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 محضر إجتماع
 مجلس الدراسات العلٌا والبحوث

  3122/3123للعام الجامعً الرابع( االجتماع )

 24/23/3122ٌوم الثالثاء الموافق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 3122/3123معـــ  عقد مجمـس الدراسات العميا والبحـــوث اجاماعـــو الرابـــم لمعــام الجـا=  
د/ عبــد الــرحيم 1الســـيد   ةبرئاســ 24/23/3122ف  امام الساعة الحاديــة عةــرة االء ءــا 

   -سعد ةولح ـ نائب رئيس الجامعة لةئون الدراسات العميا والبحوث وحضر اإلجاماع:
 

 الوظٌفة االسم م

 عمٌد كلٌة الحاسبات والمعلــــومات  د/ محمد صـالح الدٌن السٌد0أ 1

 ل كلٌة الطب البٌطري للدراسات العلٌاوكٌ د/ محمد عطٌة محمـد متول0ًأ 2

 وكٌل كلٌة اآلداب للدراســــات العلٌا د/ عــــــزة أحمد صٌام0ا 3

 وكٌل كلٌة الزراعة للدراســـات العلٌا  د/ ماهــر حسب النبً خلٌل0أ 4

 وكٌل كلٌة التربٌة للدراســــات العلٌا د القادرد/ أشــرؾ أحمد عب0أ 5

 وكٌل كلٌة الحقوق للدراســـات العلٌا د/ السٌد عبد الحمٌد فــوده0أ 6

 وكٌل التربٌة الرٌاضٌة للدراسـات العلٌا د/ حسٌن دري أباظـــــة0أ 7

 وكٌل كلٌة العلــــوم للدراسات العلٌا د/ محمد عبـد هللا الفخران0ًأ 8

 وكٌل كلٌة التمرٌض للدراســات العلٌا محمود عبد الصبور محمود د/0أ 9

 وكٌل كلٌة الطب البشري للدراسات العلٌا د/ أسامة سنـد عرفـــــة0أ 10

 وكٌل كلٌة الهندسة بشبرا لشئون البٌئة أ.د/ أسامة عـــزت عبداللطٌؾ 11

 مدٌر عام الدراسات العلٌا والبحـــوث  السٌدة/ سناء متولـً شـــرٌؾ 12

 ٌة والثقافٌــةمدٌر عام العالقات العلم عبد الرحمن أبو الخٌر السٌدة/ سامٌة 13

 السكرتارٌة الفنٌة للمجلــــــــس السٌد/ عصمى رشاد فرٌــــح 14

 سكرتارٌة أ.د/ نائب رئٌس الجامــــعة  السٌدة/ سعدٌة محمد  ضاحـــى 15

 سكرتارٌة أ.د/ نائب رئٌس الجامــــعة  منى سعٌد محمد ٌوسؾ  16
 
 

 
 

 

 
 

كما دعى لحضور الجمسة: السيد  .د/ سعد محمود سعد  مدير ضمان الجودة بالجامعة  **  **
د/ عبد الرحيم سعد ةولح ـ نائب رئيس الجامعة لةــئون الدراســات العميــا 1افااح االجاماع  

والبحوث ورئيس المجمس باسم اهلل مرحبًا بالسادة الحاضــرين مامنيــًا لمجميــم دوام الاوفيــق 
 1ممية الاعميميةف  إنجاح الع

 
 -** ثم بدأ المجلس النظر فً جدول األعمال على النحو التالـــــــــــــــــً:
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 أوالً  : المصادقات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

)أ( المصادقـة على محضر اجتماع مجلس الدراسات العلٌا والبحوث فً اجتمـاعه 
  31/22/3122ٌوم االحد الموافق  3122/3123 ام الجامعًالثالث للع

 القــــــــــــــــرار: المصادقـــــــــــة
 المصادقـة على الموضوعات التً تمت الموافقـة علٌها بالتفوٌــض وهى كالتالً: )ب(  

 
 )كلٌة الطب البشرى(

 )مد فترة التسجٌل( 

سمائهم والذي وردت مذذذكرات تشذذكٌل لجذذان الموافقة علً مد فترة تسجٌل الطالب اآلتً أ- 
 -المناقشة لهم وهم :

عٌسوى  ، المسجل لدرجذذة الدكتذذـوراه بقسذذم ا مذذراض  ىالطالب/ طارق سامً عبد الؽن -1
ـذذـام اعتبذذارا مذذن مذذارس 2007الصذذدرٌة والتذذدرن مذذارس  ٌذذر  2011لمذذدة ع بنذذاءع علذذً تقر

 0لرسالة% من ا100لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالب/ بدر عباس السٌد مرسى ، المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم ا مذذراض العصذذبٌة  -2
ـذذـامٌن اعتبذذارا مذذن أكتذذوبر 2005والطذذب النفسذذً أكتذذوبر  ٌذذر  2010لمذذدة ع بنذذاءع علذذً تقر

 0% من الرسالة90ه ٌمثل لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجاز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذثم سذذٌد عبذذدالقادر  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض العصذذبٌة  - 3 الطالذذب/ ه
ٌذذر لجنذذة  2011لمدة عــام اعتبارا من أكتوبر 2006والطب النفسً  أكتوبر  بناءع علً تقر

 0% من الرسالة90ن أن ماتم إنجازه ٌمثل اإلشراؾ المتضم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذذات  - 4 ٌذذذد العذذذوامى محمذذذد أحمذذذد   ، المسذذذجل لدرجذذذة الذذذدكتوراه بقسذذذم الطفٌل الطالذذذب/ ول
ـذذذـام اعتبذذذارا مذذذن أكتذذذوبر 2006أكتذذذوبر ٌذذذر لجنذذذة اإلشذذذراؾ  2011لمذذذدة ع بنذذذاءع علذذذً تقر

 0% من الرسالة99أن ما تم إنجازه ٌمثل  المتضمن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطالب/ محمد إبراهٌم محمد عبذذدالبر    ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض  - 5
ـذذـام اعتبذذارا مذذن أكتذذوبر 2007الصذذدرٌة والتذذدرن أكتذذوبر ٌذذر  2011لمذذدة ع بنذذاءع علذذً تقر

 0% من الرسالة80نة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل لج

 )كلٌة الهندسة ببنها( 

المسذذجلة لدرجذذة  الموافقذذة علذذى مذذد فتذذرة تسذذجٌل الطالبذذة/ إٌمذذان محمذذد عبذذدالهادى   ، -1
ٌذذة بتذذارٌ  ـذذـام اعتبذذارا 18/10/2005الماجسذذتٌر بقسذذم تكذذـنولوجٌا الهندسذذة الكهرب لمذذدة ع

% 90تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجذذازه ٌمثذذل بناء على 15/11/2011من 
 من الرسالة.

 
 
     

 )كلٌة الهندسة بشبرا(

 

الموافقة على قــٌد الطالب/ محمد خلؾ ضٌدان الظفٌرى ) الكوٌتً الجنسذذٌة     لدرجذذة  -1
ٌذذذذذذة  للعذذذذذذام الجذذذذذذامعً  ٌذذذذذذة تخصذذذذذذ )قوى مٌكانٌك الذذذذذذدكتوراه بقسذذذذذذم الهندسذذذذذذة المٌكانٌك
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فقته الخاصة وتحت اإلشراؾ ا دبً للمكتذذب الثقذذافً بالسذذفارة وذلذذ  على ن 2011/2012
   من حٌث المبدأ. 

