعتبارا من  كتوبر  3117
 ــــــــ

لمدر عام  3117الطالا/ السٌد إبراهٌم مجاهد ،المسجل لدرج  الماجستٌر بقسم األمراض الباطس   كتوبر  -36
 % من الرسال . 86بساء على تقرٌر لجس  األةراؾ المتضمن  ن ما تم إسجازه ٌم ل  3122إعتبارا من  كتوبر

 ــــــــ
الطالا/ رائد رمضان سـٌد محمـد  ،المسـجل لدرجـ  الماجسـتٌر بقسـم األمـراض العصـبٌ  والطـا السفسـى   -75

 ن مـا تـم إسجـازه  بساء على تقرٌر لجسـ  األةـراؾ المتضـمن 3122لمدر عام إعتبارا من  كتوبر 3117 كتوبر 
 % من الرسال .81ٌم ل 

 
ــوبر  -76 ــ   كت ــا اإلكلٌسٌكٌ ــدكتوراه بقســم البا ولوجٌ الطالــا/  حمــد الســٌد صــال  البرعــى ، المســجل لدرجــ  ال

بساء على تقرٌر لجس  اإلةـراؾ المتضـمن  ن مـا تـم إسجـازه ٌم ـل  3122لمدر عام اعتبارا من  كتوبر   3117
 % من الرسال .71

 ــــــــ
الطالا/ صبرى فـر  جبـر جبـر سـعد ، المسـجل لدرجـ  الـدكتوراه بقسـم القلـا واألوعٌـ  الدموٌـ   كتـوبر  -77

بساء على تقرٌر لجس  اإلةراؾ المتضمن  ن ما تم إسجازه ٌم ل  3121لمدر عامٌن اعتبارا من  كتوبر   3117
 % من الرسال .76
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 ــــــــ
لمـدر   3117درج  الماجستٌر بقسم األمراض الباطس   كتـوبر الطالا/ على سلطان  بوالفتوح ، المسجل ل -77

% مـن 81بسـاء علـى تقرٌـر لجسـ  اإلةـراؾ المتضـمن  ن مـا تـم إسجـازه ٌم ـل  3122عام اعتبارا مـن  كتـوبر 
 الرسال .

 ــــــــ
 الطالــا/ عــالء عبــدهللا جــودر عطٌــ  ، المســجل لدرجــ  الماجســتٌر بقســم األذن واألســؾ والحسجــرر  كتــوبر -78

بساء على تقرٌر لجس  اإلةراؾ المتضمن  ن ما تم إسجازه ٌم ل  3121لمدر عامٌن اعتبارا من  كتوبر   3117
 % من الرسال .76

 ــــــــ
ــد   -79 ــدالعظٌم ، المســجل لدرجــ  الماجســتٌر بقســم  مــراض السســاء والتولٌ ــراهٌم عب ــا/ بهــاء محمــد إب الطال

بساء على تقرٌر لجس  اإلةراؾ المتضمن  ن ما تـم إسجـازه  3122لمدر عام اعتبارا من  كتوبر   3117 كتوبر 
 % من الرسال .71ٌم ل 

 ــــــــ
  3117الطالــا/ ٌوســؾ محمــد  بوزٌــد ، المســجل لدرجــ  الماجســتٌر بقســم طــا العــٌن وجراحتهــا  كتــوبر  -71

% 76إسجـازه ٌم ـل بساء على تقرٌر لجس  اإلةراؾ المتضمن  ن مـا تـم  3121لمدر عامٌن اعتبارا من  كتوبر 
 من الرسال .

 ــــــــــــــــــــــ

 لقـــــ ـــــرار : الموافقــــــــــــــــــــــــــةا
 (لشرافا جنةل تعٌٌنو لرسالةا وضوعم حدٌدت)
 لرسـال ا وضـوعم حدٌـدت لًع 27/21/3122 ، 28/9/3122تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ًف لسظرا -
   -:نم الك سال ر لىع إلةراؾا جس ل تعٌٌنو

 ارٌ  التسجٌلت لتخص ا لدرج ا الســـــــــــــما م

 3117 كتوبر  طا العٌن وجراحتها الماجستٌر ٌوسؾ محمد  بوزٌد 2

 سؾ و ذن وحسجرر  لماجستٌرا حمد ط  عبد الحمٌد الوكٌلم 3
 3118كتوبر  

 3118ارس م راح  المسالك البولٌ ج لدكتوراها لخولىعٌسً احمد ا نعالء الدٌ 4

 . لكلٌ ا مذكراتب لٌ إ لمةارا لوج ا لىع ذلك** و
 ــــــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــــةا
 جسـ ل تعٌـٌنو لرسـال ا وضـوعم حدٌـدت لـًع 31/22/3122 تـارٌ ب لكلٌـ ا جلـسم وافقـ م ًفـ لسظرا -
   -:نم الك سال ر لىع إلةراؾا

 لارٌ  التسجٌت لتخص ا لدرج ا الســــــــــما م

 3117ارسم ةع  تةخٌصٌ  وتداخلٌ   لدكتوراها ٌمن عبد المسعم عبد السالم  2

 3121ارسم ةع  تةخٌصٌ  وتداخلٌ   لدكتوراها ٌماء السٌد عبد المجٌد جادة 3

 3119 كتوبر  ةع  تةخٌصٌ  وتداخلٌ  الماجستٌر إبراهٌم محمد إبراهٌم  ؼالا   4

 3119بر كتو طا األطفــــــال الماجستٌر رٌهام عادل ةبل السٌد 5



 22/2/3123يوم األربعـــــــــــاء الموافق  3122/3123محضــــر إجتمــــــاع  مجلس الدراســــلت  العليا والبحوث )اإلجتماع الخامس(   

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------24------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــ

 3119كتوبر  لكبد والجهاز الهضمى ا لماجستٌرا حمد إبراهٌم عوض الدموهىم 6

 3118 كتوبر طا وجراح  العٌن الماجستٌر رةا حجازى محمد سلٌمان   7

 3118كتوبر  ةع  تةخٌصٌ  وتداخلٌ   لماجستٌرا  حمد سامى عبد المسعمم 7

 3117 كتوبر البا ولوجٌا اإلكلٌسٌكٌ  الماجستٌر ط  احمد ٌسرى ط  حساسٌن    8

 3118كتوبر  راح  عام ج لماجستٌرا حمد محمد إبراهٌم  بو عٌسىم 9

 3119 كتوبر الكبد والجهاز الهضمى  الماجستٌر بٌر محمود محمد الباهى  ع 21

 3118 كتوبر الكبد والجهاز الهضمى الماجستٌر حمد سٌد قاٌد حسان ا 22

 3119كتوبر  لكبد والجهاز الهضمى ا لماجستٌرا مٌرر على محمود السبل  23

 3118 كتوبر  سؾ واذن وحسجرر الماجستٌر حمد محمد زهرانا 24

 3119كتوبر  ا األطفـــالط لماجستٌرا روه محمد احمد الفالحم 25

 3119 كتوبر طا األطفـــال الماجستٌر دى إبراهٌم على   سد عبدالهاه 26

 3118كتوبر  ةع  تةخٌصٌ  وتداخلٌ   لماجستٌرا حمد إبراهٌم ٌوسؾ ةحات   27

 3118 كتوبر  ةع  تةخٌصٌ  وتداخلٌ  الماجستٌر سام  إبراهٌم عبد العاطى    27

 3118كتوبر  ساء وتولٌدس لماجستٌرا دى حسٌن عبدالال حسٌنه 28

 3118 كتوبر ٌ  ةع  تةخٌصٌ  وتداخل الماجستٌر ارر عادل عبد الحمٌد وهب   س 29

31 
332 

 الء محمد عبدالسمٌل محمود  ع
 مرور عبد الرازق محمد الهادى

 الماجستٌر
 الماجستٌر

  سؾ و ذن وحسجرر
 با ولوجٌا  كلٌسٌكٌ 

 3119 كتوبر
 3118 كتوبر 

 3119كتوبر   راحــ  العظـــامج لماجستٌرا امً عماد الدٌن محمود ةلبىر 33

 3118كتوبر   ا  طفــــالط لماجستٌرا رفت جالل محمود الصٌادم 34

 3121كتوبر  خدٌر وعساٌ  مركزرت لماجستٌرا مر رفٌق محمد  مٌنس 35

 3118 كتوبر طا  طفـــال الماجستٌر ةجان عبداللطٌؾ على هزاع   36

 3119 كتوبر الجلدٌ  والتساسلٌ  الماجستٌر اطم  عبدالؽسىمحمد حجااف 37

 3117كتوبر  راحــ  عامـ ج لماجستٌرا صطفى فاروق على رجام 37

 3118 كتوبر طا األطفـــال الماجستٌر رور عزٌز محمد رمضان  م 38

 3118 كتوبر ا األطفــالط لماجستٌرا ةا خالد حمودرر 39

 3119 كتوبر  مراض الباطس  الماجستٌر حمد محمد عبدالقوى دسٌا     41

 3118كتوبر  األطفـــال اط لماجستٌرا ٌماء حقى مصطفى ة 42

 3117 كتوبر  مراض الباطس  الماجستٌر بتسام  مام على ط     43

 3119 كتوبر جراح  العظام الماجستٌر حمد سٌد ط  صاوى م 44

 3121كتوبر  خدٌر وعساٌ  مركزر ت لماجستٌرا ؽرٌد الةحات  حمد صقرت 45

 3119 كتوبر جراح  العظام تٌرالماجس حمد فاروق متولىا 46
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 3118كتوبر  راح  العظامج لماجستٌرا سن سامى عبدالعزٌزالسٌدح 47

 3117 كتوبر طا األطفـــــال الماجستٌر حمد عزت محمد سكرا 47

 3118كتوبر  مراض الباطس    لماجستٌرا ٌمن إبراهٌم محمد رجال  48

 3118 كتوبر  مراض الباطس   الماجستٌر تاح محمد الحجرحمد عبدالفم 49

 3118كتوبر  راح  العظامج لماجستٌرا حمد سمٌر عبدالفتاح فر م 51

 3119 كتوبر جراح  العظام الماجستٌر حمد محمود السجار  م 52
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 وسام كمال السٌد الخولى
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 الماجستٌر
 الماجستٌر
 الماجستٌر
 الماجستٌر
 الماجستٌر

 تٌرالماجس
 الماجستٌر
 الماجستٌر
 الماجستٌر 

 

 القلا األوعٌ  الدموٌ 
 القلا األوعٌ  الدموٌ 

 جراح  العظــــام 
 طا األطفـــال
 سساء وتولٌد
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 جراح  العظـــــام
 الكٌمٌاء الحٌوٌ 
 طا األطفـــــــال

 البا ولوجٌا األكلٌسٌكٌ  
 

 3118 كتوبر 
 3117 كتوبر 
 3118 كتوبر 
 3119 كتوبر 
 3119 كتوبر 
 3119 كتوبر 
 3119 كتوبر 
 3119 كتوبر 
 3118 كتوبر 
 3118 كتوبر 

 

 3117كتوبر   ساء وتولٌدس لماجستٌرا ماسى  حمد مسدور  63

 3118كتوبر   لروماتٌزم والتأهٌلا لماجستٌرا سالم  حمد عبدالحلٌم عبدالسالم  64

 3118كتوبر   ألمراض الصدرٌ  والتدرن ا لماجستٌرا تحٌ  ةعبان ذكى الزهٌرىف 65
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 حمد لطفى هالل م
 السٌد محمد حساسٌن محمود

 حسٌن ؼسٌم رمضان

 لماجستٌرا
 الماجستٌر
 الماجستٌر

 ألذن واألسؾ والحسجررا
  مراض الباطس 

 الكبد والجهاز الهضمى

 3116كتوبر  
 3118 كتوبر 
 3119 كتوبر 

 3117 كتوبر   مراض السساء والتولٌد الماجستٌر بهاء محمد إبراهٌم عبدالعظٌم 68

 3117 كتوبر  األذن واألسؾ والحسجرر الماجستٌر عالء عبدهللا جوده عطٌ  69

 3117 كتوبر  األمراض الباطس  الماجستٌر على سلطان  بوالفتوح 71

 3117 كتوبر   مراض القلا واألوعٌ  الدموٌ  الدكتوراه صبرى فر  جبر جبر سعد 74

 3117 كتوبر  البا ولوجٌا اإلكلٌسٌكٌ  الدكتوراه حمد السٌد صال  البرعى  75

 1لكلٌــ ا مذكـــراتب لٌ إ لمةارا لوج ا لًع ذلك**  و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــةا
 جس ل تعٌٌنو لرسال ا وضوعم حدٌدت لًع 28/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ًف لسظرا -
  -:نم الك سال ر لىع إلةراؾا



 22/2/3123يوم األربعـــــــــــاء الموافق  3122/3123محضــــر إجتمــــــاع  مجلس الدراســــلت  العليا والبحوث )اإلجتماع الخامس(   

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------26------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــ

 ارٌ  التسجٌلت لتخص ا لدرج ا الســــــــما م

 3121كتوبر   راح  عام ج لماجستٌرا ٌ م سالم  عفٌفىه 2

 لسفسٌ  والعصبٌ ا لماجستٌرا رور محمد محمود دحرو م 3
 3118كتوبر  

 لفسٌولوجىا لماجستٌرا سد  بو زٌد عبدهللا  بو زٌده 4
 3119كتوبر  

 . لكلٌـ ا مذكــراتب لٌ إ لمةارا لوج ا لىع ذلك** و
 ــــــــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــةا
 (ألشرافا جنةل عــــــــــــــــــدٌل)ت 
 -:نم الك سال ر لىع إلةراؾا س جل عدٌلت لًع 31/22/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ًف لسظرا -
 رفـلب ذلـكو 3116كتـوبر  التولٌـدو لسسـاءا قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل ، ا لعزاا عدس ماسى/  لطالب ا -2
 :لتالىا لسحوا لىعاللجس   تصب ل الكلٌ ب التولٌدو لسساءا مراض  ستاذ،   المس حمدا حمد.د/السٌد  ا
 الكلٌ ب التولٌدو لسساءا مراض  ستاذ                                          حمدم لسالما بدع حمد .د/م -
   الكلٌ ب التولٌدو لسساءا قسمب درسم                                                  سور  لٌدو حمدد./  -

 ـــــــــ
 ذلـكو3119 كتوبر  طفالألا اط قسمب لماجستٌرا درج ل المسجل، لحرونا بداللطٌؾع مرع الد/ خ لطالاا - 3
الكلٌ  بدال من  .د/ عبدالحمٌد عبدالمسعم ، د/ سها ب ألطفالا اط ستاذ  بدالمطلاع عدس ادر .د/ ؼ لسٌدرا احاللب

 : لتالىا لسحوا لىعاللجس   تصب ل عبدالهادى إبراهٌم  
 الكلٌـــــــ ب لألطفاا ــاط ستاذ                                        بدالمطلاع عدس ادر .د/ؼ

   الكلٌـ ب إلكلٌسٌكٌ ا لبا ولوجٌاا ساعدم ستاذا                                                     إسماعٌل اسرد/ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــــةا
 
 
 (لتسجٌـــــــــــــــــــــــــــــــلا ٌقافإ)
 لحمٌـدا بـدع  طـ حمـد/ ملطالـاا سـجٌلت ٌقاؾإ لًع 27/21/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ًف لسظرا-2
 كتـوبر  نمـ اعتبـارا امعـ مـدرل 3118كتوبر  الحسجررو األذنو ألسؾا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا لوكٌلا

 . لخار ل لسفرل وذلك3122
 ــــــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــــةا
 -: سماؤهم  اآلتً لطالاا سجٌلت ٌقاؾإ لًع 31/22/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ًف لسظرا -
( 7)ت ســ مــدرل 3117ارسمــ ألطفــالا اطــ قســمب لــدكتوراها درجــ ل لمســجل، ا قرصــ حمــودم الء/ عــلطالــاا -2
 . رضٌ م ظروؾل ذلك، و3122 كتوبر  نم عتباراً   ةهر 

 ــــــــ
ــدكتوراها درجــ ل لمســجل، ا ســحقا تحــىف ٌةــٌل/ ملطالــاا -3  ارسمــ التداخلٌــ و لتةخٌصــٌ ا ألةــع ا قســمب ل

 ( .لوالدرا رعاٌ )ل رضٌ م ظروؾل ذلك، و3122 وفمبرس نم عتبارا  امع مدرل 3119
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 ــــــــ
( 7)ت سـ مـدرل 3121 كتـوبر  لعظـاما راحـ ج قسـمب لـدكتوراها درجـ ل سجللم، ا لىع مدوحم اسم/ بلطالاا -4
 . رضٌ م ظروؾل ذلك، و3122 وفمبرس 2 نم عتبارا  ةهر 

 ــــــــ
 3119 ارسمـ التداخلٌـ و لتةخٌصـٌ ا ألةع ا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا عبانة افظح حمد/ملطالاا -5
 الده.و رعاٌ ل 3122 وفمبرس نم عتباراً   امع مدرل

 ــــــــ
 مـدرل 3118 كتوبر  ركزهم عساٌ و خدٌرت سمق لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا سطون  رجسج ةرؾ/ لطالاا -6
 . رضٌ م ظروؾل ذلكو3122 كتوبر  نم ةهر عتباراً (  7)ت س

 ــــــــ

 تــ س درمـل 3118 كتـوبر  إكلٌسٌكٌـ  ا ولوجٌـاب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا بـراهٌمإ حمدم حسان/إلطالاا -7
 . رضٌ م ظروؾل ذلكو 3122 كتوبر  نم اعتبارا ةهر(  7)

 ـــــــــ

 3116 كتـوبر  تداخلٌـ و ةخٌصـٌ ت لماجسـتٌر  ةـع ا درجـ ل لمسـجل، ا لةـٌ ا سـنح فٌقةـ حمد/الطالاا -7
 .لخار ل لسفرل 3122 كتوبر  نم عتبارا  امع مدرل

 ـــــــ

 مـدرل 3118 كتـوبر  ألكلٌسٌكـًا لبـا ولوجًا لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل ، ا لعلٌمىا لسبىا بدع مٌرر/ لطالب ا -8
 .رضٌ م ظروؾل ذلكو3122 اٌوم نم عتبارا  امع

 ــــــ

( 7) ت سـ مدرل 3119 كتوبر  ألكلٌسٌكًا لبا ولوجًا لماجستٌرا درج ل لمسجل ، ا بدرع حمدم ال /هلطالب ا -9
 .رعاٌ  الطفلل ذلكو 3122وفمبر س ول  نم عتبارا  ةهر 

 

 3119 كتـوبر  ألكلٌسٌكـًا لبـا ولوجًا لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل ، ا للطٌـؾا بدع براهٌمإ ٌماء/ةلطالب ا -21
 .رعاٌ  الطفلل ذلكو3122 وفمبرس ول  نم عتبارا  ةهر(  7) ت س مدرل

 ـــــــــ

 كتـوبر  تداخلٌـ و ةخٌصـٌ ت ةـع   لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل ، ا لعاٌـدىا لىع لىع حمدم سماء/ لطالب ا -22
 (.لوالدا رعاٌ )لرضٌ م ظروؾل ذلكو3122 وفمبرس نم عتبارا  ةهر(  7) ت س مدرل 3118

 ــــــ

 3118 كتـوبر  ألكلٌسٌكـًا لبـا ولوجًا لماجستٌرا درج ل لمسجل ، ا لمسعما بدع لحمٌدا بدع جالء/سلطالب ا -23
 .لطفلا رعاٌ ل ذلكو3122 كتوبر  نم عتبارا  ةهر(  7) ت س مدرل

 ــــــــ

 ت سـ مـدرل 3118 كتوبر  ألكلٌسٌكًا لبا ولوجًا لماجستٌرا درج ل لمسجل ، ا حمودم مالك جوى/سلطالب ا -24
 .لطفلا رعاٌ ل ذلكو3122 وفمبرس نم عتبارا  ةهر(  7)
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 ــــــ

( 7) ت سـ مـدرل 3116 كتـوبر  ألطفـالا اطـ لماجسـتٌرا درجـ ل لمسجل، ا لعاٌدىا براهٌمإ بحى/صلطالاا -25
 .رضٌ م ظروؾل ذلكو3122 كتوبر  نم عتبارا  ةهر 

 ـــــــ

 ةــهر(  7) ت ســ مــدرل 3117 كتــوبر  ظــامعال راحــ ج بــدبلوم لمقٌــد، ا مــروع لســعٌدا حمــدا حمــد/ملطالاا -26
 (.لوالدا رعاٌ )لرضٌ م ظروؾل ذلكو3122 كتوبر  ول  نم عتبارا 

 ــــــــ

 كتـوبر  ول  نمـ عتبـارا  امعـ مـدرل 3119 كتـوبر  طفـال  اطـ بدبلوم لمقٌدر، ا هدانو مالك عاء/دلطالب ا -27
 . لخار ل لسفرل ذلكو3122

 ـــــــ

( 7) مـدرل 3118 كتـوبر  امـ ع راحـ ج لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا حمـدم حمـدم براهٌمإ حمد/ملطالاا -27
 . رضٌ م ظروؾل ذلكو 3122 وفمبرس نم عتبارا  ةهر  ت س

 ـــــــ

 امعــ مــدرل 3119 كتــوبر  لصــدرٌ ا ألمــراضا بلومدبــ المقٌــدر، لدساصــورىا مــدحم دحتمــ رور/ملطالبــ ا -28
 . لطفلا رعاٌ ل ذلكو 3122 كتوبر  ول  نم عتباراً  

 ــــــ

 كتوبر  لهضمىا الجهازو لكبدا مالماجستٌر بقس درج ل لمسجل، ا سماعٌلإ حمدا بدالهادىع حمد/ملطالاا -29
 . لخار ل لسفرل ذلكو3122بركتو  نم عتبارا  ةهر  ت ( س7) مدرل 3117

 ـــــــ

 3119 ارسمـ التساسـلٌ و لجلدٌـ ا سـمق لـدكتوراها درج ل لمسجل ، ا لبٌومىا حمدم حمودم سم /بلطالب ا -31
 . رضٌ م ظروؾل ذلكو كتوبر  نم عتبارا  امع مدرل ذلكو

 3119 كتـوبر  لٌـ تداخو ةخٌصـٌ ت ةـع   لماجسـتٌرا درجـ ل لمسجل ، ا حمدم لىع الحص مٌرر/ لطالب ا -32
 . لطفلا رعاٌ ل ذلكو 3122 كتوبر  نم عتبارا  ةهر  ت ( س7)مدرل ذلكو

 ــــــــ
 ذلـكو 3117 كتـوبر  لمركـزرا العساٌـ و لتخـدٌرا بـدبلوم لمقٌـد، ا لحمـاقىا بـراهٌمإ بدالسالمع لٌد/ولطالاا -33

 . رضٌ م ظروؾل ذلكو3122 وفمبرس عتبارا  ةهر  ت ( س7)مدرل
 ـــــــ

 ذلـكو3119 كتـوبر  لعظـاما راحـ ج قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا لسٌدا حمدم ابرص مرو/علطالاا -34
 . رضٌ م ظروؾل ذلكو 3122 وفمبرس ول  نم عتبارا  ةهر  ت ( س7) مدرل

 ـــــــ

 ذلـكو 3118 لعظـاما راحـ ج قسـمب لماجسـتٌرا درج ل لمسجل، ا حمدا بدالرحٌمع امدح بدالرحٌم/علطالاا -35
 . لخار ل لسفرل ذلكو3122 كتوبر  نم عتبارا  ةهر  ت ( س7)

 ــــــــ
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 3118 كتـوبر  لعظـاما راحـ ج قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسجل، ا  لٌمانس ٌدس لٌمانس صطفى/ملطالاا -36
 .   لخار ل لسفرل 3122 كتوبر  ول  نم عتباراا امع مدرل ذلكو

 ــــــــ

 كتــوبر  تداخلٌــ و ةحٌصــٌ ت ةــع   لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا ســماعٌلإ حمــدم وزىفــ ماسى/ لطالبــ ا -37
 لطفلا رعاٌ ل ذلكو 3122 كتوبر  نم عتبارا  امع مدرل ذلكو 3119

 ــــــــ

 ةــهر  ت ســ  مــدرل ذلــكو 3117 كتــوبر  ألطفــالا اطــ لمقٌــدر بــدبلوم، ا لٌــلخ هــامىت ادلعــ را/اللطالبــ ا -37
 . رضٌ م ظروؾل ذلكو 3122اٌوم نم عتبارا 

 ــــــــ

 3118 كتـوبر  كلٌسٌكٌـ   ا ولوجٌـابال لماجستٌر بقسما درج ل لمسجل ، ا اةدر حمودم سسىح ادر/ؼلطالب ا-38
 . لخار ل لسفرل 3122وفمبرس نم عتبارا  ةهر  ت ( س7) مدرل ذلكو

 ـــــــــ

 3119 كتــوبر  ٌــ كلٌسٌك  ا ولوجٌــاببقســم ال لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا اطرةــ لــىع ٌ ــىل سان/حلطالبــ ا-39
 . لطفلا رعاٌ ل 3122كتوبر   نم اعتبارا ةهر  ت ( س7) مدرل ذلكو

 ــــــــ
ــ / لطالب ا -41 ــدم مٌم ــراهٌمإ حم ــابال لماجســتٌر بقســما درجــ ل لمســجل ، ا صــارس ب ــ   ا ولوجٌ ــوبر  كلٌسٌكٌ  كت

 . لطفلا رعاٌ ل3122كتوبر   نم اعتبارا ةهر  ت ( س7) مدرل ذلكو 3118
 ـــــــــ

 الـذكوررو التساسـلٌ و لماجستٌر بقسم األمراض الجلدٌ ا درج ل لمسجل ، ا بدالرؤؾع ةدىر ةا/رلطالب ا -42

 . لطفلا رعاٌ ل ذلكو3122 كتوبر  نم عتبارا  ةهر  ت ( س7) مدرل ذلكو 3117 كتوبر 
 

 مـدرل ذلـكو 3117 كتوبر  لعٌنا جراح و اطبقسم  لدكتوراها درج ل لمسجل، ا سٌاح دٌا  مٌر/ لطالاا -43
  لمرٌضا لوالدا رعاٌ ل ذلكو3122 كتوبر  نم عتبارا  ةهر  ت ( س7)

 ــــــــــ

 مـدرل ذلـكو 3118 كتـوبر  لباطسـ ا مراضبقسم األ لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا ٌدانز ؤادف ٌصل/فلطالاا -44
 . رضٌ م ظروؾل ذلكو3122 كتوبر  نم عتبارا  ةهر  ت ( س7)

 ـــــــــ

 3118 كتـوبر  لباطسـ ا مـراضبقسـم األ لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا ٌاضف حمودم براهٌمإ ضار/لطالاا -45
  لخار ل لسفرل ذلكو3122 كتوبر  نم عتبارا  ةهر  ت ( س7) مدرل ذلكو

 ـــــــــ

 3119 كتـوبر  لباطسـ ا مـراضاأل لـدكتوراه بقسـم ا درجـ ل لمسـجل، ا بدالمقصودع مدىح حمود/ملطالاا -46
 . لخار ل لسفرل ذلكو3122 ٌسمبرد نم عتبارا  امع مدرل ذلكو

 ــــــــ
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 الكٌمائٌ و ألكلٌسٌكٌ ا لبا ولوجٌاا لماجستٌر بقسما درج ل لمسجل، ا وفٌقت حمدم ؤادف حمدا حمد/ملطالاا -47
 . رضٌ م ظروؾل3122 وفمبرس ول  نم عتباراا ةهرا ت ( س7) مدرل 3119 كتوبر 

 ـــــــــ

 مدرل 3122 ارسم لباطس ا مراضاأل لدكتوراه بقسم ا درج ل لمسجل، ا بدالؽسىع دالسالمبع الل/هلطالاا -47
  3122 وفمبرس نم عتبارا  امع

 ـــــــــ

 امعـ مـدرل 3119 كتـوبر  لباطس ا مراضاأل لدكتوراه بقسما درج ل لمسجلا حمد،م بدالؽسىع اسى/هلطالاا -48

 . رضٌ م ظروؾل 3122 كتوبر  نم عتباراا
 ـــــــــــــــــ
 لقـــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــةا
 -: سماؤهم  اآلتً لطالاا سجٌلت ٌقاؾإ لًع 28/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ًف لسظرا
 3116 كتوبر  بقسم التخدٌر والعساٌ  المركزر  لدكتوراها درج ل لمسجلا عصام واصؾ عبدالمحٌد ،/لطالاا-2
 . لسفر للخار ل 3122 كتوبر  نم راعتباا امع مدرل

 ـــــــــ

 كتوبر   لماجستٌر بقسم البا ولوجٌا اإلكلٌسٌكٌ  والكٌمٌائٌ ا درج ل لمسجل ا إسجى سعٌد عبدالفتاح ،/لطالب ا -3
 لسفر للخار .ل 3122 كتوبر  نم عتباراا امع مدرل 3119

 
 كتـوبر  لسسـاء والتولٌـد ا مـراض  ٌر بقسـم لماجسـتا درجـ ل لمسـجلا عصـام إبـراهٌم  حمـد  محمـد،/لطالاا -4

 . رضٌ م ظروؾل 3122 سوفمبر نم عتباراا ست  ةهور مدرل 3117
 

الطالــا/ خالــد ســعد الســعٌد عٌســى ، المســجل لدرجــ  الماجســتٌر بقســم البا ولوجٌــا اإلكلٌسٌكٌــ  والكٌمٌائٌــ   -5
 لظروؾ مرضٌ . 3122لمدر ست  ةهور اعتبارا من سوفمبر  3117 كتوبر 

 ـــــــــ

 3117الطالب / والء عبدالفتاح ةاهٌن ، المسجل  لدرج  الماجستٌر بقسم  مراض السساء والتولٌـد  كتـوبر  -6
 لرعاٌ  الطفل. 3122لمدر عام اعتبارا من  كتوبر 

 ـــــــــ

ام لمـدر عـ 3119الطالا/ محمد محمود عبده محمد  ، المقٌد  بـدبلوم األمـراض الصـدرٌ  والتـدرن  كتـوبر  -7
 للسفر للخار . 3122اعتبارا من  كتوبر 

 ـــــــــ

لمـدر عـام اعتبـارا  3117الطالا/ تامر سمٌ  على  حمد  ، المقٌد  بدبلوم  مراض االسساء والتولٌد  كتوبر  -7
 لظروؾ مرضٌ . 3122من سوفمبر 

 ـــــــــ

لمـدر سـت  ةـهور  3117 كتوبر  الطالا/ حامد مرتضى حامد  ، المقٌد  بدبلوم األمراض الصدرٌ  والتدرن -8
 للسفر للخار . 3122اعتبارا من  كتوبر 

 ـــــــــ
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لمـدر عـام  3119الطالا/ محمد محمود عبده محمد  ، المقٌد  بـدبلوم األمـراض الصـدرٌ  والتـدرن  كتـوبر  -9
 للسفر للخار . 3122اعتبارا من  كتوبر 

 ـــــــــ

لمـدر سـت  ةـهور  3119د  بـدبلوم األمـراض الباطسـ   كتـوبر الطالا/ عمرو محمد رمـزى  حمـد  ، المقٌـ -21

 .لظروؾ مرضٌ  3122اعتبارا من  كتوبر 
 ـــــــــ

لمـدر سـت   3117الطالا/ هاسى ٌحٌى عبدالقادر ةلبى  ، المقٌد  بدبلوم التخدٌر والعساٌ  المركزر  كتوبر  -22
 لظروؾ مرضٌ . 3122ةهور اعتبارا من  كتوبر 

 ـــــــــ

لمـدر عـام اعتبـارا مـن  3118طالا/ سٌؾ الدٌن عبدالرافل محمد  ، المقٌد  بدبلوم طا األطفال  كتـوبر ال -23
 للسفر للخار  . 3122 كتوبر 

 ـــــــــ

لمـدر سـت  ةـهور اعتبـارا  3117الطالا/ عصام  حمد السٌد  ، المقٌد  بـدبلوم األمـراض الباطسـ   كتـوبر  -24
 للسفر للخار . 3122من  كتوبر 

 ــــــــ

 312الباطسـ   كتـوبر الطالا/ على برٌم  على خوجلى )سـوداسى الجسسـٌ (  ، المقٌـد  بـدبلوم األمـراض  -25
 للسفر للخار . 3122لمدر عام اعتبارا من  كتوبر 

 

لمـدر  3121الطالب / تراجى محمد عوض هللا)سـوداسى الجسسـٌ (  ، المقٌـدر بـدبلوم طـا األطفـال  كتـوبر  -26
 لظروؾ عائلٌ  خاص . 3122ارا من  برٌل ست  ةهور اعتب

 ـــــــــــــــــ 
 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــة 
 (لماجستٌرا رجةد استكــــــمال)
 وضــوعم لماجسـتٌر وتحدٌــدا رجــ د اســتكمال لـًع 31/22/3122 تــارٌ ب لكلٌــ ا جلـسم وافقــ م ًفــ لسظـرا -
 -: سماؤهم  اآلتً لطالال التالً لسحوا لىع إلةراؾا جس ل تعٌٌنو لرسال ا

 تقدٌرب 3121 وفمبرس ورد لعظاما راح ج بلومد لىع لحاصلا              حمد  لدٌنا را س حمد الطالا/ -2
  ٌدج

   ٌدج قدٌرت3122 اٌوم ورد لعظاما راح ج بلومد لىع لحاصلا        لحلٌم       ا بدع حمدم مروعالطالا/  -3

 ــــــــــــــــــ
 قــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــةلا
 (قٌــــــــد إلغــــــــــــــــــــــــــــــاء) 
 ، لحلبـىا ادقصـ سـعدم حمد/ لطالاا قٌد إلؽاء لًع 31/22/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ًف لسظرا -2
 . لب ط لىع ساءاً ب ذلكو 3119 كتوبر  ألطفالا اط قسمب لدبلومل لمقٌدا

 ــــــــ
على إلؽاء قٌد الطالب / صفاء مجدى حسٌن  28/23/3122السظر فى موافق  مجلس الكلٌ  بتارٌ  -3

 وذلك بساءا على طلبها. 3119 بوٌوسؾ  ، المقٌدر بدبلوم التخدٌر والعساٌ  المركزر   كتوبر 
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 ـــــــــــــــ
  القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــة

 ـــــاف تسجٌل() إلغـــــاء إٌقـ
عهٗ إنغبم إخهب  تم لم فن بنقت/ سًبح أبيبة يحًبة  22/23/3122فنُي  قٗ يٕفقهت ي ها فنكهلت   ب خ   -1

 3122نًةم عبو فع قب ف يبٍ نك بٕ    3112إ  فْلى، فنًم هت نة جت فنًبجم ل   همى فألي فض فنقبطُّ نك ٕ   

 . ٔذنك نًُبنأت فن سبنت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرار: الموافقـــــــــــــــــــة
 (بـــــــــــــحث عــــــــم)د
 -: نم كالل ألبحاثا عمد لًع لكلٌ ا مٌد .د/ ع لسٌدا وافق م ًف لسظرا -
 كتــــوبر  لطفٌلٌــــاتا قســــمب لماجســــتٌرا درجــــ ل لمســــجل ، ا  مــــانع بــــدالرحمنع ٌهــــانجالطالبــــ /  -2

 ٌماوٌــاتك ةــراءل ذلك.ولةــأنا ذاهــ فــً لجامعــ ا جلــسم قــرارل بقــاً ط سٌــ ( ج611) ػبلــم صــرؾب3119
 . لرسال ل
 بلـػم صـرؾب3119 كتـوبر  لطفٌلٌـاتا قسـمب لماجسـتٌرا درج ل لمسجل ، ا مرع لسٌدا باارالطالب / -3
 . لرسال ل ٌماوٌاتك ةراءل ذلك. ولةأنا ذاه ىف لجامع ا جلسم قرارل بقاً ط سٌ ( ج611)
 ـــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــةا
 (لرســـــــــــــالةاموضــــــــــــــوع  عدٌل)ت
 حمـودم ارم/كـلطالال لرسـال ا وضـوعم عـدٌلت لـًع 31/22/3122 تـارٌ ب لكلٌـ ا جلـسم وافقـ م ًف لسظرا -
 ضولةع وردت ثرأ :"من 3122 اٌوم الدموٌ لقلا واألوعٌ  ا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا لتاجورىا حمدم
 القسوطرةب لعوال ل لخاضعٌنا لقلبا عضلةب ألمامىا لجدارا إحتشاء رضىم ىف ألٌسرا لبطٌنا شكٌلت عادةأ لىع لقلبا
     كالتالى: ٌصبح" ل ألولٌةا لتداخلٌةا

 لخاضعٌنا لقلبا عضلةب مامىألا لجدارا إحتشاء رضىم ىف ألٌسرا لبطٌنا شكٌلت عادةأ لىع لقلبا ضلةع وردت ثرأ" 

 "   لطارئةا لتداخلٌةا القسطرةب لعال ل
  ** على ضوء أن التعدٌل غٌر جوهرى

 ــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــةا

 )نقـــــــــــــل تسجٌــــــــــــل(
سللة عقةفنك بح يحًة يحًبة  عهٗ َهم فن بنب/ 31/22/3122فنُي  قٗ يٕفقهت ي ها فنكهلت   ب خ  -2

 يٍ كهلت طب  ُٓب إنٗ كهلت طب فنزنباخم . 3110، فنًهلة  ة هٕو فألي فض فنقبطُّ نك ٕ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرار : الموافقـــــــــــــــــــــــــــة

 ( لبٌطـــــــــرىا لطــــــــبا لٌةك)
 (ألشرافا جنةل ــلعدٌـــــــــ)ت
 جس ل عدٌلت لىع7/23/3122 ىف التفوٌضعن مجلس الكلٌ ب لكلٌ ا مٌد .د/ ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا -

 :ـ  للطالا اآلتى  سمائمهم إلةراؾا

 3121 وفمبرس لفٌرولوجٌـــاا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجلا ، لعظٌما بدع حمدا حمد/ملطالاا -2
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 لـىع للجسـ ا تصـب ل الكلٌـ ب لفٌرولوجٌـاا سـاعدم سـتاذ  عراوىةـ لـىع عراوىةـ عد.د/ سـ لسـٌدا بإضاف  ذلكو
 :لتالىا لسحوا

 لفٌرولوجٌــاا سمق رئٌسو ستاذ                                                لباجورىا كرىف بر .د/ ج

         العباسٌ ب اللقحاتو ألمصالا معهدب حوثب رئٌسو ستاذ ضٌر                          خ سنح حمد .د/ م

 لفٌرولوجٌاا قسمب ساعدم ستاذ                                          عراوىة لىع عراوىة عدد./  س

 ذلكو 3121وفمبرس لفٌرولوجٌـاا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجلا ،  حمدا ٌدس بوالٌزٌد  حمد/ملطالاا -3

 لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لفٌرولوجٌاا ساعدم تاذس  عراوىة لىع عراوىة عد.د/سبإضاف  السٌد
 :لتالىا