 

 )كلٌة اآلداب(

ٌذذذؾ محمذذد فهذذد العجمذذذً ) الكذذوٌتً الجنسذذذٌة      -1 الموافقذذة علذذى قذذذـٌد الطالذذب/ خمذذٌس من
ٌذذذة وبدابهذذذا تخصذذذ  )أدب عربذذذً  للعذذذام الجذذذذامعً  لدرجذذذة الذذذدكتوراه بقسذذذم اللؽذذذة العرب

نفقته الخاصة وتحت اإلشراؾ ا دبً للمكتذذب الثقذذافً بالسذذفارة وذلذذ   على 2011/2012
   من حٌث المبدأ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموافقذذة علذذى قذذـٌد الطالذذب/ علذذى خلٌفذذة محمذذد اجذذوٌلى  ) اللٌبذذً الجنسذذٌة     لدرجذذة  -2
على نفقته الخاصة وتحت اإلشذذراؾ  2011/2012 الدكتوراه بقسم الفلسفة للعام الجامعً

   ا دبً للمكتب الثقافً بالسفارة وذل  من حٌث المبدأ. 

 

 )كلٌة التربٌة(

ٌذذذرى ) الكذذذوٌتً الجنسذذذٌة     -1 ٌذذذد سذذذعود شذذذارت شذذذالل الظف الموافقذذذة علذذذى قذذذـٌد الطالذذذب/ ع
قتذذه علذذى نف 2011/2012لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذم علذذم الذذنفس التربذذوي للعذذام الجذذامعً 

 الخاصة وتحت اإلشراؾ ا دبً للمكتب الثقافً بالسفارة وذل  من حٌث المبدأ.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 القرار: صادق المجلس على ذلك
 

 ثانٌاً  : الموضوعات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 

 

 

 البشري()كلٌة الطب 

  )مد فترة التسجٌل(

علً مد فترة تسجٌل الطالب اآلتً 20/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ  -
 -أسمائهم:

مؽذذذذاورى  ، المسذذذذجلة لدرجذذذذة الماجسذذذذتٌر بقسذذذذم  حالطالبذذذذة/ رٌهذذذذام أسذذذذامة عبذذذذد الفتذذذذا-1
ٌذذة أكتذذوبر  ٌذذا اإلكلٌنٌك ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر  2007الباثولوج بنذذاءع علذذً  2011لمذذدة عـ

 % من الرسالة.55تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المسجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض العصذذبٌة  رالطالب/ أحمد سمٌر عبد الستا-2 
ـذذـام اعتبذذ 2007النفسذذً أكتذذوبر  بوالطذذ ٌذذر  2011اراع مذذن أكتذذوبر لمذذدة عـ بنذذاءع علذذً تقر

 % من الرسالة.85لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم  مذذراض   معبذذد الحلذذٌ قالطالبذذة/ رؼذذداء عبذذد الخذذال-3

ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر 2007كتذذوبر النفسذذً أ بالعصبٌة والطذذ بنذذاءع علذذً  2011لمذذدة عـ
 0% من الرسالة75تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذ  حامذذد ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب العذذٌن وجراحتهذذا  -4 الطالبذذة/ هنذذد رب
ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر  2007كتذذوبر أ وذلذذ  لتنتهذذاء مذذن الجذذزء الثذذانً  2011لمذذدة عـ

 0وتحدٌد موضوت الرسالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، المسذذذجل لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم طذذذب العذذذٌن  نالطالذذذب/ أشذذذرؾ محمذذذد عبذذذد الذذذرحم-5
وذلذذ  لتنتهذذاء مذذن الجذذزء  2011ـــام اعتباراع مذذن أكتذذوبر لمدة ع 2007وجراحتها أكتوبر

 0الثانً وتحدٌد موضوت الرسالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذذذل إبذذذذراهٌم ،المسذذذذجل لدرجذذذذة الماجسذذذذتٌر بقسذذذذم طذذذذب العذذذذٌن  -6 الطالب/هذذذذانى سذذذذعٌد خل
ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر2006وجراحتهذذا وذلذذ  لتنتهذذاء مذذن الجذذزء الثذذانً 2011لمدةعـ

 وتحدٌد موضوت الرسالة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذذاض عبذذذدالبارى ، المسذذذجلة لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم ا نذذذؾ  -7 ٌذذذرة سذذذعٌد ر الطالبذذذة/ أم
ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر  2007وا ذن والحنجرة أكتوبر  ٌذذر ب 2011لمذذدة عـ نذذاءع علذذً تقر

 % من الرسالة.80لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسذذن  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض  بالطالب/ محمد خالذذد عبذذد المطلذذ -8
وذلذذ  لتنتهذذاء مذذن  2011كتذذوبر  لمدة عذذـام اعتبذذاراع مذذن أ2007الصدرٌة والتدرن أكتوبر

 الجزء الثانً وتحدٌد موضوت الرسالة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 2007الطالبذذة/ نهذذال إبذذراهٌم أمذذٌن ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال  -9

ٌذذر 2011لمدة عـــام اعتباراع من أكتذذوبر  لجنذذة اإلشذذراؾ المتضذذمن أن مذذاتم  بنذذاءع علذذً تقر
 % من الرسالة.50إنجازه ٌمثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذة -10 الطالب/ أحمد فرج المهدى أحمد  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم القلذذب وا وع

ٌذذة  ٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ بنذذاءع علذذً تقر 2011لمذذدة عذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر 2006الدمو
 % من الرسالة.90المتضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذا  -11 الطالبة/ أسماء محمد سالم علم الدٌن ، المسجلة لدرجة الماجسذذتٌر بقسذذم الباثولوج

ٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ ب 2011لمدة عـام اعتباراع مذذن أكتذذوبر  2006اإلكلٌنٌكٌة   نذذاءع علذذً تقر

 .% من الرسالة80المتضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبذذذذة/والء كمذذذذال فهمذذذذً شذذذذعٌب ،المسذذذذجلة لدرجذذذذة الماجسذذذذتٌر بقسذذذذم ا مذذذذراض  -12
لتنتهذذاء مذذن الجذذزء الثذذانً 2011لمدة عـــام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر  2007الصدرٌة أكتوبر 

 وتحدٌد موضوت الرسالة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
الطالبة/ منار محمود إبراهٌم مرسى  ،  المسجلة لدرجة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب العذذٌن  -13

ـذذذـام اعتبذذذاراع مذذذن أكتذذذوبر  2006وجراحتهذذذا  زء الثذذذانً لتنتهذذذاء مذذذن الجذذذ 2011لمذذذدة عـ
 وتحدٌد موضوت الرسالة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عطٌة ، المسجل لدرجة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب العذذٌن  حالطالب/ سامح محمد عبد الفتا -14

ـذذذـام اعتبذذذاراع مذذذن أكتذذذوبر2007وجراحتهذذذا أكتذذذوبر ٌذذذر لجنذذذة 2011لمذذذدة عـ بنذذذاءع علذذذً تقر
 % من الرسالة.85ضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل اإلشراؾ المت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبذذة/مروه محمذذد سذذعٌد تذذاج الذذدٌن ،المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب العذذٌن  -15

ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر 2007وجراحتهذذا ٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ  2011لمذذدة عـ بنذذاءع علذذً تقر
 % من الرسالة.70متضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٌذذس ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذ الطالبذذة/  -16 طذذب العذذٌن  ممذذروه محمذذد سذذمٌر إدر
ـذذذـام اعتبذذذاراع مذذذن أكتذذذوبر  2007وجراحتهذذا أكتذذذوبر ٌذذذر لجنذذذة  201لمذذذدة عـ بنذذذاءع علذذذً تقر

 % من الرسالة.70شراؾ المتضمن أن ماتم إنجازه ٌمثل اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالب/ محمد راشد مصذذطفى  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض الباطنذذة  -17
ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر 2007أكتذذوبر لثذذذانً وذلذذ  لالنتهذذاء مذذن الجذذزء ا 2011لمذذدة عـ

 وتحدٌد موضوت الرسالة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض الباطنذذة  بالطالب/ نادر نجاح عبد المطل -18
ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر  2007 رأكتذذوب ٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ  2011لمذذدة عـ بنذذاءع علذذً تقر

 % من الرسالة.75اتم إنجازه ٌمثل المتضمن أن م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب العذذٌن وجراحتهذذا  الطالب/أحمد صقر محمد على ،المسذذجل -19
وذلذذذ  لتنتهذذذاء مذذذن الجذذذزء الثذذذانً  2011لمذذذدة عذذذام اعتبذذذاراع مذذذن أكتذذذوبر 2007 رأكتذذذوب

 الرسالة.وتحدٌد موضوت 

 
الطالبذذة/ مذذً محمذذد ٌوسذذؾ أحمذذد علذذوان  ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب  -20

ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر 2007العذذٌن وجراحتهذذا وذلذذ  لتنتهذذاء مذذن الجذذزء 2011لمذذدة ع
 الثانً وتحدٌد موضوت الرسالة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذادة أحمذذد حسذذانٌن ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم أمذذـراض النسذذاء الطال -21 بذذة/ م

ٌذذذد أكتذذذوبر  ـذذذـام اعتبذذذاراع مذذذن أكتذذذوبر 2007والتول ٌذذذر لجنذذذة  2011لمذذذدة ع بنذذذاءع علذذذً تقر
 % من الرسالة.50اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبذذة/ أسذذماء علذذى أحمذذد  ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذـم أمذذـراض النسذذاء  -22

ٌذذذد أكتذذذوبر  ـذذذـام اعتبذذذاراع مذذذن أكتذذذوبر 2007والتول ٌذذذر لجنذذذة  2011لمذذذدة ع بنذذذاءع علذذذً تقر
 % من الرسالة.80اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 
عبدالنظٌر الهوارى ، المسجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذـم أمذذـراض  ىالطالبة/ سهٌر عل -23

ٌذذر لجنذذة  2011لمدة عــام اعتباراع من أكتوبر 2005النساء والتولٌد أكتوبر  بناءع علً تقر
 % من الرسالة.85اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبذذة/ صذذفاء محمذذد إبذذراهٌم  ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم أمذذراض النسذذاء  -24

ٌذذذد أكتذذذوبر  ـذذذـام اعتبذذذاراع مذذذن أكتذذذوبر 2006والتول ٌذذذر لجنذذذة  2011لمذذذدة ع بنذذذاءع علذذذً تقر
 % من الرسالة.90اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذد   ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض  -25 الطالبة/ عبٌر عبذذدالعزٌز عبدالحم

ٌذذة والتناسذذلٌة والذذذكورة  أكتذذوبر  ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر 2005الجلد بنذذاءع  2011لمذذدة ع
 ن الرسالة.% م90علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطالب/ سمٌر مبذذرو  كامذذل المنسذذً   ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض ا -26

ٌذذة والتناسذذلٌة والذذذكورة أكتذذوبر  ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر 2005الجلد بنذذاءع  2011لمذذدة ع
 % من الرسالة.85ن أن ما تم إنجازه ٌمثلعلً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٌذذد   ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض ا -27 لطالبة/ عبٌر عبذذدالعزٌز عبدالحم
ٌذذة والتناسذذلٌة والذذذكورة أكتذذوبر  ـذذـام اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر 2005الجلد  بنذذاءع  2011لمذذدة ع

 % من الرسالة.90علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطالبة/ عزة عطوة إبراهٌم أبوالعال  ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم ا مراض ا -28
بناءع  2011ام اعتباراع من أكتوبرلمدة عــ 2003الجلدٌة والتناسلٌة والذكورة أكتوبر 

 % من الرسالة.85علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة/ إٌمان طاهر السٌد  ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال أكتذذوبر  -29
ـذذـام  2007 ٌذذد  2011إعتبذذارا مذذن أكتذذوبرلمذذدة عـ وذلذذ  لتنتهذذاء مذذن الجذذزء الثذذانً وتحد

 موضوت الرسالة.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبذذة/ نهذذال فهمذذً إبذذراهٌم ٌاسذذٌن  ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم التشذذرٌح  -30

ـذذـام اعتبذذارا مذذن أكتذذوبر  2007أكتذذوبر  ٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ  2011لمذذدة ع بنذذاءع علذذً تقر
 % من الرسالة.80المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبذذة/ الشذذٌماء أحمذذد عبذذدالمنعم  ،  المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض  -31

ٌذذة والتناسذذلٌة والذذذكورة أكتذذوبر  بنذذاءع  2011عذذام اعتبذذارا مذذن أكتذذوبر  لمذذدة 2007الجلد
 % من الرسالة.60علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 
الطالذذب/ إٌهذذاب منهذذى عبذذده منهذذى  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال  -32

ـذذـام اعتبذذارا مذذن أكتذذوبر  لمذذدة 2007أكتذذوبر  ٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ  2011ع بنذذاءع علذذً تقر
 % من الرسالة.65المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالذذذب /محمذذذد فتحذذذى محمذذذد أحمذذذد   ، المسذذذجل لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم ا مذذذراض  -33
ـذذذـام اعتبذذذارا مذذذن أكتذذذوبر لمذذذ 2007الباطنذذذه أكتذذذوبر  ٌذذذر لجنذذذة  2011دة ع بنذذذاءع علذذذً تقر

 % من الرسالة.80اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالذذب/ محمذذد أحمذذد محمذذد فذذوده  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال  -34
ٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ  2011ـذذـام اعتبذذارا مذذن أكتذذوبر لمذذدة ع 2007أكتذذوبر  بنذذاءع علذذً تقر

 % من الرسالة.50المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة/ دالٌا محمد السذذٌد محمذذد عذذالم ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض  -35
ٌذذة والتناسذذلٌ ـذذـام اعتبذذارا مذذن أكتذذوبر  2005ة والذذذكورة أكتذذوبرالجلد بنذذاءع  2011لمذذدة عـ

 % من الرسالة.90علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض الجلدٌة الطالبة/ نشوى إبراهٌم حسن ،المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم ا مرا -36 
بناءع علً تقرٌر  2011لمدة عـام اعتبارا من أكتوبر 2006والتناسلٌة والذكورة أكتوبر

 % من الرسالة.70لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل لدرجة الماجستٌر بقســم الطالب/ محمد الؽرٌب عبدالسالم المنتصر   ، المسج -37
بناءع علً تقرٌر لجنة 2011لمدة عام اعتبارا من أكتوبر2007ا مراض الباطنه أكتوبر 