    العباسٌ ب اللقاحاتو ألمصالا معهدب حوثب سمق رئٌسو ستاذ                        ضٌرخ سنح حمد .د/م

  الكلٌ ب لفٌرولوجٌاا قسمب ساعدم ستاذ                                     عراوىة لىع عراوىة عدد./ س
 الكلٌ ب لفٌرولوجٌاا قسمب ـدرسم                                            لسحاسا صطفىم ٌهااد./إ

 ـــــــ
 ذلكو 3121وفمبـرس لفٌرولوجٌاا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل ا ، لخٌرا بوا حمدا ضار ٌسا/زلطالب ا-4

 لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب وجٌالفٌرولا ساعدم ستاذ  عراوىة لىععراوى ة عد.د/سلسٌدا بإضاف 

 :لتالىا

 الكلٌ ب لفٌرولوجٌاا سمق رئٌسو ستاذ                                              لباجورىا كرىف بر .د/ج

   العباسٌ ب اللقاحاتو ألمصالا معهدب حوثب سمق رئٌسو ستاذ                        ضٌرخ سنح حمد .د/م
  الكلٌ ب لفٌرولوجٌاا قسمب ساعدم ستاذ                                      عراوىة لىع عراوىة عدد./س

 ـــــــــــــــــ

 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــة

/ لطالاا سال ر لىعإلةراؾ ا جس ل عدٌلت لىع21/23/3122 ىف لكلٌ ا مٌد .د/ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا -
 لحٌوٌــــ ا لكٌمٌاءا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا حلٌملابدع ٌاتىق تحىف

 :  لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل لحمٌدا بدع حمودم مسٌ .د/ لسٌدرا رفلب ذلكو3121 ألكلٌسٌكٌ ا الكٌمٌاءو

 كلٌ الب لحٌوٌ ا لكٌمٌاءا ستاذ                                                   زٌزرع سٌنح لىع امى .د/س

 الكلٌ ب لحٌوٌ ا لكٌمٌاءا ستاذ                                                    لىع بدالمصودع سٌن .د/ح

  الكلٌ ب لحٌوٌ ا لكٌمٌاءا ساعدم ستاذ                                           بدالمجٌدع سوقىد فاؾد./ع

 ــــــــــــ
 القرار: الموافقـــــــــــة 
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 جس ل عدٌلت لىع24/23/3122 ىفبالتفوٌض عن مجلس الكلٌ   لكلٌ ا مـٌد .د/ ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا -

 لمعدٌ ا ألمراضا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل ، ا قاٌ س بو  لسٌدا حٌىٌ اسٌا/رلطالب ا سال ر لىع إلةراؾا

 كلٌ ب لبٌطرٌ ا لمعدٌ ا األمراضو استاذ المٌكروبٌولوجٌ  وةىك ٌدٌتوفو .د/ه بإضاف  ذلكو 3119 برٌل،  

 ةتركم ةراؾ  بع  ل رةٌحهات مت س   ٌث( ح جسبً ةرؾ)م لٌابانـ ا ٌفوج امع ج لتطبٌقٌ ا لبٌولوجٌ ا لعلوما

 : لتالىا لسحوا لىع تصب ل

 ٌ الكلب لمتفرغا لمعدٌ ا ألمراضا ستاذ                                             بٌدع سسٌنح حمد .د/م

 الكلٌــــ ب لمعدٌ ا ألمراضا ستاذا                                       صطفىم حمدم بدالمسعم .د/ع

  الكلٌ ب لمعدٌ ا ألمراضا رئٌسو ستاذ                                            براهٌمإ لٌلخ ٌصل .د/ف

                       كلٌ ب لبٌطرٌ ا لمعدٌ ا األمراضو لمٌكروبٌولوجٌاستاذا         وةى                       ك ٌدٌتوفو .د/ ه

 لٌابانـ ا ٌفوج امع ج لتطبٌقٌ ا لبٌولوجٌ ا لعلوما

 ــــــــــــــــــــ
 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــة

 جس ل عدٌلت لىع25/23/3122ـىفلكلٌ  بالتفوٌض عن مجلس الكلٌ  ا مٌد .د/ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا -

 ذلكو 3117لطفٌلٌات، ٌوسٌ ا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل ، ا لؽباسىا لسٌدا بحىص هى/سلطالب ا إةراؾ

 : لتالىا لسحوا لىع تصب ل الكلٌ ب لطفٌلٌاتا قسمب ساعدم ستاذ  اطر،خ فتحً اسم/هلدكتوررا بإضاف 

 لبٌئ ا لكلٌ  لةئونا وكٌلو لطفٌلٌاتا ستاذ                                    حمودم حمد  ٌدع جوى .د/س

 الكلٌ ب لطفٌلٌاتا سمق رئٌسو ستاذ                                     لعقباوىا سماعٌلا حمدم بسى .د/ل

 الكلٌ ب لطفٌلٌاتا قسمب ساعدم ستاذ                                                اطرخ تحىف اسمد./ ه

 ــــــــــــــــــــ

 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 جس ل عدٌلت لىع36/23/3122ىف لكلٌ  بالتفوٌض عن مجلس الكلٌ  ا مٌد .د/ ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا -

   -إلةراؾ للطالا اآلتى  سمائهم:ا

 وفمبرســ لحٌوٌــ ا لكٌمٌـاءا قســمب ٌرلماجسـتا درجــ ل لمسـجل، ا لحســنا بـو  بوضــٌؾ  وجٌـ  حمــد/  لطالـاا-2
 لـىع تصـب  اللجسـ ل الكلٌ ب لهستولوجٌاا قسمب ساعدم ستاذ  طٌ ،ع ؤادف سام/ حلدكتورا رفلب ذلكو 3119

 : لتالىا لسحوا

                      اإلكلٌسٌكٌ الكٌمٌاءو لحٌوٌ ا ساعد الكٌمٌاءم ستاذ                         لمجٌدا بدع سوقىد فاؾد/ ع

 الكلٌـــ ب لبٌطرٌ ا لجراح ا قسمب ساعدم ستاذ                           ألقرعا ٌدس حمدم ادلد/ ع

 ـــــــ
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 وفمبر، ســ لحٌوٌـ ا لكٌمٌـاءا قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمســجل، ا رزوقمـ لـىع لمـسعما بـدع حمـد/ ملطالـاا-3
 لسحـوا لـىع تصـب ل الكلٌـ ب لكٌمٌـاءا رئـٌسو سـتاذ،   لسسوسـىا بـدالفتاحع اقوت .د/ٌـ أضـاف ب ذلكو 3119

 : لتالىا

 الكلٌ ب األكلٌسكٌ و لحٌوٌ ا لكٌمٌاءا ستاذ                                 ٌدز بو  جار حمد  مٌم  .د/  

 الكلٌ ب األكلٌسكٌ و لحٌوٌ ا لكٌمٌاءا ستاذ                               زٌزرع سٌنح لىع امى .د/ س

 الكلٌ ب لحٌوٌ ا لكٌمٌاءا سمق رئٌسو ستاذا                            لسسوسىا الفتاحبدع اقوت .د/ ٌ

 ـــــــ
 /36/7،  ألسـماكا رعاٌـ و مـراض  قسـمب لـدكتوراها درجـ ل لمسـجل، ا ٌسـىع لسـٌدا حمـدم ور/ سـلطالاا-4

 تحمـلت ال لجامع ا أنب اً لمع ألمرٌكٌ ا وهاٌو  الٌ و جامع ب ستاذ،   اسجو سجب ان .د/ ه بإضاف  ذلكو 3122

 -: لتالىا لسحوا لىع تصب  اللجس ل ألجسبـىا لمةرؾا صارٌؾم

 الكلٌ ب ألسماكا رعاٌ و مراض  سمق رئٌسو ستاذ                                     اهٌنة بدالعٌمع ادل .د/ ع

 المصاٌدو لبحارا علومل لقومىا لمعهدا اعدسم ستاذ                                        بوالؽٌط  بٌ س لسٌد .د/ ا

 ألمرٌكٌ ا وهاٌو  الٌ و جامع ب ستاذ                                                           اسجو سجب ان .د/ ه

 ــــــــــــــــــــ

 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــة

على تعدٌل لجس   3/2/3123تفوٌض عن مجلس الكلٌ  بتارٌ  السظر فى موافق  السٌد  .د/ عمٌد الكلٌ  بال -

اإلةراؾ الخاص  بالطالبـ / ةـٌماء محمـد وهبـ  علـى ، المسـجل  لدرجـ  الماجسـتٌر بقسـم الكٌمٌـاء الحٌوٌـ  

وذلك بإضاف  السٌد  .د/ حسن عبدالرحمن  ستاذ ورئٌس قسـم الفسـٌولوجٌا  25/22/3119واإلكلٌسٌكٌ  فى 

 امع  المسوفٌ  لتصب  اللجس  على السحو التالى:بطا بٌطرى السادات ج

  .د/ ٌاقوت عبدالفتاح السسوسى                          ستاذ ورئٌس قسم الكٌمٌاء الحٌوٌ  بالكلٌ 

  .د/ حاتم حسٌن بكرى                                ستاذ الطا الةرعى والسموم المتفرغ بالكلٌ 

حمن                  ستاذ ورئٌس قسم الفسٌولوجٌا بطا بٌطرى  السادات                       حسن عبدالرحمن عبدالر  .د/

  جامع  المسوفٌ 

 ــــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــةا
 
 (لرســـــــــــــــالةا وضــــوعم عــــدٌل)ت 
للطالا  لرسال اموضوع  عدٌلت لىع25/23/3122ىف التفوٌضب لكلٌ ا مٌد .د/ ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا -

 :ـ اآلتى  سمائهم
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  25/22/3119 السمومو لةرعىا لطاا سمقب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا لىع وفٌقت لىع حمد/ملطالاا-2

 سوانع ٌصب ل" بعض الدراسات السمٌ  على بعض مضادات السموم الفطري"  -من موضوع الرسال :
 "  لعامل ا لخٌلٌ ا لفصٌل ا ىف إلصاباتا عضب خاطرم تقٌٌمو ألستعراؾ"ا ل لرساا

 .  وهرىج ٌرؼ لتعدٌلا أنب لماً ع**
 ــــــــ

 36/7/3122 ألسماكا رعاٌ و مراض  سمقب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا ٌسىع لسٌدا ور محمد/سلطالاا-3
 سوانع ٌصب ل  سماك المٌار العذب "  " دراسات على مرض األدوارد سلوسٌس فى -من موضوع الرسال :

 "  ألسماكا ىف لٌرقٌ ا المراحلب المرتبط و لمتعاٌة ا لحٌ ا لمجهرٌ ا لكائسات"ا لرسال ا
 .   وهرىج ٌرؼ لتعدٌلا أنب لماً ع** 

 ــــــــ
  لحٌوٌ  واإلكلٌسٌكٌا لكٌمٌاءا سمقب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا حمدم حمدم لمحسنا بدع ٌ م/هلطالاا-4

" التأ ٌر الكٌمٌائى الحٌوى لمضادات مستقبالت  البٌتا للؽدر الدرقٌ   -من موضوع الرسال : 25/22/3119
 مؽلفاتل لحٌوىا لكٌمٌائًا لتأ ٌر"ا لرسال ا سوانع ٌصب لفى زٌادر الدهون المحدث تجرٌبٌا فى الفئران 

 . " لدهونا رتفاعا نم عاسىت لتىا لفئرانا ىف لدهونا  ٌضو لدرقٌ ا لؽدرا ظٌف و لىع لبٌتاا ستقبالتم
 .** علما بأن التعدٌل ؼٌر جوهرى

 ــــــــ
بقسم الكٌمٌاء الحٌوٌ  واإلكلٌسٌكٌ   لدكتوراها درج ل لمسجل، ا حفوظم طاق تولى/ملطالاا-5

" الدالالت الكٌمٌائٌ  الحٌوٌ  لسرطان الجلد المستقل المحدث تجرٌبٌا  -من موضوع الرسال  : 25/22/3119
 ىف جرٌبٌاً ت لمحدثا لمستقلا لسرطانل لحٌوٌ ا لكٌمٌائٌ ا لدالالت" ا لرسال ا سوانع ٌصب لى الفئران "ف
  " لفئرانا

 .** علما بأن التعدٌل ؼٌر جوهرى

 ـــــــــــــــــ
 لقــرار: الموافقـــــــ ا
 

علــى تعــدٌل  3/2/3123الســٌد  .د/ عمٌــد الكلٌــ  بــالتفوٌض عــن مجلــس الكلٌــ  بتــارٌ   السظــر فــى موافقــ  -

موضوع الرسال  الخا  بالطالا/ حسام سعد محمـد الةـربٌسى ، المسـجل لدرجـ  الماجسـتٌر بقسـم الكٌمٌـاء 

من:" تأ ٌر الطفٌلٌات الخارجٌ  على سظام الجلوتا ٌون رٌـدوكس فـى  32/5/3119الحٌوٌ  واإلكلٌسٌكٌ  فى 

 -المسسٌن" لٌصب  موضوع الرسال :

 الحٌوٌ  فى التدهن الكبدى ؼٌر الكحولى فى المسسٌن" " التؽٌرات الكٌمٌائٌ 

 ** علما بأن التؽٌٌر ؼٌر جوهـــرى .

 ـــــــــــــــــــــ

 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 (لرسالـــــــــــــةا حدٌد عنوان)ت
 سال رعسوان  حدٌدت لىع7/23/3122ىف التفوٌضب لكلٌ ا مٌد .د/ ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا -

  ٌرولوجٌا/فخص ت لفٌرولوجٌاا سمق لدكتوراها درج ل لمسجل ، ا بودالل  لىع لسٌدا ماح/سلطالب ا
 وهرىج ٌرؼ لتحدٌدا أنب لماً ع "  لطٌورا سٌمٌا  ٌروسف قاحل تحضٌرل راسات"د لرسال ا سوانع ٌصب ل
 . لطالاا راس د لم تعارضٌ الو

 ـــــــــــــــ
 الموافقـــــــــــــــــــــةلقــــرار: ا
 (عذر عن دخـــــول المتحـــــــــــان) 
 لحسٌسى/ الطالاا نم لمقدما ألعتذارا بولق لىع24/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا -

(  كلٌسٌكٌ و ٌوٌ ح ٌمٌاء)ك لبٌطرٌ ا لطبٌ ا لعلوما ىف لدكتوراها درج ل لمسجلا،  بدالموجودع لىع لمىح
 . 3123 برٌلإ ورد لىإ 3122 ٌسمبرد ورد االمتحان خولد نع

 ـــــــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــةا
 (سجٌــــــــــــــلت لغـــــــــــاء)إ 
الطالا اآلتى  سجٌلت لؽاءإ لىع25/23/3122ىف التفوٌضب لكلٌ ا مٌد .د/ ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا-
 :ـ نم لكسمائهم  

، 3121 برٌــل  األراســاو لطٌــورا مــراض  ســمقب لــدكتوراها درجــ ل لمســجل، ا وفٌــقت لســٌدا كرامى/الطالــاا-2
 . لب ط لىع ساءاً ب ذلكو

 ــــــــ

 لـىع سـاءاً ب ذلـك، و 3122 وفمبرسـ اإلكلٌسٌكٌـ  لحٌوٌـ ا لكٌمٌـاءا بلومدبـ لمقٌدر، ا ألةقرا عٌدس هى/سالطالب -3
 . لبهاط

 لىع ساءاً ب ذلك، و 3121 وفمبرس لفٌرولوجٌاا سمق لدكتوراها درج ل لمسجل، ا طوهع سنح حمد/ملالطاا-4
 . لب ط
 ــــــــــــــــــ

 لقـــــــــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــةا
محمود  الطالا/ عاصم سجٌلت لؽاءإ لىع3/2/3123ىف التفوٌضب لكلٌ ا مٌد .د/ ع لسٌدا وافق م ىف لسظرا -

وذلك بساءا على  8/22/3121عبدالسبى المسجل لدرج  الماجستٌر بقسم الكٌمٌاء الحٌوٌ  واإلكلٌسٌكٌ  بتارٌ  
 طلا سٌادت .

 ــــــــــــــــــــــــ

 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ( بــــــــــحث عــــــــــم)د
 صطفىم امىس صطفى/ ملطالاا نم لمقدما لطلاا لىع27/23/3122ىف لٌ لكا جلسم وافق م ىف لسظرا -

 لجزءا جراءأل ح   للماجستٌرب دعمل سٌ ( ج611)بلػم صرؾل الكلٌ ب األجس و لتةرٌ ا قسمب عٌد، م
 . لرسال ا نم لعملىا
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 ــــــــــــــــــــ

 نهــــ ف د فنًٕفقهـــــــــــــــــتف

 ( آلدابا لٌـــــــــــة)ك   
 (لتسجٌلا ترةف ــــــــــد)م 
 -: همو سمائهم  آلتًا لطالاا سجٌلت تررف دم لًع 25/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-
 مـدرل2999 اٌومـ  دابهـاو لعربٌـ ا للؽ ا قسمب لدكتـوراها درج ل لمسجل، ا  ٌااد سنح حمدا حمد/ ملطالاا -2
 ن% مــ91 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  لمتضــمنا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت ًلــع ســاءً ب 3122اٌومــ نمــ عتبــاراا ــــامع
 1لرسال ا

 ــــــــ
 نم عتباراا ــامع مدرل 3112 برٌل  لتارٌ ا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا ودرف لىع ودرف لى/ علطالاا -3
 1لرسال ا ن% م86 م لٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122 برٌل 

 ــــــــ
 مـدرل 3115 كتوبر   دابهاو لعربٌ ا للؽ ا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل ، ا صرس ادج ادج ماح/ سلطالب ا - 4
 ن% مــ76 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  لمتضــمنا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً ب 3122كتــوبر  نمــ عتبــاراا ــــامع
 1لرسال ا

 ــــــــ
 3116 كتـوبر   دابهـاو لعربٌـ ا للؽـ ا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجلا،  حمدم لرحمنا بدع مع / جلطالاا - 5
 ن% مـ71 م ـلٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل
   1لرسال ا

 ــــــــ
 مـدرل 3115كتـوبر  ا دابهـو لعربٌـ ا للؽ ا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا هامىت ةدىر جدى/ ملطالاا - 6
 ن% مــ86 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  لمتضــمنا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً ب 3122كتــوبر  نمــ عتبــاراا ــــامع
 1لرسال ا

 ــــــــ
ــدكتورارا درجــ ل لمســجل، ا بــراهٌمإ لحســٌسىا حمــد/ ملطالــاا - 7 ـــامع مــدرل 3117كتــوبر  لفلســف ا قســمب ل  ـ
 1لرسال ا ن% م91 م لٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل ٌرقرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم عتباراا

 ــــــــ
 عتبـاراا ــامع مدرل 3117كتوبر  لفلسف ا قسمب لدكتورارا درج ل لمسجل، ا  براهٌمإ حمدم حسان/ إلطالب ا - 7
 1لرسال ا ن% م81 م لٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122كتوبر  نم
 ـــــــــــــــ
 لقــــرار:الموافقـــــــــــــــــــــــةا

 (ألشرافا جنةل عـــــــــــــــــدٌلت)
الطالا اآلتى  سال ر لىع إلةراؾا جس ل عدٌلت لىع34/22/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا -

 :ـ   سمائهم

 أضاف ب ذلكو 3117كتوبرا لفلسف ا مقسب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا براهٌمإ لحسٌسىا حمد/ملطالاا -2
 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لفلسف ا ستاذ  لبحراوىا لقادرا بد .د/ ع لسٌدا

 الكلٌ ب لفلسف ا ستاذ                                                               لبحراوىا لقادرا بد .د/ ع
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 الكلٌ ب لفلسف ا قسمب درسم                                                          ٌدع حمدم ساءد./  س 