 % من الرسالة.80اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل



 24/23/3122ٌوم الثالثاء ا الموافق  3122/3123 الرابع( الجتماعا) الدراسات العلٌا والبحوثمجلس 

(7) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم ا مذذذراض  الطالبذذذة/ نهذذذى إسذذذماعٌل شذذذعراوى  ، المسذذذجلة -38
ٌذذة والتناسذذلٌة والذذذكورة أكتذذوبر  وذلذذ   2011لمذذدة عذذام اعتبذذارا مذذن أكتذذوبر  2006الجلد

 لتنتهاء من الجزء الثانً وتحدٌد موضوت الرسالة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جة الماجستٌر بقسـم التشرٌـح الطالبة/ هند رجب موسى حسن  ، المسجلة لدر -39
بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ  2011لمدة عــام اعتبارا من أكتوبر  2007أكتوبر 

 % من الرسالة.80المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جة الماجستٌر بقســم الطالب/عمرو مصطفى مصطفى الدرٌدى    ، المسجل لدر -40
 2011لمدة عام اعتبارا من أكتوبر2006ا مراض الجلدٌة والتناسلٌة والذكورة أكتوبر 

 % من الرسالة.70بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار   ،  المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم طب ا طفـال الطالبة/ سارة محمد النج -41
بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ  2011لمدة عــام اعتبارا من أكتوبر  2007أكتوبر 

 % من الرسالة.55المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللا  ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم طب ا طفال الطالبة/ هبه عبدالمجٌد عبد -42
بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ  2011لمدة عــام اعتبارا من أبرٌل  2007أكتوبر 

 % من الرسالة.50المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 

الطالبة/ نجوان أحمد لطفى   ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم طــب ا طفال  -43
بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ  2011مدة عــام اعتبارا من أكتوبر ل 2007أكتوبر 

 % من الرسالة.50المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالب/ أحمد محمد محمد الرفاعى  ،المسجل لدرجة الدكتوراه بقسم ا نؾ وا ذن  -44
بناءع علً تقرٌر لجنة  2011لمدة عــام اعتبارا من مارس  2007والحنجرة مارس 

 % من الرسالة.90اإلشـراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالب/ أحمد زكرٌا خمٌس علوانى  ، المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم ا مراض  -45
بناءع  2011لمدة عام اعتبارا من أكتوبر  2005سلٌة والذكورة أكتوبر الجلدٌة والتنا

 % من الرسالة.90علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راض النساء الطالبة/ دالٌا عبدالمنعم خضٌر، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم أم -46 
بناءع علً تقرٌر لجنة  2011لمدة عــام اعتبارا من أكتوبر  2007والتولٌد  أكتوبر 

 % من الرسالة.75اإلشـراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌر بقسم الباثولوجً الطالبة/ مروة صالح أحمد محمد  ، المسجلة لدرجة الماجست -47 
بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ  2011لمدة عــام اعتبارا من أكتوبر  2007أكتوبر 

 % من الرسالة.65المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جة الماجستٌر بقسم الطالبة/ هاٌدى محمد عبدالرحمن عبدالسالم    ، المسجلة لدر -48
 2011لمدة عـام اعتبارا من أكتوبر  2006الطب الشرعى والسموم اإلكلٌنٌكٌة أكتوبر

 % من الرسالة.65بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المسجل لدرجة الدكتوراه بقسم الجراحة   الطالب/ ٌوسؾ قطب منصور قطب  -49
بناءع علً تقرٌر لجنة  2011لمدة عــام اعتبارا من مارس  2007العامة مارس 

 % من الرسالة.70اإلشـراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سجل لدرجة الماجستٌر بقسم الجراحة العامة الطالب/ خالد نصر رجب محمد  ، الم -50

بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ  2011لمدة عــام اعتبارا من أكتوبر  2007أكتوبر 
 % من الرسالة.50المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة لدرجة الماجستٌر بقسم ا مراض الجلدٌة الطالبة/ مروة على سلٌمان   ، المسجل -51

وذل  لتنتهاء  2011لمدة عام اعتبارا من أكتوبر  2005والتناسلٌة والذكورة  أكتوبر
 من الجزء الثانً وتحدٌد موضوت الرسالة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سجل لدرجة الماجستٌر بقسم الجراحة الطالب/ محمد فتحى فوده عبدالعزٌز   ، الم -52

بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ 2011لمدة عام اعتبارا من أكتوبر 2006العامة أكتوبر
 % من الرسالة.50المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جة الماجستٌر بقسم طــب ا طفال أكتوبر الطالب/ تامر محمد إبراهٌم   ، المسجل لدر -53

بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ المتضمن  2011لمدة عــام اعتبارا من أكتوبر  2007
 % من الرسالة.50أن ما تم إنجازه ٌمثل

 
الطالب/ محمد أحمد محمد محمد عبدهللا،المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم الجراحة  -54

بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشـراؾ 2011عتبارا من أكتوبرلمدة عام ا 2007العامة أكتوبر
 % من الرسالة 50المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         ـــــــــــةالقـــــــــــرار: الموافقــــــــــــــــ

 )تحدٌد موضوع الرسالة وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ( 
ٌذذة بتذذارٌ   - ٌذذد موضذذوت الرسذذالة  20/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل علذذً تحد

   -وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ على رسالة كال من:

 تارٌخ التسجٌل التخصص الدرجة االســـــــــــــــــــــم م
 3112أكتوبر ــــــــٌا اإلكلٌنٌكٌةالباثولوجـــ الماجستٌر الدجدج حرٌهام أسامة عبد الفتا 2

 3121أكتوبر أمراض القلب واألوعٌة الدموٌة الماجستٌر زأحمد محمود عبد العزٌ 3

4
  

 3121أكتوبر أمراض القلب واألوعٌة الدموٌة الماجستٌر عالم  حهاجر إبراهٌم عبد الفتا

 الكبددددددددددد والجهدددددددددداز الهضددددددددددمً الدكتوراه منى ٌوسؾ عبدالرحمن 5
 واألمراض المعدٌة

 3112أكتوبر

 3112أكتوبر طب األطفـــــــــــــــــــــــــــــــال الماجستٌر مها حسن منصور السعٌد 6

 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرات الكلٌة  **
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القـــــــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــة
 )تعدٌل لجنة اإلشـــــــــــــــــراؾ( 

ٌذذة بتذذارٌ   ـذذـنة اإلشذذراؾ  16/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكل علذذى علذذً تعذذدٌل لج
 -رسالة كال من :

ٌذذاض عبذذدالبارى   ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا ذن  -1 ٌذذرة سذذعٌد ر الطالبذذة/ أم
وذلذذ  باضذذافة أ.د./إٌمذذان رمضذذان عبذذدالجواد ، لتصذذبح  2007وا نذذؾ والحنجذذرة أكتذذوبر

      -اللجنة:
 بالكلٌة أستاذ ورئٌس قسم ا ذن وا نؾ والحنجرة          أحمد محسن سلٌط     / د0أ

 ذ ا ذن وا نــؾ والحـنجرة بالكلــــٌةأستا         أ.د./ حسام عبدالحى جاد    
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 أستـاذ الباثولوجٌــا اإلكلـٌنٌكــٌة بالكلــٌةأ.د./إٌمان رمضان عبدالجواد      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال    الطالبذذة/ وسذذام المنشذذاوى عفٌفذذى -2
      -وذل  باضافة د./ نفٌن توفٌق عابد  ، لتصبح اللجنة: 2009أكتوبر 