 ـــــــ                                      

 أضاف ب ذلكو 3117 كتوبر  لفلسف ا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل ، ا براهٌمإ حمدم حسان/إلطالب ا -3
 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لفلسف ا ستاذ  لبحراوىا لقادرا بد .د/ ع لسٌدا

 الكلٌ ب لفسلف ا ستاذ                                                          لبحراوىا لقادرا بد .د/ع -2

 الكلٌ ب لفلسف ا قسمب ساعدم ستاذ                                       ألحوالا لحفٌظا بدع حمدد./م -3

 ـــــــ

 ذلكو 3119برٌل  لجؽرافٌاا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا حورب جار حمدم صطفى/ملالطاا -4

 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذـ   زاع فرا .د/إلسٌدا بإضاف 

 الكلٌ ب ؽرافٌالجا قسمب ساعدم ستاذ                                                      زاع فرا د./إ

 الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب لمتفرغا لمساعدا ألستاذا                                      سٌاد مرد سمىد/ر
 ـــــــــ

 راساتد خص )تلعربٌ ا للؽ ا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا مصٌلحً لحمٌدابدعالح /صلطالاا-5
 لقاهررا امع ج لعلوما دارب ألستاذـ ا لؽسىا بدع حمدا سٌن .د/ح لسٌدا بإضاف  ذلكو3118 برٌل( سالمٌ ا
 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل

 لقاهررا امع ج لعلوما دارب ألستاذا                                            لؽسىا بدع حمدا سٌن .د/ح-2

 الكلٌ ب لعربٌ ا للؽ ا ساعد بقسمم ستاذ                                                 مرع ام  .د.م/س-3
 ـــــــ

 أضاف ب ذلكو3117 كتوبر  لجؽرافٌاا مالماجستٌر بقس درج ل لمسجل ، ا ادهللاج حمدا طفىل وٌدا/رلطالب ا -6
 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذ  لحمٌدا بدع برىص حمد.د/ م لسٌدا

 الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذ                                       لحمٌدا بدع برىص حمد .د.م/م-2

  الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب لمتفرغا لمساعدا ألستاذا                                  سٌاد مرد سمى .د.م/ ر-3

 ـــــــ

 أضاف ب ذلكو3117 كتوبر  لجؽرافٌاا مالماجستٌر بقس درج ل لمسجل ، ا حمدم لبساا سنح ٌماء/ةلطالب ا -7

 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذ  لحمٌدا بدع برىص حمد.د/ م لسٌدا

 الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذ                                      لحمٌدا بدع برىص حمد .د.م/م-2

 ـــــــ الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب لمتفرغا لمساعدا ألستاذا                                  سٌاد مرد سمى .د.م/ ر-3
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 ذلكو3117 كتوبر  لجؽرافٌاا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجلا طا،ق حمدم وقىة حمدم مى/إلطالاا-7
 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذـ   حٌرىب سعد.د/ م لسٌدا بإضاف 

 الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذ                                                حٌرىب سعدد./ م

 ــــــ الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب لمتفرغا لمساعدا ألستاذا                                  سٌاد مرد سمىد./ ر
 أضاف ب ذلك، و3115 برٌل  لجؽرافٌاا لماجستٌربقسما رج دل لمسجل، ا هرانز ابرج مالج مرو/علطالاا -8
 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذـ   لحمٌدا بدع برىص حمد.د/ ملسٌدا

 الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب لمساعدا األستاذ                                        لحمٌدا بدع برىص حمد.د./م

  الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب لمساعدا ألستاذا                                                    زاع فرا / إ.د.

 ــــــ

 ذلكو3117 برٌلإ لجؽرافٌاا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا لرازقا بدع عٌدس حمدا حمد/ملطالاا-9

 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذـ   زاع فرا .د/ إ لسٌدا بإضاف 

  الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب لمساعدا ألستاذا                                              زاع فرا  .د.م/ إ-2

 الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب لمتفرغا لمساعدا ألستاذا                                سٌاد مرد سمى .د.م/ ر-3 
 ـــــــــ

ــدم بتســام/إلطالب ا-21 ــىع حمــودم حم ــاا قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا ل ــوبر  لجؽرافٌ  ذلــكو 3118كت
 :لتالىا لسحوا لىع للجس ا تصب ل الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب ساعدم ستاذـ   زاع فرا .د/ إلسٌدا أضاف ب

  الكلٌ ب لجؽرافٌاا قسمب اعدلمسا ألستاذا                                           زاع فرا  .د.م/ إ-2

 ألسفاقل لقومٌ ا لهٌئ ا داررإ جلسم ئٌسر                         لةربٌسىا ب ر بدع طا/ علمهسدسا-3 
 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــةا

 (لرســــــــــــــــــــالةاموضوع  عــــــــــدٌل)ت
 لٌــلخ ٌلفاساســ /للطالبــ   ســال رموضــوع ال عــدٌلت لــىع25/23/3122 ىفــ لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا -
مـن موضـوع  33/21/3117بتـارٌ   آدابهـاو لفرسسـٌ ا للؽـ ا قسـمب لماجستٌرا درج ل لمسجل ، ا لٌلخ ٌسىع
 لذاتٌووةا لسووٌرة" ا : التــالىك ٌصــب  الموضــوعل " " السووٌرة الذاتٌووة فووى بعووض أعمووال الكاتبووة الفرنسووٌة آنووى أرنووو -:

 "رنوا نىا لفرنسٌةا لكاتبها عمالأ عضب ىف االجتماعٌة
 ** علما بأن التؽٌٌر ؼٌر جوهــــرى

 ـــــــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــةا

 (ســــــــــــــــجٌالت)ت
  -سماؤهم:  اآلتً لطالاا سجٌلت لىع25/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا -

 . سطًو صورع خص ت لتارٌ ا قسمب لماجستٌرا درج ل                 حمد،م  ط حمدم عٌد/سلطالاا-2
 . دٌثح ارٌ ت خص ت لتارٌ ا قسمب لماجستٌرا درج ل       ، بدالسالمع بدالمسعمع سمىر ال /هلطالب ا-3
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 . تارٌخهاو لفلسف ا خص ت ف لفلسا قسمب لماجستٌرا درج ، ل هامىت لمعبودا بدع سعدم اسمٌن/ٌلطالب ا-4
 لمكتباتا قسمب آلدااا ىف لدكتوراها درج ( , للجسسٌ ا ٌبىل) بدالكرٌمع وسسٌ ال ص لمسعما بد/علطالاا-5

 ( .كومٌ ح ع  ب على)و المعلوماتو
 ـــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــةا

 (سجٌلت قــــــــــــــــــل)ن
،  سنح دٌرب جازىح سى/ملطالب ا سجٌلت قلس لىع 25/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف ظرلسا -

 . لمسصوررا امع ج مٌاطد دااآ لٌ ك لىا لتارٌ ا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل ا

 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــةا

 (سجٌلت لغـــــــــــــــــــــــــــاء)إ 
 : عد وهم ب سماؤهم  آلتىا لطالاا سجٌلت لؽاءإ لىع 25/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-

 ذلـكو 3114 كتـوبر  ألسجلٌزٌـ ا للؽـ ا قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا ر فـ لمقصـودا بدع حمد/الطالاا-2
  لمةرفٌن.ا لسادرا قرٌرت لىع ساءاً ب لجدٌ ا عدمل
 ــــــــــــــــــ

 ار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــةالقر
 
 لـىع سـاءاً ب ذلـكو 3117 لتـارٌ ا قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا بـراهٌمإ ةـدىر بـراهٌمإ ائل/ ولطالاا-3
) سـوانع حـتت لـدكتوراهل رسـال ك طتـ خ ساصـرع بسفسو لموضوعا وق س س   فٌدٌ لذىا لمةرؾا تقرٌرو لب ط
 .  سابقا فى جامع  الموصل(  لراةدٌنا هدع هاٌ س تىح لحضارىاو لسٌاسىا دورهمو خزومم سوب
 ــــــــــــــــ
لقـــووـرار: إعووادة الموضوووع للكلٌووة وجمٌووع موضوووعات النفووراد بالشووراف تعوواد للكلٌووة لتطبٌووق قوورار مجلووس ا

 الجامعة فى هذا الشؤن.

/ محمـد عبـدالعزٌز خلٌفـ  ، علـى إلؽـاء تسـجٌل الطالـا 34/22/3122السظر فـى موافقـ  مجلـس الكلٌـ  فـى  -
طبقـا  3121/3122المسجل لدرج  الماجستٌر بقسم اللؽ  العربٌ  تخص  الدراسات اإلسـالمٌ  دورر الربٌـل 

( فى D( من الالئح  الداخلٌ  للكلٌ  والذى ٌس  على" إذا حصل الطالا على تقدٌر )5( بسد )38لس  المادر )
  ك ر من مقرر دراسى ٌلؽى تسجٌل " .

 ـــــــــــــــــ
 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــة

 )عذر عن دخول المتحان(
علـى قبـول العـذر عـن دخـول اإلمتحـان لفصـل الربٌـل  25/23/3122السظر فـى موافقـ  مجلـس الكلٌـ  فـى  -2

المقــدم مــن الطالــا/ هــاسى رجــا محمــد ، والمســجل لدرجــ  الماجســتٌر بقســم اللؽــ  اإلسجلٌزٌــ   3121/3122
 لظروؾ والدت  المرضٌ . 34/3/3122بها بتارٌ  وآدا

 ـــــــــــــــ
 القرار: الموافقــــــــــــــــــة

  )إٌقــاف قٌــــــــــــــــــــد(
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علــى قبــول إٌقــاؾ القٌــد عــن دخــول اإلمتحــان لفصــل  25/23/3122السظــر فــى موافقــ  مجلــس الكلٌــ  فــى  -2
د جمع  محمد على ، والمسجل لدرج  الماجستٌر بقسـم اللؽـ  المقدم من الطالا/ محم  3122/3123الخرٌؾ 

 وذلك سظرا لسفره للخار . 24/5/3122العربٌ  وآدابها تخص  الدراسات اإلسالمٌ  بتارٌ  
 ـــــــــــــــ

 القرار: الموافقــــــــــــــــــــة

 ( لتجــــــــــــــــارةا لٌة)ك
 ) تحدٌد موعد بدء االمتحانات(

 لعـامل ول  رمتـ لماجسـتٌرا لتمهٌدي لعلٌاا لدراساتا امتحان وعدم حدٌدت لىع لكلٌ ا مذكررب اءج ماٌف لسظرا -

 .9/2/3123 لمــوافقا اال سٌن ومٌ عتبارا من  3122/3123 الجامعً

   ــــــــــــــــــــــــــــ

 لقـــــــــــرار:الموافقـــــــــــــــــــــــــــــةا

 (لتسجٌـــــــلا ترةف ـدــــــــــــــــ)م
 -: همو سمائهم  آلتًا لطالاا سجٌلت تررف دم لًع31/22/3122تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-

 مـدرل 3118 ؼسطس  لمحاسب ا قسمب درج  الماجستٌرل لمسجل، ا سامح لىع سنح سسىح حمد/ ملطالاا -2
 ن% مـ76 م ـلٌ سجـازهإ اتممـ ن  لمتضـمنا ةـراؾإلا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122 ؼسطس  نم عتباراا ــامع
 1لرسال ا

 ـــــــــ
 مـدرل 2999 ارسمـ لمحاسـب ا قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل، ا ور الـدٌنسـ حمـدا حمـدم اهر/ مـلطالاا - 3
 ن% مــ76 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  لمتضــمنا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً ب 3122ارسمــ نمــ عتبــاراا ــــامع
 1لرسال ا

 ـــــــــ
 مـدرل 3111 وسٌـ ٌ لمحاسـب ا قسـمب لماجسـتٌرا درج ل لمسجل، ا لجسدىا وسؾٌ لفتاحا بدع ائل/ ولطالاا - 4
 ن% مــ86 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  لمتضــمنا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً ب 3122وسٌــ ٌ نمــ عتبــاراا ــــامع
 1لرسال ا

 ـــــــــ
 مـدرل 3113ؼسـطس  لمحاسـب ا قسـمب لماجسـتٌرا  درجـل لمسـجل، ا سعودم لب ط كاة ع حمود/ ملطالاا - 5
 ن% مـ76 م ـلٌ سجـازهإ اتممـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لًع ساءً ب 3122ؼسطس  نم عتباراا ــامع
 1لرسال ا

 ـــــــــ
 ـــامع مـدرل 3117وسٌـ ٌ لمحاسـب ا قسـمب لماجسـتٌرا درجـ ل لمسجل ، ا املك لصباحىا مالك ةا/ رلطالب ا - 6
 1لرسال ا ن% م76 م لٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122 وسٌ ٌ نم عتباراا

 ـــــــــ
 مـدرل 3115بتمبرسـ لمحاسـب ا قسـمب درج الماجسـتٌرل لمسـجل، ا  مضانر لسٌدا حمدم سماعٌل/ إلطالاا - 7
 ن% مـ81 م ـلٌ سجـازهإ اتممـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً ب 3122بتمبرسـ نمـ عتباراا ــامع
 1لرسال ا

 ـــــــــــــــــ
 لقــــرار:الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــةا
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لطالبــ /  مــاسى وهٌــا  حمــد ا ســجٌلت تــررف دمــ لــًع32/7/3122تــارٌ ب لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا-2
 نمــ عتبــاراا  ــالث  عــوام مــدرل 31/9/3115لمحاســب  بتــارٌ  ا قســمب درجــ  الماجســتٌرل لمســجل ، ا ســلٌمان

 1لرسال ا ن% م76 م لٌ سجازهإ اتمم ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 31/9/3119

 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــةا

 (تســـــــــــــــــــــــــــــــــــجٌالت)
 : همو سمائهم  آلتًا لطالاا سجٌلت لىع 31/22/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-
  ألعمالا داررإ قسمب لدكتورارا درج ل           ،          لحمٌدا بدع حمدم رور/ ملطالب ا -2
  ألعمالا داررإ قسمب لدكتورارا درج ل             ،        لىع حمودم ر ف حمد/ ملطالاا -3
 ألعمالا داررإ قسمب لماجستٌرا درج ل            ،     ودحمم بدهللاع حمودم ساء/سلطالب ا -4
 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــةا

 )تحوٌل من دبلوم إلى دبلوم(
 -على السحو التالى:  سمائهم على تحوٌل الطالا اآلتى 25/23/3122السظر فى موافق  مجلس الكلٌ  فى  -1
 حسن جاد من دبلوم سظم المعلومات إلى دبلوم التكالٌؾ والمحاسب  . الطالا/ ةادى السٌد -

 الطالا/ مجدى إسماعٌل ذكى من دبلوم المحاسب  والمراجع  على دبلوم المحاسب  الضرٌبٌ  -

 الطالا/ رامى  حمد حسن عامر من دبلوم قوى عامل  وموارد بةرٌ  إلى دبلوم المحاسب  والمراجع . -

  من دبلوم إدارر بسوك واست مار إلى دٌلوم المحاسب  والمراجع الطالب / سحر مجدى عبدهللا -
 ـــــــــــــــــــ

 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 )تحـــــمٌل مـــــواد(

على تحمٌل الطالا/ محمد مجدي حامد  25/23/3122السظر فً موافق  مجلس الكلٌ  بتارٌ   -
المقررات الدراسٌ  بمرحل  الدراس  التمهٌدٌ  لدرج  الماجستٌر فً إدارر األعمال الدمٌاطً ببعض 

 وهى: 3122/3123بالكلٌ  فى العام الجامعً 
 سظرٌات اتخاذ القرارات                                         فصل دراسً  ول -2    
 فصل دراسً  ول             التطور التسظٌمً وإدارر التؽٌٌر                     -3    
 إدارر األعمال باللؽ  اإلسجلٌزٌ                                  فصل دراسً  اسً -4    
 سظم إدارٌ  مقارس                                              فصل دراسً  اسً -5    

 ــــــــــــــ

   القرار : الموافقــــــــــــــــــــة

 (تسجٌل ــــــــــــــــــــــــغاءلـ)إ
 -: همو سمائهم  آلتًا لطالاا سجٌلت لؽاءإ لىع 25/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-
 لسـادرا قرٌـرت لىع ساءاً ب ذلكو لمحاسب ا قسمب لماجستٌرا درج ل لمسجل ، ا سٌنح بدالفتاحع هل / سلطالب ا -2
 . ترام الث  سذارهاإ ؼمر لمةرفٌنا

 ـــــــــ
 لســادرا قرٌــرت لــىع ســاءاً ب ذلــكو لمحاســب ا قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل، ا بٌــال مٌرســ مجــد/  لطالــاا-3
 . راتم الث  سذارهإ ؼمر لمةرفٌنا
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 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــةا

 (لشرافا جنةل عـــــــــــــــــدٌل)ت
 مـاسى /  الطالبـ ب لخاصـ ا ألةـراؾا جسـ ل عـدٌلت لـىع25/23/3122 تـارٌ ب لكلٌـ ا سجلـم وافق م ىف لسظرا-

 /د السـٌد بـإحالل ذلـكو 31/9/3115بتـارٌ  لماجستٌر بقسـم المحاسـب ا درج ل لمسجل ، اوهٌا  حمد سلٌمان
 المــدرس بقسـم المحاسـب  بالكلٌـ  بــدال مـن السـٌد د/ محمـود رجــا ٌسـن وذلـك لســفره  مـل عبدالفضـٌل عطٌـ ،

 -لتالى:ا لسحوا لىع للجس ا تصب ل للخار  
 ستاذ المحاسب  المتفرغ بالكلٌ                                         محمد عمرو وهٌب د/  .
 مـدرس بقسم المحاسب  بالكلٌ                                       مل عبدالفضٌل عطٌ   د/ 

 ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــةلقــــرار: الموافقــا

 ( لعلــــــــــــــــــــوما لٌة)ك
 )تحدٌد مٌعاد بدء األمتحانات(

 مهٌـدى)ت لعلٌـاا لدراسـاتا متحـان  وعـدم حدٌـدت لـىع25/22/3122 ىفـ لكلٌـ ا جلـسم وافقـ م لسظر فـىا -

ــــىا لعـــامل ألولا لدراســـىا لفصــــل( لبلومـــاتـ د اجســـتٌرم ـــٌنا ومٌـــ 3122/3123 لجامعـ  لموافـــقا أل س

9/2/3123 

 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــةا

 ()تســـــــــــــــــــــجٌالت
 مهٌــــدىت طالبــــ و الــــا( ط9) ددعــــتســــجٌل  لــــىع25/22/3122 ىفــــ لكلٌــــ ا جلــــسم وافقــــ م لسظرفــــىا-2
 لجـــامعًا لعـــامل  لمختلفـــا لكلٌـــ ا أقســـامب لتطبٌقٌــ ا لمٌكربٌولوجٌـــاا دبلـــوم ( طالـــا وطالبـــ  6اجســتٌروعدد)م

 -: عدب سماؤهم  لموض ا3122/3123
 . لحٌوانا لمع قسمب لجزٌئٌ ا را  و عب ة اجستٌرم مهٌدىت                   ، صطفىم سام   سماء  -2
 . لكٌمٌاءا قسمب ضوٌ ع ٌمٌاءك اجستٌرةعب م مهٌدىت                   ،    حمدم حمدم ضار فاؾع -3
  لكٌمٌاءا قسمب ضوٌ علالا ٌمٌاءك عب ةاجستٌرم مهٌدىت                  ،  العلٌمبدع بدالعظٌمع حمدم -4
 . لسباتا قسمب لمٌكروبٌولوجىا عب ة اجستٌرم مهٌدىت                  ، حمدم سصورم جار سساءح -5
 اتلسبا قسمب لمٌكروبٌولوجىا عب ة اجستٌرم مهٌدىت                 ،  ٌومىب حمودم حت ة ٌماءة -6