 عبدالحمٌد عبدالمنعم عبدالحمٌد        أستــاذ طــب ا طفــال بالكلٌـــة / د0أ
 لــــٌةذ طب ا طفـــال بالكاــأست               أ.د./ حسام عبدالحى جاد    

 أستاذ مساعد الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة بالكلٌة      د./إٌمان رمضان عبدالجواد          
 مدرس طب ا طفـــال بالكلــــٌةد./ نفٌن توفٌق عابـد                       

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار:الموافقــــــــــــــــــــة

 

 )إٌقاؾ تسجٌـــــــــــــل( 
على إٌـقاؾ تسجٌل  11/2011/ 20النظر فً موافقة مجـلس الكلٌة بتارٌ  -

  -الطالب اآلتً أسمائهم:

، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال   دهلذذة صذذبحً عبدالصذذمالطالبذذة/ ن -1
 لرعاٌة الطفل. 2011لمدة عــام إعتبارا من ماٌو  2005أكتوبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالذذب/ أسذذامة شذذرٌؾ عبذذدالعظٌم  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال  -2

 لظروؾ مرضٌة. 2011لمدة ستة شهور إعتبارا من ماٌو 2008رأكتوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة/ مٌرفذذت سذذعٌد راشذذد  ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال أكتذذوبر  -3
 لظروؾ مرضٌة. 2011لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر  2008

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالذذذب/ محمذذذد فكذذذرى عبدالسذذذتار  ، المسذذذجل لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم طذذذب ا طفذذذال  -4

 للسفر بالخارج.   2011لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر  2007أكتوبر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقسـم طب  رعبدالمجٌد محمود سالمه   ،المسجل لدرجة الماجستٌ الطالب/هانى -5
 للسفر للخارج. 2012لمدة ستة شهور إعتبارا من أبرٌل  2009ا طفال أكتوبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكتوبر الطالب/ عماد شكري محمد   ، المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم طب ا طفــال  -6

 للسفر للخارج.  2011لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر 2008
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة/ شٌماء حسن محمد أبوحلٌمه   ، المسجلة لدرجة الماجستــٌر بقســم  -7
 ررا من نوفمبلمدة ستة شهور إعتبا2009الروماتٌزم والتؤهٌل والطب الطبٌعً أكتوبر

 لرعاٌة الطفل.      2011
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذذل هٌكذذذل   ، المسذذذجلة لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذـم ا مذذذراض  -8 الطالبذذذة/ هبذذذة قطذذذب درو
لظذذروؾ  2011 رلمذذدة سذذتة شذذهور إعتبذذارا مذذن نذذوفمب 2008الصذذدرٌة والتذذدرن أكتذذوبر 

 مرضٌة.      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة/ مروه مدحت محمد الدناصورى  ، المقٌدة بذذدبلوم ا مذذراض الصذذدرٌة والتذذدرن  -9
 لرعاٌة الطفل. 2011لمدة عام إعتبارا من أكتوبر  2009أكتوبر 

 
قسـم ا مراض الطالبة/ شٌماء عٌسوى عبدالمجٌد   ، المسجلة لدرجة الماجستٌر ب -10

 2011 رلمدة ستة شهور إعتبارا من نوفمب 2007الجلدٌة والتناسلٌة والذكورة  أكتوبر 
 لرعاٌة الطفل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الطالبة/ هبة محمد سامى   ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسـم ا مراض الجلدٌة  -11
لرعاٌة  2011لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر  2007رة  أكتوبر والتناسلٌة والذكو

 الطفل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة/ بسمة محمود محمد البٌومى ،المسجلة لدرجة الدكتوراه بقسـم ا مراض  -12
لظروؾ  2011أكتوبر  لمدة عام إعتبارا من 2009الجلدٌة والتناسلٌة والذكورة مارس

 مرضٌة. 
      
 

الطالبة/ دٌنا رأفت خلؾ حماد   ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسـم ا مراض  -13
لرعاٌة  2011لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر  2008الصدرٌة والتدرن أكتوبر 

 الطفل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد السٌد على نصر الدٌن   ، المسجل لدرجة الدكتوراه بقسـم طب الطالب/  -14
 لظروؾ مرضٌة.       2011لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر  2007ا طفال مارس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا طفال أكتوبر الطالب/ محمد سالمه عامر   ، المسجل لدرجة الدكتوراه بقسـم طب  -15

 لظروؾ مرضٌة.       2011لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر  2008
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالب/ محمد عبدالهادى أحمد إسماعٌل   ، المسجل لدرجة الماجستٌر بقسـم الكبد  -16
لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر  2007والجهاز الهضمً وا مراض المعدٌة  أكتوبر 

 للسفر بالخارج. 2011
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالب/ ممدوح توفٌق أحمد،المسجل لدرجة الدكتوراه بقسـم ا شعة التشخٌصٌة  -17
 .      لظروؾ مرضٌة 2011لمدة ستة شهور إعتبارا من نوفمبر  2007والتداخلٌة أكتوبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالب/ هشام السٌد شرٌؾ   ، المسجل لدرجة الدكتوراه بقسـم طب ا طفال أكتوبر  -18

 لظروؾ مرضٌة.       2011لمدة ستة شهور إعتبارا من أكتوبر  2009
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        القـــــــــرار: الموافقــــــــــــة
  نقل تسجٌـــــــــــــل)

ٌذذـ   ٌذذة بتار علذذً نذذـقل تسجذذـٌل الطالبذذة/  14/9/2011النظر فذذـً موافذذـقة مجلذذس الكل
البذذاثولوجً اإلكلٌنٌكذذً بتذذارٌ  رضوى فتحً سذذعد المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم 

 0إلى كلٌة طب طنطا -من كلٌة طب بنها  2008
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القـــــــــــرار: الموافقـــــــــــــــة
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  مال درجة الماجستٌرإستـــك)
علً إستكمال لدرجة الماجستٌر وتحدٌذذد  20/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ  

موضوت الرسالة وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ على الوجه المـشار إلٌذذه بمذكذذـرات الكلٌذذة طبقذذا للفذذـقرة 
   فـقرة )ب  مـن الالئحة الداخلٌة للكلٌة 4)
 -للطالب اآلتً أسمائهم : 
 محمد عبدالحكٌم ؼراب            الحاصل على دبلوم الكبد والجهاز الهضمً دور ماٌـو -1

 بتقدٌر جٌد     2009ماٌو                                            

 سامح سعٌد على صــقر        الحاصل على دبلوم ا شعة التشخٌصٌة والتداخلٌة دور -2
 بتقدٌر جٌد       2009نوفمبر                                           

 أحمد علوانـى فرج السـٌد        الحاصل على دبلـوم ا مراض البـاطنة دور نوفمـبر   -3
 بتقدٌر جٌد2010                                           

 ور أكتوبـرأحمد عبد الحلٌم إبراهـٌم         الحاصل على دبلوم ا مراض الباطــنة د -4
                                                                                   بتقدٌر جٌد   2010                                           

              شرٌؾ مسعد مصطفى زاٌد        الحاصل على دبلوم ا نؾ وا ذن والحنجرة دور ماٌـو                        -5

 بتقدٌر جٌد  2010                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      القـــــــرار: الموافقـــــــة
 )كلٌة العلـــــــــــوم(