 . لسباتا قسمب لمٌكروبٌولوجىا عب ة اجستٌرم مهٌدىت                     ،  ٌدانز حمدا حمدا ؽرٌدت-7

  لحٌوانا لمع قسمب را  و عب ة اجستٌرم مهٌدىت                  ، رؾة بدالعزٌزع بدالمسعمع ةامه -7
 . لسباتا قسمب لمٌكروبٌولوجىا عب ة اجستٌرم مهٌدىت                  ، سماعٌلإ املك أمونم مٌرر -8
  لكٌمٌاءا قسمب ٌرعضوٌ ؼ ٌمٌاءك اجستٌرةعب م مهٌدىت لعاطى                 ا بدع بٌلس بالمعطىع -9

 . لسباتا قسمب لتطبٌقٌ ا لمٌكروبٌولوجٌاا بلومد                               ، المس لىع المس الع -21
 . لسباتا قسمب لتطبٌقٌ ا لمٌكروبٌولوجٌاا بلومد                          ،  حمد  حمودم حمد  ماسى  -22
 . لسباتا قسمب لتطبٌقٌ ا لمٌكروبٌولوجٌاا بلومد                             ، اجىس لىع لسٌدا ٌمانإ -23
 . لسباتا قسمب ٌقٌ لتطبا لمٌكروبٌولوجٌاا بلومد                               ، بدالموجودع سورا سده -24
 ـــــــــــــــــ. ـ لسباتا قسمب لتطبٌقٌ ا لمٌكروبٌولوجٌاا بلومد         ، حمدم امدح مضانر رورم -25
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 لقــــرار:  الموافقـــــــــــــــــــــــةا

،  لــىع حمــدم لــىع ٌمــان/  لطالبــ ا ســجٌلت لــىع 23/21/3122 تــارٌ ب لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا-3
 ركبــاتم عـضب دراسـ و خلٌـق" ت لرسـال ا وضـوعمو لكٌمٌـاء" الكٌمٌـاء التحلٌلٌــ " ا قسـمب لماجسـتٌرا  درجـل
 "  لفلزٌ ا متراكباتهاو لجدٌدرا آلزوا
 :ـ ألةراؾا جس ل

 الكلٌ ب لعضوٌ ا ٌرؼ لكٌمٌاءا ستاذ                                          صطفىم براهٌمإ صطفى .د/م

 الكلٌ ب لكٌمٌاءا قسمب ساعدم ستاذ                                               لعزٌزا بدع حمد  ٌدد/س

   الكلٌــ ب لكٌمٌاءا قسمب ـدرسم                                                   اسمق حمد  حمدد/م

 ـــــــــــــــ 
 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــة

 (لتسجٌـــــــلا ــافٌقـــــ) إ
،  لـىع ٌـدع ضـار لـى/ علطالـاا سـجٌلت ٌقـاؾإ لـىع 25/23/3122 تـارٌ ب لكلٌـ ا جلـسم وافق م ىف لسظرا-
 ظـراً ، س 3122 /4/22 نمـ عتبـارا  امعـ مـدرل 3121 /8/23فى  لحٌوانا لمع قسمب لدكتوراها درج ل لمسجلا

 .   ب اص خ ظروؾل
 ـــــــــــــــــ
 قــــــــــــــــــــةلقــــرار: الموافا

 (لتسجٌلا لغــــــــــــــــــــــاء) إ
 بـراهٌمإ حمـد  حمـدم مـال/ جلطالاا سجٌلت لؽاءإ لىع 25/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-
 .  ٌادت س وفارل ظراً ، س 3117 /22/5 لرٌاضٌاتا قسمب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا ضرخ
 ــــــــــــــــ
 ـــرار: الموافقــــــــةلقـا

 (لتسجٌلا ترةف ــــــــــــــد)م
 لسبــاتا قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل، ا حمــودم لســٌدا حمــد  ائــل/ولطالاا ســجٌلت تــررف دمــ لــًع لموافقــ ا-
 اتممـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122 /24/23ن م اعتبارا امع مدرل ذلكو3117 ٌسمبرد
 1لرسال ا ن% م81 م لٌ سجازهإ
 ـــــــــــــــــــ
 : الموافقــــــــــــــــــــــــةلقــــرارا

 (لشرافا جنةل عـــــــــــــــــدٌل)ت
وسـام /  الطالبـ ب لخاصـ ا ألةـراؾا جسـ ل عـدٌلت لـىع25/23/3122 تـارٌ ب لكلٌـ ا جلـسم وافق م ىف لسظرا-

 ذلـكو 8/23/3121بتـارٌ  بقسـم الكٌمٌـاء ؼٌـر العضـوٌ  لماجسـتٌرا درجـ ل لمسـجل ، ا  حمد عبدالـداٌم  حمـد
 لـىع للجسـ ا تصـب ل المدرس بقسم الكٌمٌاء بالكلٌ  سظرا لظروفـ  الخاصـ   مصطفى ٌس سصار، /د السٌد برفل

 -لتالى:ا لسحوا
 ستاذ مساعد بقسم الكٌمٌاء بالكلٌ                                         إبراهٌم السٌد  حمدد/ 

الكٌمٌاء اإلةعاعٌـ  ورئٌس الكٌمٌاء  ساعدم ستاذ                                        ضا رةاد ةٌح   رد/ 
  هٌئ  الطاق  الذرٌ  -السووٌ 
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 الكلٌ ب بقسم الكٌمٌــاء درسم                                        إٌمن كمال سلٌماند/ 
 ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــةلقــــرار: الموافقــــا
 الرســــــــــــــــــــالة( موضوع)تعــــــــــدٌل  

صـفٌ  علـى محمـود  / للطالبـ  الرسـال  موضـوع تعـدٌل علـى25/23/3122 فـى الكلٌـ  مجلـس موافقـ  فى السظر -
تشوٌٌد صوبغات "  -مـن موضـوع : 24/2/3121الكٌمٌـاء العضـوٌ  بتـارٌ   بقسم دكتوراهال لدرج  المسجل  ،على
ٌقاتها فى صباغة األنسجةو ٌفٌة مضادة لألشعة فوق البنفسجٌة وتطب   ىـــــــكالتال ٌصبح الموضوعل"  المختلفة ظ

ٌقاتها فى صباغة المنسوجات " "         ٌفٌة مضادة لألشعة فوق البنفسجٌة وتطب  تشٌٌد صبغات وظ

 ** علما بأن التؽٌٌر ؼٌر جوهــــرى.

 ــــــــــــــــــ

 فقــــــــــــــــــــــةالقرار: الموا

 (شبراب لهندســـــــــــــــــةا لٌة)ك
 (لشرافا جنةل تعٌٌنو لرسالةا وضوعم حدٌد)ت
ــ لسظــرا - ــ م ىف ــسم وافق ــ ا جل ــارٌ ب لكلٌ ــىع 24/23/3122، 26/22/3122 ت ــدت ل  لرســال ا وضــوعم حدٌ

 : سماؤهم وهم   آلتىا الطالاب لخاص ا إلةراؾا جس ل تعٌٌنو

لمدسٌــ  " هسدســ  ا لهسدســ ا قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل، ا حمــدم لجــوادا بــدع حمــدم رٌؾةــ / لطالــاا-2
 صـائ خ لـىع ألسـمستٌ ا لمـوادا نمـ ال ى  لٌطخ إ ٌر" ت لرسال ا وضوع، م إسةائٌ )هسدس  وإدارر التةٌٌد"(

 "  لخرساس ا
 :ـ ألةراؾا جس ل
 الكلٌ ب لقسما سفسب لبساءا وادم ساعدم ستاذ                    مضانر سام   حمد .م.د/م -2
 الكلٌ ب لقسما سفسب لبســاءا وادم ـدرسم                         حمدم هرانز امىد/ر -3

 

لمدسٌـ " هسدسـ  ا لهسدسـ ا قسـمب لماجسـتٌرا درج ل لمسجل، ا لمهرا لٌلخ حمد  حمدم لرحمنا بد/ ع لطالاا-3
 ىفـ لتةـٌٌدا ةـارٌلم ىفـ المسازعـاتو لمطالباتا قلٌل" ت لرسال ا وضوع، م إسةائٌ  )هسدس  وإدارر التةٌٌد("

 :ـ ألةراؾا جس " ل صرم
 مسة ٌن_ ع لمةروعاتا إداررو سدس ه ستاذ                            صٌرس بدالرةٌدع براهٌم .د/إ -2
  الكلٌـــ ب لمةروعاتا إداررو سدس ه درسم                              لىع حمدم لىع امٌود/س -3
 ـــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــةا
 (لشرافا جنةل تعٌٌنو لرسالةا وضوعم حدٌدت)
 إلةـراؾا جسـ ل تعٌـٌنو لرسـال ا وضوعم حدٌدت لًع 24/23/3122تارٌ  ب لكلٌ ا جلسم وافق م ًف لسظرا -
  -:نم الك سال ر لىع

 ارٌ  التسجٌلت لتخص ا لدرج ا ـــــــــــــمالسا م

 35/22/321هسدس  كهربائٌ  )جهد  الماجستٌر عبدالرحمن سعٌد عبدالرحمن 2
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 عالى(

 هسدس  كهربائٌ   الماجستٌر ةٌماء إسماعٌل محمد مصطفى 3
 24/21/3119 )هسدس سظم الحاسبات(

 . لكلٌ ا مذكــراتب لٌ إ لمةارا لوج ا لىع ذلكو** 
 ــــــــــــــــــــ

 ر: الموافقــــــــــــــــــــــــــةلقــــراا
 (تســـــــــــــــــــــجٌالت)  
ــ لسظــرا-2 ــ م ىف ــسم وافق ــ ا جل ــارٌ ب لكلٌ ــاءاً ب 26/22/3122 ت ــىع س ــ م ل ــاو لرٌاضــٌاتا ســمق وافق  الفٌزٌق
  لكٌمٌـاءا ىفـ لدكتوراها درج ل هللا ٌؾض حمدم جدىم حمد/ ملطالاا سجٌلت لىع 24/21/3122 ىف لهسدسٌ ا
 . بسهاب لعلوما كلٌ ب

 ـــــــــ
 -سماؤهم وهم:ا آلتىا لطالاا سجٌلت لىع24/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-3
 . لعالىا لجهدا خص ت لكهربائٌ ا لهسدس ا قسمب لدكتوراها درج ، ل حات ة وادع حمدم صام/ علطالاا -
 لهسدسٌ ا الفٌزٌقـــاو لرٌاضٌاتا قسمب لدكتوراها درج ، ل حمدم بدهللاع سٌنح  / طلطالاا -
 ـــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــةا
 (لتسجٌلا ترةف ـــــــــــــــــد)م
،  ةـاىب سـاح طفـىل مل/ لتسـجٌل للطالبـ ا تـررف دم لىع24/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-
 نمـ عتبـاراً   امعـ مـدرل 3117 بتمبر( سلكهربائٌ ا لقوىا بكات)ة هربائٌ ك دس سه لماجستٌرا درج ل لمسجل ا
 . لرسال ا ن% م86 م لٌ سجازر  مت ام ن  لمتضمنا ألةراؾا جس ل قرٌرت لىع ساءً ب 3122بتمبرس
 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــةا
 (للتسجٌــــــــــــــا ٌقــــــــــــاف)إ
 حمــودم حمـدم حمـود/ م لطالــاا سـجٌلت ٌقـاؾإ لــىع24/23/3122 تـارٌ ب لكلٌـ ا جلــسم وافقـ م ىفـ لسظـرا-
 3122 كتـوبر  نمـ عتبـارا  امعـ مـدر( لستـا )  لمٌكاسٌكٌـ ا لهسدسـ ا قسـمب لدكتوراها درج ل لمسجل، ا لسمستىا

 .  ارجٌ خ بع  ل لسفرل ذلكو
 ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــةلقــــرار: الموافقـــــا
 (لشرافا جنةل عـــــــــــــــــدٌل)ت
 كــى/ ز الطالــاب لخاصـ ا ألةــراؾا جسـ ل عــدٌلت لـىع24/23/3122 تــارٌ ب لكلٌـ ا جلــسم وافقـ م ىفــ لسظـرا-
،   بـدهللاع حمـد  دٌق : م./صـ نمـ الكـ بإضـاف  ذلـكو 3119 برٌـلإ لـدكتوراها درجـ ل لمسجل، ا حمد  كىز حمد 

 -لتالى:ا لسحوا لىع للجس ا تصب ل قرص حمدا براهٌمد/إ
 (وفى)ت الكلٌ ب لهسدسٌ ا لرٌاضٌاتا ستاذ                                     لصباغا بدالرحمنع لى .د/ ع
 الكلٌ ب لهسدسٌ ا لرٌاضٌاتا ساعدم ستاذ                                          بدهللاع حمد  دٌق .د/ ص
 الكلٌ ب لهسدسٌ ا لرٌاضٌاتا درسم                                         بدالسالمع بدالسالمع تحىد/ ف

 الكلٌ ب لهسدسٌ ا لرٌاضٌاتا درسم                                                  قرص حمدا براهٌم/ إد
 ـــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــةا



 22/2/3123يوم األربعـــــــــــاء الموافق  3122/3123محضــــر إجتمــــــاع  مجلس الدراســــلت  العليا والبحوث )اإلجتماع الخامس(   

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------47------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــ

 لعلٌا بنظام الساعات المعتمدة بعد التعدٌل المطلوب() الئحة الدراسات ا
على إعتماد الئح  الدراسات العلٌا الجدٌدر   21/2/3123" بتارٌ  77السظر فى موافق  بجلست  رقم " -2

بسظام الساعات المعتمدر للكلٌ  باللؽ  اإلسجلٌزٌ  والعربٌ  والتى كاست قد تمت مراجعتها من قبل لجس  القطاع 
" 3268 رسلت للتعدٌل من قبل لجس  القطاع الهسدسى و رسلت للتعدٌل بالقرار الوزارى رقم "الهسدسى و

وقد تم تعدٌلها ومراجعتها مل األقسام العلمٌ  بالكلٌ  وتجمٌعها وتسسٌقها بواسط   27/8/3119بتارٌ  
  -اللجس  المةكل  من:

 األستــــــاذ بقسم الهسدس  المدسٌ       .د/ هساء عبدالحمٌد الصٌاد                               -
 د/ محمد حسٌن عٌد                                          المدرس بقسم العلوم الرٌاضٌ  والطبٌعٌ  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرار: الموافقة والعرض على مجلـــس الجامعـــــــــة

 ( ـةلزراعــــــــــــــــــــا لٌة)ك 
 (لتسجٌلا ترةف ـــــــــــــــــــد)م
 -سجٌل الطالا اآلتى  سمائهم:ت تررف دم لًع 32/23/3122السظر فى موافق  مجلس الكلٌ  بتارٌ  -
ــ ا  -2 ــت/ ملطالب ــلر رف ــدكتوراها درجــ ل لمســجل ، ا رجسجــ وفائٌ ــوبر  لزراعــًا ألقتصــادا قســمب ل  كت

 سجـازهإ اتممـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لًع اءً سب 3122كتوبر  نم عتباراا ــامع مدرل 3113
 لرسال .ا ن% م96 م لٌ
لمـدر  3116الطالا/  بو الفت  محمد عبدالرحٌم ، المسجل لدرجـ  الـدكتوراه بقسـم علـوم األؼذٌـ  سـبتمبر  -3

 م ــلٌ سجــازهإ اتممــ ن  لمتضــمنا إلةــراؾا جســ ل قرٌــرت لــًع ســاءً بوذلــك  3122عــام اعتبــارا مــن ســبتمبر 
 لرسال .ا ن% م71

 ـــــــــ
لمـدر  3115الطالا/ عالء الدٌن محمد على حسٌن ، المسجل لدرج  الدكتوراه بقسم وقاٌ  السبات سـبتمبر  -4

 م ـلٌ سجـازهإ ا تـممـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جسـ ل قرٌـرت لـًع سـاءً بوذلـك  3122عام اعتبـارا مـن سـبتمبر 
 لرسال .ا ن% م77

 ـــــــــ
لمــدر عــام  3116مــد جمعــ  علــى ، المســجل لدرجــ  الــدكتوراه بقســم األراضــى ســبتمبر الطالــا/  حمــد مح -5

% 81 م ـلٌ سجـازهإ ا تـممـ ن  لمتضـمنا إلةـراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً بوذلك  3122اعتبارا من سبتمبر 
 لرسال .ا نم
 ـــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــةا
 (لتسجٌلا ترةف إٌقـــــــــــــاف)
 -على إٌقاؾ تسجٌل الطالا اآلتى  سمائهم وهم : 32/23/3122السظر فى موافق  مجلس الكلٌ  بتارٌ   -
لمــدر عــــام  3117الطالــا/ سعــاٌم محمــد محمــد ، المســجل لدرجــ  الــدكتوراه بقســم األراضــى دور ســبتمبر  -2

 وذلك لظروؾ خاص . 3122اعتبارا من سبتمبر 
 ـــــــــ

ا/ محمود  حمد الحسـٌسى إبـراهٌم ، المسـجل لدرجـ  الـدكتوراه بقسـم اإلقتصـاد الزراعـً دور سـبتمبر الطال -3
 وذلك لظروؾ خاص . 3122لمدر عــام اعتبارا من سبتمبر  3115

 ــــــــــــــــ
 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــة
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 )إلــــــــــــــغاء تسجٌـــــل(
علـى إلؽـاء تسـجٌل الطـالا اآلتـى  سـمائهم  32/23/3122الكلٌـ  بتـارٌ   السظر فى موافقـ  مجلـس -

 -وهم:
وذلـك بسـاءا   3117الطالا/ إبراهٌم محمد السٌد  ، المسجل لدرج  الـدكتوراه بقسـم األراضـى دور فبراٌـر  -2

ذلك على تقرٌر السادر المةرفٌن حٌث  سـ  سـاق  رسـال  الـدكتوراه الخاصـ  بـ  بجمهورٌـ  الصـٌن الةـعبٌ  وكـ
 حصول  على الدرج  العلمٌ .

 ـــــــــ
وذلك  3117الطالب / فاطم  محمد فكرى ، المسجل  لدرج  الماجستٌر بقسم اإلقتصاد الزراعى دور فبراٌر  -3

 بساءا على تقرٌر السادر المةرفٌن ورؼم إسذارها  الث مرات.
 ـــــــــ

وذلك  3117سم اإلقتصاد الزراعى دور سبتمبر الطالا/ محمد عفٌفى رزق ، المسجل لدرج  الماجستٌر بق -3
 بساءا على تقرٌر السادر المةرفٌن ورؼم إسذاره  الث مرات.