 تسجٌــــالت( )
على تسجٌل الطـالب ا تً  14/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   -

 -أسمائهم:

الطالب/صالح جمعة أحمد على ، لدرجة الدكتوراه بقسم الرٌاضٌات )الرٌاضٌات  -1
 بموضوع:) التوزٌع الصفري فً هندسة فنسلر(البحتة  

 -تحت إشراؾ: 
 أستاذ متفرغ بقسم الرٌاضٌات بعلوم بنها         أ.د/ حسنى كامل عبدالمقصود 
 ا.د/ نبٌل لبٌب ٌوسؾ                       أستاذ بقسم الرٌاضٌات بعلوم القــاهرة 
 د/ عمرو سلٌمان محمود                   مدرس بقسم الرٌاضٌات بعـلوم بنـــها 

 
 

الكٌمٌاء )الكٌمٌاء العضوٌة   الطالبة/ هند أحمد الؽلبان  ، لدرجة الدكتوراه بقسم -2
بموضوع:) تشٌٌد وتقٌٌم بعض المركبات المتوقع لها نشاطا سطحٌا من بعض المركبات 

 الدهنٌة الخام(
 -تحت إشراؾ: 
 أستاذ متفــرغ بقسم الكٌمٌاء بعلوم بنها         أ.د/ عبدهللا عبدالمنعم الصاوى 
 ذ بقسم الكٌمٌاء بعلوم بنهـــــاا.د/ عبدالمنعم محمد فرج                  أستا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عبدالمجٌد ، لدرجة الماجستٌر بقسـم الكٌــمٌاء  نالطالب/احمد محمد شهر الدٌ -3

     بموضوع: الالعضوٌة )الكٌمٌاء التحلٌلٌة 
 ملوثة بأصباغ األنسجة بطرق أكسدة مختلفة(دراسة على معالجة مٌاه الصرؾ الصناعً ال)

 -تحت إشراؾ:

 أستاذ مساعد بقسم الكٌمٌاء بعلوم بنــها                    د/ جمال عوٌس السٌد 
 د/ طلعت ٌونس محمد                     أستاذ مساعد بقسم الكٌمٌاء بعلوم بنــها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالب/ محمد عبداللطٌؾ سٌد ا هل  ، لدرجة الماجستٌر بقسم الرٌاضٌـــات )علوم  -4

   بموضوع: الحاسب 
 على الصور( )األنظمـة الذكـٌة للتعرؾ على األشكال باستخدام الشبـكات العصبٌة وتطبٌقاتها

  -تحت إشراؾ:

 رئٌس قسم الرٌاضٌات بعلوم بنهاا.د/ عبدالكرٌم عبدالحلٌم سلٌمان             أستاذ و
 مدرس بقسم الرٌاضٌات بعلوم بنـــها            د/ عبدالباسط محمد هٌبة         

 د/ رشدي محمد فاروق                      مدرس علوم الحاسب بعلوم الزقــازٌق
 ــاد/ السٌد السٌد متولً بدر                    مدرس بقسم الرٌاضٌات بعلوم بنهـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـذذذـمٌاء الالعضذذذوٌة  -5 الطالذذب/ محمذذذد علذذى محمذذذد علذذذى  ،  لدرجذذة الماجسذذذتٌر بقسذذم الكٌ

    بموضوع:)الكٌمٌاء التحلٌلٌة  
) إستخدام  بعض الطرق الطٌفٌة لتقدٌر بعض األدوٌة الحدٌثة فً صورها النقٌة ومستحضراتها 

 -تحت إشراؾ: وائٌة (الد

 أستاذ ورئٌس قسم الكٌمٌاء بعلوم بنــها                أ.د/ عالء السٌد أحمد أمٌن 
 د/ محمد أحمد قاسم                        أستاذ مساعد بقسم الكٌمٌاء بعلوم بنــها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محمد محمود شعالن ، لدرجة الماجسـتٌر بقسم عـلم الحــٌوانالطالبة/ والء  -6

 )االستجابات البٌولوجٌة إلحدى أسماك المٌاه العذبة لبعض العوامل البٌئٌة(بموضوع

 -تحت إشراؾ:

 أستاذ متفرغ بقسم علم الحٌوان بعلوم بنها            أ.د/ صبري صادق الصٌرفً   
 أستاذ مساعد بقسم علم الحٌوان بعلوم بنها         د/ نصر هللا عبدالحمٌد            
 د/ هانى عبدالمجٌد عبدالسالم             أستاذ مساعد بقسم علم الحٌوان بعلوم بنها 

 
ٌذذاء الالعضذذوٌة  -7 الطالذذب/ كمذذال الذذدٌن محمذذود صذذبري ، لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم الكٌم

 )الكٌمٌاء التحلٌلٌة  .  

 واد الؽٌر عضوٌة فى فصل المبٌدات الزراعٌة(:) إستخدام  بعض المبموضوع

 -تحت إشراؾ:

 أستاذ ورئٌس قسم الكٌمٌاء بعلوم بنــها                  د/ هشام مروان إبراهٌم  
 د/ سٌد أحمد عبدالعزٌز                    أستاذ مساعد بقسم الكٌمٌاء بعلوم بنــها 

 
 

ٌذذل  ، لدرجذذة الما -8 ٌذذاء الطالبة/ حنان حسن خل ـذذـمٌاء الالعضذذوٌة )الكٌم جسذذتٌر بقسذذم الكٌ
 التحلٌلٌة وؼٌر العضوٌة     

:) إسددتخدام جزٌئددات بعددض الفلددزات النانونٌددة لتوصددٌل الحمددض الرٌبددوزى المتددداخل بموضددوع

 المضاد لسرطان الكبد  (

 -تحت إشراؾ:

 ــهاأستاذ بقسم الكٌمٌاء بعـلوم بن                   ا.د/ مصطفى إبراهٌم مصطفى 
 بالمركز                                                  ةا.د/ أمانً عبدالمنعم مصطفى                    أستاذ الكٌمٌاء الؽٌر عضوٌ
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 القومً للبحــــوث                                   
 بالمركز                                                      ةضوٌأ.د/ محمود محمد الحفناوى                     أستاذ الكٌمٌاء الؽٌر ع 

 القومً للبحــــوث                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م الحٌوانالطالبة/دعاء إسماعٌل محمد محمود ؼراب ، لدرجة الماجستٌر بقسم عل-9
:) تأثٌر عسل النحل على قٌاسات فسٌولوجٌة فً ذكور الجرذان البٌضاء المؽذاة بموضوع

 -بالكولٌستٌرول    ( تحت إشراؾ:

 أ.د/عزٌزة عبدالصمد الشافعً              أستاذ ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  
 بعلوم بنها                                            

 د/مشٌرة محمد عزت سلٌم                 أستاذ مساعد بقسم علم الحٌوان بعلوم بنها
 اهري            مـــدرس بقسم علم الحٌوان بعلوم بنهاود/صفاء أحمد مهدى الظ

 د/إٌمان أحمد سٌد شاهٌن                  مدرس بقسم علم الحٌوان بعلوم بنـــها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالذذذذذذذذذب/ محمذذذذذذذذذد فذذذذذذذذذوزي إبذذذذذذذذذراهٌم عٌسذذذذذذذذذى  ، لدرجذذذذذذذذذة الماجسذذذذذذذذذتٌر بقسذذذذذذذذذم  -10 
 الرٌاضٌات)الرٌاضٌات البحتة 

 -تحت إشراؾ: :  ) العقــــــــل واجــــــــــــــــهة األلـــــــــــــــة   (بموضوع

 

 ٌد كلٌة الحاسبات ببنــها                                      أ.د/ محمد صالح الدٌن السٌد        أستاذ الرٌاضٌات وعم
 أ.د/ محمود عبدالعاطى محمود       أستاذ الرٌاضٌات بعلـوم بنــــــــــها

 د/ هوٌدا عبدالفتاح شدٌد            أستاذ مساعد بكلٌة الحاسبات بجامعة عٌن شمس

 بعلوم بنــــها سم الرٌاضٌاتد/ رضا جمال عبدالرحمن          أستاذ مساعد بق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القـــــــــــرار: الموافقـــــــــــة
 ) قٌــد طــــالب الدراســـات العلــــــٌا(

ٌذذة بتذذارٌ  النظذذ - ٌذذد عذذدد ) 14/11/2011ر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل   طالذذب 120علذذى ق
ٌذذة المختلفذذة  ،  وعذذدد )   طالذذب وطالبذذة بذذدبلوم 41وطالبة بتمهٌدي الماجسذذتٌر بؤقسذذام الكل

ٌذذذا للعذذذام الجذذذامعً  ٌذذذاء والمٌكروبٌولوج ٌذذذد  2011/2012الكٌم والمسذذذتوفون لشذذذروط الق
 0وتسدٌد المصروفـات 

 0ؾ واإلستمارات المرفقة من الكلٌة وذل  طبقا للكشو -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــة

 
 )مـــــــد فترة التســـــجٌل(

د فترة التسجٌل للطالب على م14/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ  -
 -اآلتً أسمائهم:

ٌذذد الشذذٌ  عبذذدالمتعال   ، المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذم  -1 الطالب/عبذذدالمتعال عبدالمج
ٌذذر   8/11/2011لمذذدة عذذام إعتبذذارا مذذن  8/11/2006الكذذـٌمٌاء بتذذارٌ   بنذذاء علذذى تقر

 % من الرسالة.100لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذاء بتذذارٌ   -2 الطالبذذة/ شذذٌماء شذذحات السذذٌد   ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم الكٌم
ٌذذر لجنذذة اإلشذذرا  13/12/2011لمذذدة عذذام إعتبذذارا مذذن  13/12/2006  ؾبنذذاء علذذى تقر

 % من الرسالة.85المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٌذذاء بتذذارٌ   -3 الطالبذذة/ صذذبحٌة سذذلٌمان محمذذد  ،المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم الكٌم
ـذذذـراؾ  12/3/2011لمذذذدة عذذذام إعتبذذذارا مذذذن  12/3/2003 ٌذذذر لجنذذذة اإلش بنذذذاء علذذذى تقر

 % من الرسالة.65المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبذذة/ شذذٌماء عبذذدالفتاح محمذذد عبذذداللطٌؾ    ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذـتٌر بقسذذم  -4
ـذذـارا مذذن 8/11/2006الكٌمٌاء)الكٌمٌاء العضوٌة  بتارٌ   ـذذـام اعتبـ   8/11/2011لمذذدة ع

 % من الرسالة.100 بناء على تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجـازه ٌمثل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القـــــــــــرار: الموافقـــــــــة
 )تعـــــدٌل لجنة اإلشراؾ( 

ٌذذة -1 علذذً تعذذدٌل لجنذذة اإلشذذـراؾ   22/8/2011بتذذارٌ   النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل
علذذى رسذذالة الطالبذذة/ صذذبحٌة سذذلٌمان محمذذد علذذى    ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذـم 

ٌذذر العضذذوٌة بتذذارٌ  ٌذذاء ؼ وذلذذ  باضذذافة أ.د/ عذذالء السذذٌد أحمذذد أمذذٌن  12/3/2003الكٌم
      -أستاذ الكٌمٌاء بالكلٌة لتصبح اللجنة:

 أستاذ بقسم الكٌمٌاء المتفرغ بعلوم بنها                         حسن على دسوقى  / د0أ
 أ.د/ عالء السٌد أحمد أمٌن                       أستاذ بقسم الكٌمٌاء بعلـوم بنـــها

 د/ إبراهٌم السٌد أحمد                            أستاذ مساعد بقسم الكٌمٌاء بعلوم بنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القـــــــــــرار: الموافقـــــــــــــــة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (ا)كلٌة الهندسة ببنه

 ) مد فترة التسجٌل(
ٌذذة بتذذارٌ   - علذذى مذذد فتذذرة تسذذجٌل الطذذالب 15/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل

 -ا تـً أسمائهم:
ٌذذا الهندسذذة  -1 الطالذذب/ محمذذد سذذامً عفٌفذذى  ،المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم تكنولوج

بناء على تقرٌر لجنذذة 16/10/2011لمدة عــام اعتبارا من 17/10/2006المدنٌة بتارٌ 
 % من الرسالة.80اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالب/أحمد ربٌ  محمد أحمد ،المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم تكذذـنولوجٌا الهندسذذـة  -2

ـذذـارٌ   ٌذذة بت ـذذـارا مذذن  2005/ 18/10المدن ـذذـام ثذذانً اعتب بنذذاء   17/10/2011لمذذدة عـ
 % من الرسالة.85ـازه ٌمثلعلـى تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالرحٌم،المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم تكـنولوجٌا  ؾالطالب/ محمد عبدالرإو-3

بناء   28/11/2011لمدة عــام اعتبــارا من28/11/2006الهندسة الكهربٌة بتارٌ  
 % من الرسالة.90متضمن أن ما تم إنجازه ٌمثلعلى تقرٌر لجنة اإلشراؾ ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القـــــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــة

 ـــنة اإلشراؾ()تعــــدٌل لج

ٌذذة بتذذارٌ  علذذً تعذذدٌل لجنذذة اإلشذذـراؾ  علذذى  15/11/2011النظر فً موافقذذة مجلذذس الكل
 -رسالة كال من:

ٌذذا  -1 ـذذـم تكنولوج الطالب/ خالد قدري عبذذدالنبى أبذذوالعال  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقس
ٌذذذة بتذذذارٌ  اذ وذلذذذ  العتذذذذار د/ هشذذذام محمذذذد الذذذبطل أسذذذت14/4/2009الهندسذذذة المٌكانٌك
     -مساعد بالكلٌة لتصبح اللجنة:

 أستاذ بقسم تكنولوجٌا الهندسة المٌكانٌكٌة بالكلٌة          أحمد محمد العسال     / د0أ
 جامعة عٌن شــــمس -أ.د/ مجدي عبدالحمٌـد               أستاذ بكلٌة الهندسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذا  -2 ـذذـم تكنولوج ٌذذر عبذذدالفتاح عبذذدالهادى ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقس الطالبذذة/ عب
ٌذذب فهمذذً أسذذتاذ مسذذاعد 14/10/2010الهندسة الكهربٌة بتارٌ  وذل  باضافة د/ ماجد نج

   -بمعهد بحوث اإللكترونٌات لتصبح اللجنة:
 الكهربٌة بالكلٌة  أستاذ متفرغ بقسم تكنولوجٌا الهندسة  صالح ؼازي رمضان     / د0أ