وذلـك  3117الطالا/ حامد ٌوسؾ محمد ، المسجل لدرج  الدكتوراه بقسم اإلقتصاد الزراعى دور سـبتمبر  -5
 بساءا على تقرٌر السادر المةرفٌن ورؼم إسذارها  الث مرات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــة

 (لشرافا جنةل عـــــــــــــــــدٌل)ت 
لخاصــ  بــالطالا اآلتــى ا ألةــراؾا جســ ل عــدٌلت لــىع32/23/3122 تــارٌ ب لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا-

 - سمائهم وهم:
 ذلكو 3121لدكتوراه  بقسم السبات الزراعى دور سبتمبر ا درج ل مسجل ل، ا راسٌا سعٌد معوض/  الطالب  -2 

سعٌد على الدسوقى   سـتاذ  د/محل السٌد  .، محمد  حمد ماضى  ستاذ مساعد السبات الزراعى ./السٌد د بإحالل
 -لتالى:ا لسحوا لىع للجس ا تصب ل السبات الزراعى وذلك لظروؾ خاص 

  الكلٌ بفسٌولوجى السبات الزراعى  ستاذ                                   حسسى محمد محمد عبدالداٌم .د/ 
 الكلٌــ ب مساعد السبات الزراعى ستاذ                                              فاتن حسن محمود د/
 الكلٌــ ب اعى ستاذ مساعد السبات الزر                                             محمد  حمد ماضىد/ 

 ـــــــــ
 ذلـكو 3117لدكتوراه  بقسم اإلستا  الحٌواسى دور سبتمبر ا درج ل لمسجل، ا محمد السٌد ٌوسؾ الخالل/  الطالا -3

سامٌ  محمد عبدالخالق  د/محل السٌد  .،محمد صفوت جادو   ستاذ ؼٌر متفرغ فسٌولوجى الحٌوان ./السٌد   د بإحالل
 -لتالى:ا لسحوا لىع للجس ا تصب ل فرغ وذلك لظروؾ سٌادتها الصحٌ  ستاذ رعاٌ  الدواجن المت

  الكلٌ بؼٌر متفرغ فسٌولوجى الحٌوان  ستاذ                                                 محمد صفوت جادو .د/ 
 الكلٌـــ ب ـــــنرعاٌ  الدواجـ ستاذ                                    جعفر محمود إبراهٌم الجسدى  د/ .

مركز البحوث  -المركز اإلقلٌمى لألؼذٌ  واألعالؾ  – ستاذ إستا  األعالؾ                    محمد  حمد ماضىد/  .
 الزراعٌ 

 ذلـكو 3122لماجستٌر بقسم وقاٌ  السبات  دور فبراٌر ا درج ل لمسجل ، ا رةا  حمد زٌسهم  حمد/  الطالب  -4
لإلستفادر مـن خبراتـ  العلمٌـ  فـى مجـال  ، عبدالؽفار دروٌ    ستاذ الحةرات بالكلٌ   حمد ./السٌد  .د بإضاف 

 -لتالى:ا لسحوا لىع للجس ا تصب ل دراس  الطالب 
  الكلٌـــــــ بالحةــــرات  ستاذ                                     فارس  مٌن محمد اللقور .د/ 

 الكلٌـــــ ب الحةــــــرات ستاذ                                      حمد عبدالؽفار دروٌ  د/ .
زؼلول عبدالؽفار حالور                                         ستاذ ورئٌس قسم آفات الحبوا والمواد                    د/  .

                             المخزوس  بمعهد بحوث وقاٌ  السبات
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 ـــــــــ

لدكتوراه بقسم علوم األؼذٌ  دور فبراٌـر ا درج ل لمسجل ، ا إٌمان عبدالسالم عبدالحمٌد عبدالداٌم/  الب الط -4
بإضاف  السٌد  .د/ سبٌل محمد سامى عبدرب   ستاذ األلبان بالمركز القومى للبحوث لإلسـتفادر مـن  ذلكو 3117

 -لتالى:ا لسحوا لىع للجس ا تصب ل خبرر سٌادت .
  الكلٌــــــ باأللبـان  ستــاذ                                       ر عبدالهادىصالح مخٌم  .د/
 الكلٌــ ب األلبـــان ستــــاذ                                      جمال فهمى عبدهللا السجار د/ .
 الكلٌــ ب األلبان ستـــاذ مساعد                                     عبدالعاطى محمد عبدالعاطىد/ 

  .د/ سبٌل محمد سامى عبدرب                                       ستاذ األلبان بالمركز القومى للبحوث
 

 ذلـكو 3118لماجستٌر بقسم الورا   دور فبراٌـر ا درج ل لمسجل ، ا سهى محمد سعد محمد ةدٌد/  الطالب  -6
الورا ـ  بالكلٌـ   وذلـك لظـروؾ طارئـ   دت إلـى ضـٌق وقتهـا هدى على سالم الجارحى مدرس  ./السٌد د برفل 

 -لتالى:ا لسحوا لىع للجس ا تصب لمما ال ٌتٌ  لها الوقت الكافى  لمتابع  البحث 
  الكلٌـــــــ بالورا ـــ   ستاذ                                         إبراهٌم إبراهٌم الةواؾ .د/ 

 الكلٌـــــ ب الورا ـــــ  ستاذ                                        عبدالوهاا محمد حسن د/ .
 الكلٌــ بباحث بمعهد بحوث الهسدس                                       حمد محمود عبدالحمٌد ةكرىد/ 
 ــــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــةا
 ــــــــــــــالة(الرســــــ موضوع)تعــــــــــدٌل  

هبــ  علٌــور  حمــد  / للطالبــ  الرســال  موضــوع تعــدٌل علــى32/23/3122 فــى الكلٌــ  مجلــس موافقــ  فــى السظــر -

" دراسـات علـى  -مـن موضـوع : 3118السبـات الزراعـى دور فبراٌـر  بقسـم الماجسـتٌر لدرج  المسجل  ، بوالمجد

طرٌـات المٌكروهٌـزا الحوٌصـلٌ  الةـجٌرٌ  تحـت ظـروؾ التفاعل المحتمل بٌن بعض الفطرٌات الممرض  للسبـات وف

 : كالتالى ٌصبح الموضوعلالمعمل والصوب " 

دراســـات علـــى التفاعـــل المحتمـــل بـــٌن بعـــض الفطرٌـــات الممرضـــ  للسبـــات والفطرٌـــات الةـــبٌه  بـــالمٌكروهٌزا  " 

 الحوٌصلٌ  الةجٌرٌ  تحت ظروؾ المعمل والصوب "

 رى.** علما بأن التؽٌٌر ؼٌر جوهــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 القرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــة

 ( لتمـــــــــــــــرٌضا لٌة)ك
 (لشرافا جنةل تعٌٌنو لرسالةا وضوعم حدٌد)ت
 إلةـراؾا جسـ ل تعٌـٌنو لرسـال ا وضـوعم حدٌـدت لـىع 31/22/3122 ىفـ لكلٌـ ا جلـسم وافقـ م ىف لسظرا-2

 لتمرٌضــٌ ا لخــدماتا دارر)إ قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا ســنح ســنح تحــىف ورر/ مــ الطالبــ ب لخاصــ ا

 لرسال :ا وضوع، م 3119 كتوبر 

ــ  ــدمىم عــىو دى" م ــ ا ق ــ و لجــودرا سظــامب لصــحٌ ا لرعاٌ ــ دائهــم  جــودرب عالقت  ألمومــ ا ح صــ حــداتو ًف

 :ـ ألةراؾا جس " ل الطفول و
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  لزقازٌقا اط كلٌ ب لمجتملا اط ستاذ                                           لسعودا بو  ةادر ماسى .د/ 

  لقاهررا تمرٌضب لتمرٌضا داررإ ساعدم ستاذ                                  بدالوهااع حمد  جالل./إد
  لكلٌ اب لتمرٌضا داررإ درسم                                                   بدالعزٌزع وفٌقت طٌف د/ل 

 

 إلةــراؾا جســ ل تعٌــٌنو لرســال ا وضــوعم حدٌــدت لــىع 31/23/3122 ىفــ لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا

ــ ب لخاصــ ا ــوبر  لعامــ ا لصــح ا ىفــ لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا لةــحاتا رســىم الل/ د الطالب ،  3119 كت

 حـدثت السفسٌ  التىو جتماعٌ لجسماسٌ  واإلا لتؽٌراتا حوس لمراهقاتا لفتٌاتا كٌؾت سماط"   لرسال ا وضوعم

 :ـ ألةراؾا جس " لسهاب مدٌس ب لتمرٌضل ل اسوٌ الفسٌ ا لمدارسا ىف هنل

  لقاهررا تمرٌضب لمجتملا ح ص مرٌضت ستاذ                                       سودرة ادقص سى .د/م

 سهاب تمرٌضب لمجتملا ح ص رٌضمت درسم                                بالمجٌدع بدالجوادع ساء.د/ه
 ــــــــــــــــ
 لقـــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــةا
 (لشرافا جنةل عــــــــــدٌل)ت
،  بـراهٌمإ لـىع اوٌـ /رالطالب ب لخاصـ ا إلةـراؾا جس ل عدٌلت لىع 31/23/3122 ىف لكلٌ ا وافق م ىف لسظرا

 حمـدم عٌدسـ باح/ صـلـدكتوررا أضاف ب ذلكو3119 كتوبر  جراحىو اطسىب مرٌضت لماجستٌرا درج ل لمسجل ا

 : لتالىا لسحوا لىع تصب ، ل

 سهــــــــاب طــــاب لجراح ا ستاذ                                      زتع وقىة حمد .د/ا

 الكلٌ ب الجراحىو لباطسىا مرٌضت ساعدم ستاذ                                    اؼار صطفىم رورد/م

 الجراحى بالكلٌ و لباطسىا لتمرٌضا قسمب درسم                                     حمدم عٌدس باحد/ص

 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــةا
 (تســـــــــــــــــــــــــــــــجٌالت)
 درجـ ل لبسـا ،ا سـنح صطفىم مت/ه لطالب ا ٌلسجت لىع 31/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا -

 ( التولٌدو لسساءا مراض)  الرضٌلو ألما ح ص مرٌضت قسمب لدكتورارا

 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــةا
 (تســــــجٌل ٌقـــــــــــــــاف) إ 
  لعظـٌما بـدع تحـىف سـم /ب لطالبـ ا ٌلسـجت ٌقـاؾإ لـىع 31/23/3122 ىفـ لكلٌـ ا جلـسم وافقـ م ىفـ لسظرا -
 ظـروؾل ذلكو3122 كتوبر  نم عتباراا امع مدرل 3119 كتوبر( ألطفالا مرٌض)ت لماجستٌرا درج ل لمسجل ا
 . اص خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــةا
 (تســـجٌل ـــــــــــــــــــــاءلغـــــــ)إ 
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 : سماؤهم  آلتىاالطالا  سجٌلت لؽاءإ لىع 31/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا -

ــدالعزٌزع مٌرســ اطمــ /فلطالب ا-2  دادســ عــدمل 3118 كتــوبر( مرٌضت دارر)إ لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا ب
 .لرسال ا تحدٌدو لمصارٌؾا

 ـــــــــ

 3117 كتــوبر(  لتمرٌضــٌ ا لخــدماتا دارر)إ لماجســتٌرا درجـ ل لمســجل ، ا بــدالعزٌزع ودرجــ  اطمـ/فلطالب ا-3
 .لرسال ا تحدٌدو لمصارٌؾا دادس عدمل

 ـــــــــ

ــراهٌمإ عدســ ســماء/ لطالب ا -4 ــ ا لصــح )ا لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا ب ــوبر(  لعام ــدمل 3118 كت  دادســ ع
 .لرسال ا تحدٌدو لمصارٌؾا

 ـــــــــ

 كتــوبر  لرضــٌلا ألما ح صــ مــرٌضت قســمب لماجســتٌرا درجــ ل لمســجل ، ا بــدالعزٌزع رٌــاؼ تحٌــ /فلب لطاا-5
 .لرسال ا تحدٌدو لمصارٌؾا دادس عدمل 3118

 دادسـ عـدمل3117كتـوبر (  ألطفـالا مـرٌض)ت قسـمب لماجسـتٌرا درج ل لمسجل ، ا سور  راقىع زر/علطالب ا -6
 .لرسال ا تحدٌدو لمصارٌؾا

 ــــــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــةا

 ( لحقـــــــــــــــــــــــــوقا لٌةك) 
 (تســـــــــــــــــــجٌالت)
 حمــد  ٌدســ بدالحمٌــدع حمــد/ ملطالــاا ســجٌلت لــىع 37/21/3122 تــارٌ ب لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا-
 " قارس م راس د – صرم ىف ألجسبٌ ا ألحكاما سفٌذ" ت  لرسالا وضوع، م لحقوقا ىف لدكتوراها درج ، ل حمدم
 :ـ ألةراؾا جس ل
  لطالاا ةئونل لكلٌ ا وكٌلو لمرافعاتا اسونق ستاذ                           لسٌداسىا سنح ألسصارى .د/ا-2

  لدراساتل لٌ لكا كٌلو عملب قائمو ساعدم ستاذ                                 مامإ بدالستارع حر .د/س-3
  لكوما ةبٌنب لعلٌا والبحوثا                                               

 ـــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــةا

 
 

 ( لرٌاضٌـــــــةا لتربٌــــــــةا لٌة)ك
 )مد فترة التسجٌل(

عهبٗ يبة ق بب م فن مب لم نه بنبب/ عقببةح ا لب  يحًببٕل  2/22/3122فنُيب  قبٗ يٕفقهببت ي هبا فنكهلبت   ببب خ   -

نًبةم سب ت شبٕٓ  إع قبب ف  27/21/3112إسًبعلم ، فنًم م نة جت فنةك ٕ فِ  همى فن ة خب فن خبضٗ   بب خ  
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% يببٍ 211ٔذنهببك  ُبببم عهببٗ ته خبب  فنمبببلم فنًأبب قلٍ فنً ضببًٍ نٌ يببب تببى إَ ببباِ خًثببم  27/21/3122يببٍ 

 سبنت.فن سبنت ٔذنك نًُبنأت فن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرار : الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
 (لشرافا جنةل تعٌٌنو لرسالةا وضوعم حدٌد)ت
 إلةــراؾا جســ ل تعٌــٌنو لرســال ا وضــوعم حدٌــدت لــىع 36/21/3122 ىفــ لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا

  -: على رسال  كال من  لخاص ا

 ارٌ  التسجٌلت لتخص ا لدرج ا الســــــــما م

 32/9/3121 التدرٌا الرٌاضى الدكتوراه محمد الباروسى سالم خبرٌ  2

 التدرٌا الرٌاضى الدكتوراه عبدالعزٌز سعدون دبٌسان الةمرى 3
 3121ٌوسٌو 

 التدرٌا الرٌاضى الدكتوراه دالعزٌز حسن عبدالعزٌز عبدالتوااعب 4
 3121سوفمبر 

 التدرٌا الرٌاضى الماجستٌر كرٌم عزت محمود إبراهٌم 5
 3119سوفمبر 

 التدرٌا الرٌاضى الماجستٌر عمرو عبدالمحسن عفٌفى البدٌوى 6
 3121سوفمبر 

 
 . لكلٌــ ا مذكـراتب لٌ إ لمةارا لوج ا لىع ذلك** و

 ـــــــــــــــــ

 مع العلم بؤنه سوف ٌتم إعادة أى أوراق بها توقٌع نٌابة عن العمٌد.  القــرار: الموافقة

 (لشرافا جنةل تعٌٌنو لرسالةا وضوعم حدٌد)ت
 إلةــراؾا جســ ل تعٌــٌنو لرســال ا وضــوعم حدٌــدت لــىع 32/7/3122 ىفــ لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا-2
جستٌر بقسم التدرٌا الرٌاضـى بتـارٌ  وائل محمد محمد الطوخى محمود المسجل لدرج  الما بالطالا/ لخاص ا

 وذلك على الوج  المةار إلٌ  بمذكرر الكلٌ . 21/22/3119

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــرار: الموافقـــــــــة

 إلةــراؾا جســ ل تعٌــٌنو لرســال ا وضــوعم حدٌــدت لــىع 32/8/3122 ىفــ لكلٌــ ا جلــسم وافقــ م ىفــ لسظــرا-3
محمـد  بوالفتـوح عبدالحمٌـد علـى، المسـجل لدرجـ  الـدكتوراه بقسـم التسظـٌم واإلدارر بتـارٌ   لا/بالطا لخاص ا
 وذلك على الوج  المةار إلٌ  بمذكرر الكلٌ . 9/22/312

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــرار: الموافقـــــــة

 ( لتربٌـــــــــــــــــةا لٌةك) 

 (لتسجٌلا ترةف ـــــــــــــــــــدــ)م 
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 ــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------54------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــ

 لماجسـتٌر بقسـما درجـ ل لمسـجل ، ا لٌمانسـ نعبـد الـرحم حمـدي ب / هلطالب ا سجٌلت تررف دم لًع لموافق ا-
 ن  لمتضمنا إلةراؾا جس ل قرٌرت لًع ساءً ب 3122وسٌ ٌ نم عتباراا ــامع مدرل 3117 لسفسٌ  ٌوسٌ ا لصح ا
 ل .لرساا ن% م66 م لٌ سجازهإ اتمم
 ـــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــةا

 (تســــــــــــــــــــــــجٌالت)
 -: همو سمائهم  آلتًا لطالاا سجٌلت لىع 25/23/3122 تارٌ ب لكلٌ ا جلسم وافق م فً لسظرا-
 لـومع خصـ ت درٌست طرقو ساهجم لتربٌ ا ىف لماجستٌرا درج ، ل اهٌنة براهٌمإ فهمً ٌماء/ ةلطالب ا -2

 تنمٌوةو لعلمٌوةا لمفاهٌما كتسابا لىع لعلوما درٌست فً الدائري لبٌتا كلش إستراتٌجٌة اعلٌةف"  لرسال ا وضوع، م

 " االبتدائٌة لمرحلةا المٌذت دىل لعلما ملٌاتع هاراتم عضب
 :ـ ألةراؾا جس ل
  الكلٌ ب لعلوما درٌست طرقو لمساهجا ستاذ                           فوده حمدم براهٌم .د/إ-2

 الكلٌ ب لعلوما درٌست طرقو لمساهجا درسم                           اةدر حمدم اةدد/ر-3
 ـــــــــ

 ؽ ل خص ت درٌست طرقو جالتربٌ  مساه ىف لدكتوراها درج ، ل لسٌدا مٌن  كىز مٌرس ٌهام/رلطالب ا -3
 اللغةب التحدثو االستماع هاراتم نمٌةت ىف لمناظرةا لىع مائق رنامجب اعلٌةف"  لرسال ا وضوع، م سجلٌزٌ إ

زٌةا  :ـ ألةراؾا جس ل "" لهندسةا لٌةك البط دىل لنجٌل
                 للؽــــ                                                              ا درٌستــــ طــــرقو لمســــاهجا ســــمق رئــــٌسو ســــتاذ                            حمــــدم ادقصــــ اطمــــ  .د/ف-2
 الكلٌ ب إلسجلٌزٌ ا

 الكلٌ ب إلسجلٌزٌ ا للؽ ا درٌست طرقو لمساهجا ستاذ                           لحقا بدع حمدم ٌمان .د/إ-3

 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــةا
 (لشرافا جنةل تعٌٌنو لرسالةا وضوعم حدٌد)ت
إلةـراؾ) ا جسـ ل تعٌـٌنو لرسـال ا وضـوعم حدٌـدت لىع 32/22/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا -2

 :ـ على رسال  كال من  لخاص ا األقسام السوعٌ (

 

 ارٌ  التسجٌلت لتخص ا لدرج ا الســــــــما م

 3119سوفمبر  رٌاض  طفال الماجستٌر سساء  حمد محمود الحبال 2

 رٌاض  طفال الماجستٌر ل  قطا حبٌاسه 3
 3119سوفمبر 

 
 لكلٌ .ا مذكراتب لٌ إ لمةارا لوج ا لىع ذلك** و

 ـــــــــــــــــ 
 القرار:الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة

عهٗ تحةخة يٕضٕع فن سبنت ٔتللبلٍ ن ُبت فإلشب ف   24/23/3122فنُي  قٗ يٕفقهت ي ها فنكهلت   ب خ   -3

  -ٍ د)فألنمبو فنُٕعلت( عهٗ  سبنت كال ي
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 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------55------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــ

 ارٌ  التسجٌلت لتخص ا لدرج ا الســــــــما م

 7/5/3121 اإلعالم التربوى الماجستٌر استصار السٌد محمد محمود 2

 التربٌ  الفسٌ " ةؽال خةا" الماجستٌر عبٌر عبدالعزٌز حسٌسى عبدالوهاا 3
23/22/3119 

التربٌ  الفسٌ " تصمٌمات  الماجستٌر عظٌم محمدتؽرٌد عبدال 4
 7/5/3121 زخرفٌ "

التربٌ  الموسٌقٌ " صولفٌج  الدكتوراه دالٌا عبدالقادر الجزار 5
 7/5/3121 وإٌقاع حركى وإرتجال"

 تكسولوجٌا التعلٌم الدكتوراه بةرى عبدالباقى  بوزٌد 6
7/5/3121 

التربٌ  الموسٌقٌ " سظرٌات  الدكتوراه محمد ط  ؼرٌا الةربٌسى 7
 7/5/3121 وتألٌؾ""

لتربٌ  الموسٌقٌ " سظرٌات ا الدكتوراه  ٌمن ٌوسؾ على حسن الةامى 7
 7/5/3121 وتألٌؾ""

 
 . لكلٌ ا مذكراتب لٌ إ لمةارا لوج ا لىع ذلك** و

 ـــــــــــــــــ
 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 
 

 (بنهاب لهندسةا لٌة)ك 
 (ت)تحدٌد موعد بدء االمتحانا

 لعلٌاا لدراساتا متحاساتا دءب وعدم حدٌدت لىع 31/23/3122ىف لكلٌ ا لسجم وافق م فً لسظرا -
 23/3/3123 لموافقا ألحدا ومٌ نم عتبارا 3122/3123 الجامعً لعام( لبلومـ د اجستٌر) م

 ـــــــــــــــ
 : الموافقـــــــــــــــــــةرلقــــراا
 (لشرافا جنةل تعٌٌنو لرسالةا وضوعم حدٌد)ت
ــ لسظــرا- ــ م ىف ــسم وافق ــ ا جل ــ لكلٌ ــىع 31/23/3122 ىف ــٌنو لرســال ا وضــوعم حدٌــدت ل ــ ل تعٌ  جس

 :ـ على رسال  كال من إلةراؾا

 ارٌ  التسجٌلت لتخص ا لدرج ا الســــــــما م

 3121 كتوبر  تك الهسدس  الكهربٌ  الماجستٌر عبٌر عبدالفتاح عبدالهادى 2

 تك الهسدس  الكهربٌ  الماجستٌر الء صابر صابر ؼسٌمىسج 3
 3121 كتوبر 

 تك الهسدس  المٌكاسٌكٌ  الماجستٌر رمضان ساجى محمد إبراهٌم 4
 3119 كتوبر 
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 تك الهسدس  الكهربٌ  الماجستٌر  حمد عبالحمٌد العوامرى 5
 3121مارس 

 تك الهسدس  الكهربٌ  الماجستٌر حسان إبراهٌم هالل هالل  6
 3121 كتوبر 

 . لكلٌ ا مذكراتب لٌ إ لمةارا لوج ا لىع ذلك** و
 ـــــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــةا
 (لشرافا جنةل عــــــــــــــدٌل)ت 
 :األتىب لخاص ا إلةراؾا جس ل عدٌلت لىع 31/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-
ـــدىح ةـــا/رلطالب ا -2 ـــدالفتاحع م ـــ ا لهسدســـ ا كتـــ اجســـتٌر بقســـملما درجـــ ل لمســـجل ، ا عٌرةـــ ب  لمٌكاسٌكٌ
  التالى:ك إلةراؾا جس ل تصب ، ل اسمق لسٌدا حمدد/  السٌد  رفلب ذلكو 3121كتوبر 

 الكلٌ ب لمٌكاسٌكٌ ا لهسدس ا كت تفرغم ستاذ                        ألسورا حمدم لمعطىا بد .د/ع
 لمسوفٌــ ا امع ـ ج لهسدس ا كلٌ ب اذست                                 لطوٌلا لىع   .د/ط

 ـــــــــ
 
 

 كتـــوبر  لمٌكاسٌكٌـــ ا لهسدســـ ا  كتـــ لماجســـتٌر بقســـما درجـــ ل لمســـجل ا امر،عـــ لحمٌـــدا بـــدع ها/ملطالبـــ ا -3
 :ـ التالىك إلةراؾا جس ل تصب ، ل الله لسٌدا جدىد/ م أضاف ب ذلكو3121
 الكلٌ ب لمٌكاسٌكٌ ا لهسدس ا كت تفرغم ستاذ                                     ألسورا حمدم لمعطىا بد .د/ع

  الكلٌ ب لمٌكاسٌكٌ ا لهسدس ا كت قسمب درسم                                      وبىر بدالستارع وبىد/ ر.

 كلٌ الب لمٌكاسٌكٌ ا لهسدس ا كت قسمب درسم                                          الله لسٌدا جدىد/ م.
 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقـــــــــــــــــــةا
 (لتسجٌلا إٌقـــــــــــــــــــــاف) 
 وسـؾٌ حمـدم حمـد/ الطالاب لخـا ا لتسجٌلا ٌقاؾإ لىع 31/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا-
 31/23/3122 نمـ اعتبـارا امعـ مـدرل لمٌكاسٌكٌـ ا لهسدسـ ا كتـ لماجسـتٌر بقسـم ا درجـ ل لمسجلاو،  لٌمانس
 . لخار ل لسفرل ذلكو
 ـــــــــــــــ

 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــةا
 (لتسجٌلا لـــــــــــــــــغاء)إ
 بـراهٌمإ حمودم امر/تالطالاب لخا ا لتسجٌلا لؽاءإ لىع 31/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرا -
  لب ط لىع ساءاً ب ذلكو لمٌكاسٌكٌ ا لهسدس ا كت لماجستٌرا درج ل لمسجل، ا حمدا

 ـــــــــــــــ
 لقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــةا

 )إعفاء من مواد دراسٌة (
إ ب فْلى عهبٗ فن هبب فنًهبةو يبٍ  فن بنبب/ يحًبة عهبٗ  31/23/3122فنُي  قبٗ يٕفقهبت ي هبا فنكهلبت قبٗ  -1

عهٗ إعكبمِ يبٍ يببلتٗ  24/4/3110همى تك فنُٓةست فنًلكبَلكلت   ب خ  ،ٔفنًم م نة جت فنًبجم ل   

 و(002و(  ، ٔتاًلى آنلبر ي هةيت)017نجٓزم نلب  ٔنلبسبر ) -د
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 .(سسوات6* حٌث  س  سبق ل  دراستهما واجتاز المادتٌن بسجاح ولم ٌمضى على سجاح  )
 ـــــــــــــــ
 ــةلقــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــا

 
 
 
 
 
 

 

 (الثقافيةو لعلميةا لعالقاتا)
 لتدرٌسا ٌئ ه عضاء  لسادرل ألبحاثا ةررس كافأرم صرؾل آلتٌ ا لمقترحاتا لىع لموافق ا ىف لسظرا-2

 مرفقو لمجل ( لImpact Factor) سـاح مٌزرم مع س اتذ المٌ ع لمٌ ع جالتم ىف لمسةوررا معاوسٌهمو

 : اآلتىك ىهو طاعق كلل لمقترح ا المبالػب ٌانب

 . ررم نم ك ر  البحثب لتقدما جوزٌ ال-2

 .لسةرا ارٌ ت نم امٌنع نم ك ر  ات ذ لبحثا لىع ضىم دق كونٌ ال نا-3

 لك لصرؾا تمٌ نا لىع42/23 حتىو 2/2 نم بد ت لسةرا جملم نم سوٌاً ( سسٌ ج 4111)لعضوا تجاوزٌ ال-4

 . راحلم الث  لىع ى  هورة ربل 

 قط.ف لجامع ا اخلد نم ألعضاءا لىع التساوىب لمةتركا لبحثا لىع  املك لمكافأرا قسمت-5

 اتذ لمتخصص ا لعلمٌ ا لمجالتا ٌنب نم لمجل ا  نو جرائ   مكانو لبحثا همٌ   لكلٌ ا خطااب حددٌ ن -6

 . تمٌزرم المٌ ع لمٌ ع ٌم ق

 نم صورر( وCD) لـىع بسط م لؽ ب التطبٌقٌ و لعلمٌ ا قٌمت و لبحثل افرو ربىع لخ م لباحثا قدمٌ-7

 لبحثا ٌهاف لمسةورا لمجل ا الؾؼ

عرض السٌد  .د/ حسسى عبدالرحمن ما تم فى اللجان الدائم  من تقٌٌم لكل المجالت على مستوى -7
عدد البحوث  -2وهو ٌتم على  ساس :  impact factorالجمهورٌ  ووجد  ن تقٌٌم مجل  بسها  قل جامع  فى 

 التى سةرت فى المجل 
 عدد من  ستفاد من البحوث المسةورر بالمجل   و إطلل علٌها. -3         

 _____________ 
 -القــــــــــــــرار: مخاطبة الكلٌات لجمع مقترحات حول اآلتى:

 حصر مجاالتنا وتسجٌلها فى البحث العلمى. -1
 البد من وجودها على الموقع اللكتونى للجامعة.  -2

 ت العلمٌة ذات القٌمة.تحدد المكافؤة بعد ذلك على المجال -3
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موضوع الرسالة هل هو مبتكر  -ضرورة وضع معاٌٌر معلنة وعادلة للتحكٌم على الرسائل مثل :  -4
    من عدمه، المدة الزمنٌة ، هل البحث قابل للتطبٌق أو ذو صبغة خدمة مجتمعٌة من عدمه.

 ـــــــــــ
 
 (لعلمٌ ا لرسائلـ ا لتةجٌعٌ ـ ا لتقدٌرٌ ) الجامع ا جوائزل لكلٌاتا رةٌحاتت ىف لسظرا-3

 (مشتهرب لزراعةا لٌة: ك وال)أ
 (لتقدٌرٌ ا لجامع ا ائزر)ج الكلٌ ب لمحاصٌلا قسمب ستاذ             فةق ة بدالرازقع لدٌنا الح .د/ ص

 (لتةجٌعٌ ا لجامع ا ائزر)ج الكلٌ ب لمحاصٌلا قسمب ستاذا                        ركاتب مٌسخ اصر .د/ س

   لتةجٌعٌ ا لجامع ا ائزر)ج الكلٌ ب ألؼذٌ ا لومع قسمب ستاذا                      حمدم سنح حمود.د/م 

 (لتةجٌعٌ ا لجامع ا ائزر)جألراضىا قسمب ساعدم ستاذ                            المس حات ة حمدم ٌ مد/ه

 "( كتوراه"د لمٌ ع سائل) رالكلٌ ب لبساتٌنا قسمب درسم                         بدالجكٌمع عدس بدالحكٌمد/ع

 "(كتوراه"د لمٌ ع سائل) رالكلٌ ب لمحاصٌلا قسمب درسم                         براهٌمإ عدس حمدم حمدد/ 

 (كتوراه"د لمٌ ع سائل)رالكلٌ ب لزراعٌ ا لكٌمٌاءا قسمب درسم                         بدهللاع ٌدس بدهللاد/ع

 "(كتوراه"د لمٌ ع سائل)رالكلٌ ب ألؼذٌ ا لومع قسمب درسم                             ركاتب حمد  سند/ح

 "(اجستٌر"م لمٌ ع سائل)رالكلٌ بألؼذٌ ا لومع ساعدم درسملسٌد                     ا ٌرىخ حمد/ملسٌدا

 "(اجستٌر"م لمٌ ع ائلس)رلبساتٌنا قسمب ساعدم درسم                        وسؾٌ همىف سرى/ٌلسٌدا

 (شبراـ ب لهندسةا لٌة: كانٌا)ث

 (لتقدٌرٌ ا لجامع ا ائزر)جلكهربائٌ ا لهسدس ا تفرغم ستاذ                - بدالحلٌمع لمسعما بدع براهٌم .د/إ

                                "(كتوراه"د لمٌ ع سائل)ر لمساحٌ  بالكلٌ ا لهسدس ا درسم   مع ج حمودم الحص حمودد/م-3
 (ألوراقا ستوفىم ٌرؼ)

 (بنهاـ ب لهندسةا لٌة: كالثا)ث

 (لتةجٌعٌ ا لجامع ا ائزر)ج ألساسٌ ا لعلوما قسمب درسم                    بدالباقىع لسٌدا براهٌم .د/إ-2

 ( لعلــــــــوما لٌة: كرابعا)
 (لتقدٌرٌ ا لجامع ا ائزر)ج الكلٌ ب فرغلمتا لحٌوانا لمع ستاذا                لصرفىا ادقص برى .د/ ص-2
 (بنهاـ ب آلدابا لٌة: كخامسا  ) 

 (لتقدٌرٌ ا لجامع ا ائزر)ج الكلٌ ب لمتفرغا ألستاذا                                المس حمدم طٌف  .د/ ل-2
 (لتقدٌرٌ ا لجامع ا زرائ)جالكلٌ ب لمتفرغا ألدبىا لسقدا ستاذ                          وفلس ةادر بٌل .د/س-3
 "(كتوراه"د لمٌ ع سائل)ر لعربٌ بالكلٌ ا للؽ ا قسمب درسم                      لواسىع حات ة حمد.د/  -4
 "(كتوراه"د لمٌ ع سائل)ر الكلٌ ب لتارٌ ا قسمب درسم                         لجاسٌسىا وزىف بدهللاد/ع.-5
 "(اجستٌر"م لمٌ ع سائل)رلجؽرافٌاا سمق ساعدم درسم               رسى    ملسٌد ا لبازا سى/ملسٌدرا-6
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 ستهًا لموعدا أنب لماً ع لٌهاإ لمةارا لجوائز( ل لتجاررـ ا لحقوق) الٌ ك نم لك رةٌحاتت ردٌ لمو ذاـ ه
42/23/3122. 

_________________ 
 ح.القـــــرار: ضرورة متابعة الكلٌات من بداٌة العام السابق على الترشٌ

 عامل ألسسانا قوقح جاالتم ىف لتقدٌرٌ ا لقلٌوبٌ ا حافظ م جائزرل الجامعاتو لكلٌاتا رةٌحاتت ىف لسظرا -4
3122 . 

 لقاهررا امع ج رةٌحات** ت

 العلومو ألقتصادا كلٌ ب لسٌاسٌ ا لعلوما قسمب لمساعدا ألستاذـ ا اٌلط حمدم المانس حمد/ ملدكتورا لسٌدا
 . لقاهررا امع ج لسٌاسٌ ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              لقاهررا امع ج إلعالما كلٌ ب التلٌفزٌونو ألذاع ا قسمب ألستاذـ ا سرىٌ ٌهان .د/ ج لسٌدرا

 ألسكسدرٌ ا امع ج رةٌحات** ت
 ألسكسدرٌ ا امع ج آلدااا لٌ ك ألجتماعا قسمب لمدرسـ ا بدهع حمد  مٌسخ اسى/ هلدكتورا

 وها س امع ج رةٌحات** ت
 وها س  امعج لتربٌ ا لٌ ك لفلسف ا قسمب ألستاذـ ا بدالمطلاع حمدم حمودم حمد .د/ا

 ىف ستهىا لترةٌ ا وعدم أنب لماً ع لٌهاإ لمةارا لجائزرل سهاب امع ج نم رةٌحاتت ردٌ لمو ذاه -
42/23/3122  

 ـــــــــــــــ
 القــــرار: أحٌط المجلس علما 

 
 لسـادرا رةـٌ ت  لـىع39/23/3122 لـىإ الممتدو27/23/3122 تارٌ ب لجامع ا جلسم وافق م ىف لسظرا- 5
  -:3122 عامل لمتقدم ا لتكسولوجٌ ا العلومو لعلوما ىف لتقدٌرٌ ا الدول و لسٌلا جوائزل همسماؤا آلتىا
 القاهررب ألبحاثل لهارسب ٌودورت عهدم ئٌسر سائاو الكبدو لهضمىا لجهازا ستاذـ   صطفىم براهٌم .د/ إ -2
 3122 عامل لطبٌ ا لعلوما جاالتم ىف لتقدٌرٌ ا لدول ا جائزرل
 لعلوما ىف لتقدٌرٌ ا لدول ا جائزرل بسهاب لهسدس ا لٌ ك تفرغم ٌرؼ ستاذـ   سماعٌلإ حمد  صرس سن .د/ ح-3
 ألساسٌ ا
 ىف لتقدٌرٌ ا لدول ا جائزرل سهاب لهسدس ا كلٌ ب تفرغم ستاذـ   لقصبىا حمد  بدالفتاحع لسٌد .د/ا-4
 . لهسدسٌ ا لمجاالتا خدمت لتىا لمتقدم ا لعلومالتكسولوجٌ ا
 ـــــــــــ

 القــــرار: أحٌط المجلس علما
 
 لسادرا رةٌ تلى ع39/23/3122 لىإ الممتدو27/23/3122 تارٌ ب لجامع ا جلسم وافق م ىف لسظرا-6
 عامل ألجتماعٌ ا العلومو اآلدااو لفسونا جاالتم ىف السٌلو التةجٌعٌ و لتقدٌرٌ ا لدول ا جوائزل سماؤهما آلتىا

 -هم:( وسٌادتهمب  لخاصا لترةٌ ا برراتم رفق:) م 3122
 ىف لسٌلا جائزرلبسها ب آلدااا كلٌ ب لمتفرغا لمعاصرا لحدٌثا لتارٌ ا ستاذـ   المس حمدم طٌف  .د/ل-2
 . إلجتماعٌ ا لعلوما
 ىفـلسٌـل اجـائزر لبسهـا    )ب آلدااا كلٌـ ب لمتفـرغا لعربـىا آلداا سـتاذ                  المسـ ؼلولز حمد .د/م-3
 . آلداا(ا
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 لدول اجائزرل)  بسهاب آلدااا كلٌ ب لمتفرغا لوسٌطا لتارٌ ا ستاذ           سكسدر              جٌاس ٌزا .د/ف-4
 . إلجتماعٌ (ا لعلوما ىف لتقدٌرٌ ا
 آلداا(ا ىف لتقدٌرٌ ا لدول ا جائزرل ) لمساءا جرٌدرب لصحفىا                 ـ  برٌلج طفىل حمد .د/م-5
 جائزرلبسها  )ب آلدااا كلٌ ب لمتفرغا المعاصرو لحدٌثا لتارٌ ا ستاذ              لسماعٌإ حمودم مادر .د/ح-6
 .   إلجتماعٌ (ا لعلوما ىف لتفوقل لدول ا

 لتفوقللدول  ا جائزرل) بسهاب آلدااا كلٌ ب لمتفرغا لسفسا لمع ستاذا                حمد  بدالكرٌمع عم  .د/س-7
 . ( إلجتماعٌ ا لعلوما ىف
 

 جل م ئٌسر سائاو لوانح امع ج آلدااا كلٌ ب لفلسف ا قسمب تفرغم ستاذ             لاط لىع سند/ح .-7
 .( آلدااا ىف لتفوقا ىف لدول ا جائزرل)  بداعإ
 ـــــــــــ

القــــووـرار: أحووٌط المجلووس علمووا مووع رفووع أسووم السووٌد أ.د/ حمووادة محمووود إسووماعٌل موون الترشووٌحات النووه سووبق 
م اختٌووار السووٌدة أ.د/ نعمووه عبوودالكرٌم اسووتاذ علووم الوونفس لجووائزة الدولووة للتفوووق فووى العلوووم ترشووٌحه لووذلك ٌووت

 الجتماعٌة.

 
 قسمب لمعٌدـ ا سماعٌلا لباسطا بدع براهٌم/ ا لسٌدا ضورح لىع لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرـ ا7
 ىف مصرب لحدٌ  ا ع الجامب قدع الذىو لسظرٌ ا لفٌزٌاءا قسمب خت ٌ لمىع ؤتمرم الكلٌ ب لفٌزٌاءا
 عدب ورودهل ظراس لموضوعا رضع تعذرـ و فقاتس ٌ ال لجامع ا حملت وند 8:5/23/3122 نم لفتررا
م 34/22/3122 ىف ؤرخم لٌ إ لمةارا لمؤتمرا حضورل ٌادت س نم لمقدما لطلاا ن  وءض ىف لمٌعادا
 .4/2/3123 ىف لجامع ل وردو25/23/3122 ىف لكلٌ ا جلسم وافقو
 ــــــــــــــــ

 القـــــرار: أحٌط المجلس علما
 
 لمؤتمرا حضور( لستملم 7+  بحثب 29) ةتركم 36 ددع رةٌ ت لىع لكلٌ ا جلسم وافق م ىف لسظرـ ا 7
: 28 نم لفتررا ىف لكلٌ ا سظم ت الذىو لزراع ا ىف لحٌوٌ ا لتقسٌ ا تطبٌقاتل ألولا لدولىا

 سٌ ج761) قدرهو إلةتراكا سمر لجامع ا تحملت ن  لىع حمرألا البحرب لؽردق ا مدٌس و الكلٌ ب32/3/3123
 قسمب ألستاذا حٌىٌ ادٌ  .د/ س لسٌدرل ردٌ ف وافق م ٌضا  ردو ما( .ك لمستملل سٌ ج611،   بحثب لمةتركل
 .  لٌ إ لمةارا لمؤتمرا فسس حضورل لحٌوٌ ا لكٌمٌاءا
 ـــــــــــــ

 القرار: أحاط المجلس علما.
 لمؤتمراتا لتدرٌسا ٌئ ه عضول صرحٌ"-لجامع  الذى ٌس  على اآلتى:ا جلسم رهوء ما قرض ىف -8
 لكلٌ ا تتحملو قصى  حدك سٌ ج611 مبلػب لجامع ا ساهمت نا لىع لعاما نم احدرو ررم لسدواتا و  لداخلٌ ا
 لمرةحٌنا ددع اإل ٌزٌدو " لمؤتمرا مكانل لجؽرافىا لسطاقا ار خ قٌمم لعضوا انك ذاإ لمقررا لسفرا دلب ٌم ق
 لكذ ٌتمو الوكالءو لعمداءا لسادرا لىإ اإلضاف ب لٌ ك لك نم عضاء  ال    نع لسدواتا و  لمؤتمراتا حضورل
 لسادرا لكذ نم ٌست سىو المؤتمرب مسةوررو قبول م بحاث  لتدرٌسا ٌئ ه عضاءا لسادرل كونٌ ن  لىع
 لكلٌات.ا وكالءو لعمداءا
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  قدمت نم الرؼمب وعدهام ستهاءا عدب ةبراب لهسدس ا كلٌ و بسهاب طالا لٌ ك نم لموضوعاتا عضب رودوـ 
 رضع تعذرٌ ذلكل سظراو لمؤتمرا سعقادا وعدم بلق افٌ ك فتررب لمؤتمرا ضورهمح لىع لموافق ل لمرةحٌنا
          . لةأنا ذاه ىف لجامع ل ةكاوىب لمرةحٌنا تقدمو لموضوعاتا
 

 ـــــــــــ
لكلٌة لتوفٌر موارد من خار  الجامعة ، وتوفٌر الدعم للمإتمرات الداخلٌة فٌتم توفٌر القرار: عمل مإتمر فى ا

 الدعم لها من بند اجر إضافً  أو  أي بنود أخرى.

 
 لبع اتا ــنم إلســتفادرل لمحددا لــموعدا ــىف لترةٌ ل لكلٌاتا عضب دودر أخرت لىع ترتاٌ ٌماف لسظرـ ا9
 لسادررا لتخصصاتا ــلىع لجامع ا بلق نم درح لىع لــٌ ك كــلل ص ح صصتخ التى) و لجامع ل لمخصص ا
 لخصو ا ج و على( ول اسىا إلعالن)ا3123/ 3117 لخمسٌ ا لخط ا نم 3121/3122 خط ( ل لمطلوب ا
 لىع بساءاو ٌس ح تىح ألقساما رة ت ــمل أســ ب لمحددا لموعدا ستهاءا عدب تابهاك ردو لتجاررا كلٌ ل السسب ب
 قدمتت لكذ بعدو الترةٌحاتب لوزاررا  خطرتو لمــوعدا استهـــىو خــرى  لٌــ ك لــىا عـ تهاب ـحوٌلت مت لكذ
 إلستفادرا وند لفرص ا ضاعت  لتىا ىه لكلٌ ا ن  ؼمر سهام ستفدت مل لتىا نم دالب هال ع  ب توفٌرب لكلٌ ا
 نأل لكذ ستحال ا لطبٌعىا نم س أل در ى  زاررلوا نم ردٌ مل خرى  ع ـــ ب توفــٌرل لوزاررا خطارإ عسدو سهام
 ردو ٌماف فسٌرت ىف بسل نم احدثم لىع بساءاـ و لوزاررا نم لمسبق ا لخط ل بقاط حددم ددع هال امع ج لك
 اط لىع لمةتركا إلةراؾا قتصرٌ أس ب لطبىا لقطاعل السسب ب لمةتركا إلةراؾا بع  ل السسب ب لبع اتا نم
 لتجاررا لٌ ك نم لترةٌ ل سهاع إلعالنا تمو سهام إلستفادرل لتجاررا كلٌ ل حوٌلهات مت لكذ علىو قطف ألسسانا
 . لةروطا لٌهمع سطبقت منم

 ـــــــــــــــ

القرار: ٌتم إرسال جمٌع األوراق الخاصة بالبعثات والبٌانات المطلوبة من بوداٌتها للبعثوات ، و متابعوة رإسواء 
 د حتى ال تضٌع بعثة على الجامعة. األقسام ووكالء الكلٌات لسرعة الر

 بلق نم صرؾت لتىا لمالٌ ا المخصصاتب موافاتسام ل5/2/3123 تارٌ ب لكلٌاتا خاطب م ىف لسظراـ 21
 لىع عممت سهـــاب جامع ب اص خ الٌ م ئح ال وضلل لدراسٌ ا األجازاتو لبع اتا عضاء  لسادرل لجامع ا
 عاجلو امه لموضوعا ن  وءض لىع المعلوماتو لحاسباتا لٌ ك ىوس لكلٌاتا دودر رددٌ لمو مٌعهاج لكلٌاتا
 . 

 ـــــــــــ

القرار: مخاطبة الجامعات األخرى لإلطالع على ما ٌتم بشؤن وضع الالئحة المالٌة للبعثات الداخلٌة والشراف 
 جامعة. المشترك وإرسال مقترحات الكلٌات فى هذا الشؤن حتى ٌمكن وضع نظام مالى موحد لكل كلٌات ال

 

 لجامع ا اخلد عقدت لتىا لعملا ور والسدوات و لمؤتمراتا تحددل لٌ ك كلل سوٌ س ط خ ضلو ىف لسظرـ ا22
 جلسم نم عتمادهاال ذلكو خارجهاو لبالدا اخلد ىف لجامع ا ار خ سهام عقدٌ ٌماف لمةارك ل خارجهاو
 . البحوثو لعلٌاا لدراساتا

 ـــــــــــ

ل خطة سنوٌة للمإتمرات وورش العمل لتدبٌر الدعم المالى المطلوب وذلك فوى ضووء خطوة القرار: الموافقة على عم
 معلنة وموثقة وذلك بالتنسٌق مع إدارة الجودة.
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 طالقإل التجــهٌزب لوزاررا ــٌامق لمتضمنا التكسولوجٌاو العــلــومو لعلمىا لبحثا زاررو تااك ىف لسظرـ ا23
 .  إللكتروسٌ ا لبواب ا طارإ ىف دٌدٌنج وضوعىم
  لمختلف ا التكسولوجٌ و لعلمٌ ا لمجاالتا ىف ستائجهاو البحوثب  التعرٌؾب خت : ٌ ألولا لموقلا
 لوزاررا طلا.و اإلسساسٌ و إلجتماعٌ ا لعلوما جاالتم ىف ستائجهاو البحوثب  التعرٌؾب خت : ٌ ل اسىا لموقلا
 سجازهاا مت لتىا ساعٌ ص مستــجاتو اختراعاتو ثبحا  ستائــجب لمختلف ا لعلمىا لبحثا مخرجاتب زوٌدهمت
 نع لمعلوماتا لىا اإلضاف ب البٌاساتو الصــورب وضحـــام سهام كلل موجزو ألخٌررا لسسواتا اللخ الجامع ب
  لمذكورٌنا لموقعٌنا لــىع وضعهال لمخـــرجــاتا لكت نم لمستفٌدرا لجهــاتا

 ـــــــــــــــــ
 ر: القــــــــــــــــرا

عمل قاعدة بٌانات لألجهزة البحثٌة بالكلٌات وٌذكر فٌها تارٌخ ورود الجهاز للكلٌة ، وهل ٌعمل أم الٌعمل وذلك  -
 لتحقٌق مزٌد من التعاون بٌن الكلٌات وإمكانٌة استخدامه من أحد الباحثٌن فى كلٌة أخرى

 ى.نوضع هذا األقتراح ضمن إقتراحات األبحاث التى سٌخصص لها حافز مال -

 

م على إعتماد المسح  الةخصٌ   4/2/3123السظر فى موافق  السٌد  .د/ عمٌد الكلٌ  بالتفوٌض بتارٌ   -24
للسٌد/ حسن محمود محمد رمضان المدرس المساعد بقسم سظم المعلومات بكلٌ  الحاسبات والمعلومات ببسها 

اؾ العلمى للبع ات( ، ومس  سٌادت  من جامع  جسور بإٌطالٌا على درج  الدكتوراه ) وخضوع سٌادت  لإلةر
 جازر دراسٌ  بمرتا ٌصرؾ بالداخل لمدر عام قابل للتجدٌد اعتبارا من تارٌ  وصول  لمقر الدراس  بإٌطالٌا 

 وذلك لإلستفادر من هذر المسح .
 ـــــــــــــــــ

 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــــــة
على إسهاء األجازر الدراسٌ  للسٌد/ محمد ربٌل محمد  21/2/3123ارٌ  السظر فى موافق  مجلس بت -25

ؼازى المدرس المساعد بكلٌ  الهسدس  ببسها وعضو األجازر الدراسٌ  على إحدى مس  الداد األلماسٌ  بمرتا 
 م) تارٌ  مساقةت  لرسال 2/9/3122اعتبارا من  –للحصول على درج  الدكتوراه والعائد حالٌا من  لماسٌا 

م )تارٌ  الٌوم 3/9/3122الدكتوراه( لتحقٌق  الؽرض الموفد من  جل  فى هذا التارٌ ، واحتساا الفترر من 
ضمن  -م )تارٌ  الٌوم السابق الستالم  العمل بالكلٌ (37/9/3122التالى لمساقة  رسال  الدكتوراه( وحتى 

 ةهرى مهل  العودر  جازر بمرتا.
 ــــــــــــــــــ
 افقــــــــــــــــــــــــــــةالقرار: المو

على إسهاء األجازر الدراسٌ  للسٌد/ عماد سمٌر  38/23/3122السظر فى موافق  مجلس الكلٌ  بتارٌ   -26
سٌد سالم  المدرس المساعد بكلٌ  العلوم ببسها وعضو األجازر الدراسٌ  بمرتا للحصول على درج  الدكتوراه 

م) تارٌ  مساقةت  لرسال  الدكتوراه( لتحقٌق  36/22/3122بارا من اعت –والعائد حالٌا من طاجكستان 
م )تارٌ  الٌوم التالى لمساقة  37/22/3122الؽرض الموفد من  جل  فى هذا التارٌ ، واحتساا الفترر من 

ضمن ةهرى مهل   -م )تارٌ  الٌوم السابق الستالم  العمل بالكلٌ (28/23/3122رسال  الدكتوراه( وحتى 
 بمرتا إلستكمال  وراق  للحصول على درج  الدكتوراه  جازر بمرتا.العودر 

 ــــــــــــــــ
 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــة

على إسهاء األجازر الدراسٌ  للسٌد/ مصطفى محمد  38/23/3122السظر فى موافق  مجلس بتارٌ   -27
ا وعضو األجازر الدراسٌ  بمرتا للحصول على درج  المدرس المساعد بكلٌ  العلوم ببسه -مجاهد  حمد 

م) تارٌ  مساقةت  لرسال  الدكتوراه( 37/21/3122اعتبارا من  –الدكتوراه والعائد حالٌا من طاجكستان 
م )تارٌ  الٌوم التالى 37/21/3122لتحقٌق  الؽرض الموفد من  جل  فى هذا التارٌ ، واحتساا الفترر من 
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ضمن ةهرى  -م )تارٌ  الٌوم السابق الستالم  العمل بالكلٌ (3/23/3122اه( وحتى لمساقة  رسال  الدكتور
 مهل  العودر  جازر بمرتا .

 ــــــــــــــــ
 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــة

 –ٌم السظر فى الموافق  على االستفادر داخلٌا بالكلٌ   و خارجٌا من تجرب  سفر السٌد/ إسالم  حمد فه -27
المدرس المساعد بقسم علوم الحاسا بكلٌ  الحاسبات والمعلومات ببسها الى الوالٌات المتحدر األمرٌكٌ  

سوفمبر  35:32لحضور المؤتمر الدولى ال الث لسظلم اإلٌكو لوجٌا الرقمٌ  الساةئ  والذى عقد خالل الفترر من 
 ت .( جسٌ  فى سفقات سفر سٌاد7111وساهمت الجامع  بمبلػ ) 3122

 ـــــــــــــــــ
 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــة

السظر فى الموافق  على االستفادر داخلٌا بالكلٌ   و خارجٌا من تجرب  سفر السٌدر  .د/ سهٌر محفوظ سجم  -28
ر المؤتمر األستاذ المتفرغ بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌقا الهسدسٌ  بكلٌ  الهسدس  بةبرا الى المكسٌك لحضو –

دٌسمبر  2سوفمبر وحتى  37الدولى السادس للضوء صوتٌات والضوء حرارٌات والذى عقد خالل الفترر من 
 ( جسٌ  فى سفقات سفر سٌادتها.7111وساهمت الجامع  بمبلػ ) 3122

 ـــــــــــــــــ
 القرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 

 

 

 )عــــــــــــــــــــام( 

شكوى الطالبة/ أسماء عبدالحلٌم المسجلة بقسم الفلسفة والتى تم تغٌٌر الشراف علٌها وتحذٌر المشرف  -(:كلٌة اآلداب)

 . الجدٌد للطالبة بعدم التصال بمشرفها القدٌم والذى ألغى تسجٌلها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفادة وكذلك السٌد أ.د/ وكٌل الكلٌة للدراسوات العلٌوا والبحووث بشوؤن شوكوى القرار: السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة للدراسة و
 الطالبة المذكورة.
موضوع منح الطالب/ جودة عرابى درجة دكتور فى الحقوق بالرغم من وجود تقارٌر سلبٌة والتوقٌع  -)كلٌة الحقوق(:

 فى التقرٌر الجماعى.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌقبول  القرار: الموافقة مع األخذ فى العتبار عدم عقد المناقشة فى أى كلٌة قبل ورود التقوارٌر الفردٌوة علوى الرسوالة و
 أوراق منح الطالب لعرضها على السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة لعتماد منحه الدرجة.

 ()مكافؤة الكنترول للدراسات العلٌا
ـ  اجسـتٌرـ م بلومـات)دلعلٌاا لدراسـاتا مرحل ل لكسترولا كافأرم هرة رؾص لىع لبٌطرىا لطاا لٌ ك لاط ىف لسظرا -
  سور بكسترول ةئون التعلٌم والطالا.( كتوراهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ



 22/2/3123يوم األربعـــــــــــاء الموافق  3122/3123محضــــر إجتمــــــاع  مجلس الدراســــلت  العليا والبحوث )اإلجتماع الخامس(   

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ــــــــــــــــ--------------------------------------------------------------64------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــ

 .لقــــرار: مخاطبة الكلٌات لموافاتنا بمقترحاتهاا

 ) شكوى بشؤن شكوى قسم النبات بكلٌة العلوم(

 سـمقب لمسـاعدا لمتفـرغا لسباتا مراض  ستاذـ   لحلٌما بدع وزان.د/ س لسٌدرا نم لمقدم ا لةكوىا فىالسظر  -
 :ـ اآلتىب تعلقٌ ٌماف ستمررم  التز ام التً لتجاوزاتل سمح وضل، ل بسهاب كلٌ  العلومب لسباتا

 درجـــ ل علمٌـــ لا لرســـائلا بحـــاث  جـــالم ىفـــ القســـمب تخصصـــٌنم درٌستـــ ٌئـــ ه عضـــاء  درا إ دم: عـــ   والً  
ــدكتوراهو لماجســتٌرا ــ أســاتذرب األســتعاس و ال ــزاما وند لجامع /القســما ار خــ نمــ مدرســٌنو لب ــاٌٌرب أللت  المع
 .(ل الثا لموضوع)ا المرفق و3/22/3122 تارٌ ب لقسما جلسم لس ج ىف قرارهاإ مت لتىا الضوابطو
 لرسال ا لىع حكمٌنم جودو ون( دB) ئىلوباا لكبدا ٌروسف جالم ىف لماجستٌرا س م جازر  خصو : ب  اسٌاً  
  ألسباا.ا سفسل ألسسولٌنا ٌنج خلٌقت جالم ىف كذلك، و لطبىا لمجالا ىف تخصصٌنم

 ــــــــــــــــ
لقــــرار: الموضوع من إختصاص القسم ومجلس الكلٌة وقد تم إحالة  الموضوع  للتحقٌق فٌما ورد من ا

 سٌادتها من شكاوى.

 ق على فرنسا() بعثات كلٌة الحقو 
ٌفوول )لغووة إنجلٌزٌووة( رغووم أن  - شووكوى الكلٌووة أن معظووم بعثووات الحقوووق علووى فرنسووا وإدارة البعثووات تطلووب تو

 الدراسة باللغة الفرنسٌة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توى ٌوفود القرار:  التقدم بمذكرة لعرض الموضوع علوى مجلوس الجامعوة ومودى إمكانٌوة اسوتبدال اللغوة ال
 علٌها المبعوث هى لغة الدولة الموفد إلٌها ومخاطبة البعثات بؤن تكون لغة الدولة الموفد إلٌها. 

 )تثبٌت مٌعاد مجلس الدراسات العلٌا والبحوث( 
تثبٌت موعد مجلس الدراسات العلٌا والبحوث إال فً حالة حدوث سبب قهري بناء على طلب الكلٌات لٌكوون  -

 وآخر موعد لرسال الموضوعات ٌوم الخمٌس الذي ٌسبقه. –من كل شهر ٌوم األحد الثانً 

 
 الثانٌة بعد ظهر نفس الٌوم.حٌث كانت الساعة  ذلكاالجتماع علً  وانتهً 
 

 

 نائب رئٌس الجامعــة                                                                       
لشئون الدراسات العلٌا                                              

 والبحــوث

 
        

د/ عبد الرحٌم سعد 1}أ                                                 
 شولح{

 