 د/ ماجد نجٌب فهمً              أستاذ مساعد بمعهد بحـــوث اإللكــــترونٌات
 د/ شوقً حامد عرفة             مدرس بقسم تكنولوجٌا الهندسة الكهربٌة بالكـــلٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القـــــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــة
 
 
 

 ) تعدٌل موضـــــوع الرســـــالة( 

ٌددة فددى  -2 علددى تصددوٌب عنددوان رسددالة الطالددب/  2/8/3122سددبق أن وافددق مجلددس الكل
ٌددة  إسالم وهبه السٌد عفٌفى ، المسجل لد ٌددا الهندسددة الكهرب رجة الماجسددتٌر بقسددم تكنولوج

   -لٌصبح كالتالً:

 (تطبٌقات معالجة اإلشارات الرقمٌة فً شبكــــات المجســــــــــــــمات)
ٌددا والبحددوث بجلسددته فددً   24/2/3122= بعددرض الموضددوع علددى مجلددس الدراسددات العل

 ـــر جوهــري أو ؼٌر جوهــري(  قرر ) إعادة الموضوع للكلٌة لإلفـادة عما إذا كان التؽٌٌ
 

ٌددة الهندسددة ببنهددا أن مجلسددها وافددق فددً  علددى تعدددٌل العنددوان  26/22/3122= أفددادت كل

 (تطبٌقات معالجة اإلشارات  فً شبكات المجســــمات) -لٌصبح كالتالً:
 0جوهري  ر** علما بؤن التؽٌٌر ؼٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القـــــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــة

 ) تحــــدٌد موضــــوع الرســـــــــــالة( 
ٌذذـ  ٌذذة بتار ٌذذـد موضذذوت  الرسذذالة  15/11/2011النظذذر فذذً موافذذـقة مجلذذس الكل علذذً تحد

 -لكال من :
الطالذذب/ إبذذراهٌم محمذذد إبذذراهٌم السذذٌد الشذذناوى ،  المسذذجل لدرجذذـة الماجسذذتٌر بقسذذـم   -1

 :وهـو كالتالً  10/11/2009تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة بتارٌـ  
  صسلوك الكمرات المعدنٌة المدعمة بالبولٌمرات المسلحة باأللٌاؾ الكربونٌة فً القـ)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذا الهندسذذة  -2 الطالبة/ بٌات محمد حسن طذذه ،المسذذجلة لدرجذذـة الماجسذذتٌر بقسذذم تكنولوج

 وهو كالتالى: 2009/ 10/11المدنٌة بتارٌ  
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 ) السلوك االنحنــــائً للبالطـــات المركبـــــة( .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القـــــــــــرار: الموافقـــــــــــــة 
 )تحدٌد موضوع الرسالة وتعدٌل لجنة اإلشراؾ(

  -على اآلتـــً:15/11/2011النظر فى موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   -
تحدٌد موضوت الرسالة للطالب/ أحمد شوقً محمد عواد،المسجل لدرجة الماجستٌر  -1 

 :على الوجه التالً 10/11/2009بقسم تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة بتارٌ  

 )التحكـــم فى النحــــر حــــول أكتـــاؾ الكبــــاري(
المدرس  -دهللا محمدتعدٌل لجنة اإلشراؾ للطالب المذكور وذل  باضافة د/ ٌاسر عب -2

 -بقسم هندسة المٌاه بكلٌة الهندسة جامعة الزقازٌق لتصبح اللجنة:
 أ.د/ جمال محمد مصطفى عبدالعال     أستاذ الهٌدرولٌكا بكلٌة الهندسة جامعة الزقازٌق

 د/ طارق حمدان نصر هللا             مدرس بقسم تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة بالكـلٌة
  محمد         مدرس بقسم هندسة المٌاه بكلٌة الهندسة جامعة الزقازٌقد/ ٌاسر عبدهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وافقـــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــرار: الم
 

 )إٌــقاؾ تســـــــــجٌل(
ٌذذة بتذذارٌ  - ٌذذـقاؾ تسذذجٌل  الطالذذب/  15/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجذذـلس الكل علذذى إ

الهندسذذذة تكىولوجياااب محمذذذود محمذذذد مجذذذدي إبذذذراهٌم  ، المسذذذجل لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم 
لحصذذوله علذذى منحذذة  29/9/2011لمدة عذذام اعتبذذارا مذذن  9/3/2010المٌكانٌكٌة  بتارٌ 

 دراسٌة لدراسة الماجستٌر فى جامعة دورتموند بؤلمانٌا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــرار: الموافقـــــــــــــــــــــةالقـــــــــ
 بشبرا( ة)كلٌة الهندس 

 ) تسجٌـــــــــالت( 

ٌذذة بتذذارٌ   -1 علذذى تسذذجٌل الطذذـالب/ علذذى  18/10/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل
 : بموضـــــــــــوعسعد رزق شنور، لدرجة الدكـتوراه بقسم الهندسـة المدنٌــة 

تحت  لخرسانة عالٌة المقاومة تحت تأثٌر األحمال الترددٌة (سلوك الكمرات  العمٌقة ذات ا) 
 -إشراؾ:

 أ.د/أحمد عبدالفتاح محمود           أستاذ الخرسانة المسـلحة بهندســة شــبرا
 د/ماهرعبدالرحمن بدم                أستاذ مساعد الخرسانة المسـلحة بهندسة شبرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
علذذى تسذذجٌل الطالذذب  18/10/2011بشبرا أن مجلسها وافذذق فذذً  ةأفادت كلٌة الهندس -2

ٌذذة تخصذذ  )هندسذذة  / محمذذد إبذذراهٌم عبذذده سذذعد لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذم الهندسذذة المدن
ٌذذل الحذذوادث علذذى  الطرق والمطارات  وموضوت الرسالة )إٌجاد أسلوب متقدم لنمذجة وتحل

 -: تحت إشراؾ  الطرق المصرٌة
 د/ محمد مصطفى الشرٌؾ               أستاذ مساعد هندسة الطرق والمطارات بالكلٌة   

 ) مشـــــرؾ رئٌســـــــــً                                               
 د/ ناصر مصلح صالح                   أستاذ مساعد الهندسة الجٌوتقنٌة )مشــرؾ 

ٌذذة بشذذذؤن المذذادة ) = تذذم مخاطبذذة ٌذذد بنذذذد)ب  الذذذي ٌتضذذمن )أن ٌكذذذون 34الكل   شذذروط الق
 الطالب حاصال على درجة الماجستٌر فً الهندسة فً نفس التخص .
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*= أرفقت الكلٌة خطاب رئٌس قسم الهندسة المدنٌة الذي ٌفٌد أن تخص  هندسذذة الطذذرق 
 والمطارات هو التخص  الدقٌق واحدى فروت هندسة ا شؽال العامة.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــة

 
 
 
 
 
 

 ) مد فترة التسجٌل(
ٌذذة بتذذارٌ  النظر فً م - علذذى مذذـد فتذذرة تسذذجٌل الطذذـالب  15/11/2011وافقذذة مجلذذس الكل

 -ا تــً أسمائهم:
الطالب/ محمد فهمً محمد حسن ا حمر  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم الهندسذذة  -1

ـذذذذذذـام إعتبذذذذذذارا مذذذذذذن  13/10/2001المعمذذذذذذـارٌة )إدارة المشذذذذذذـروعات  بتذذذذذذارٌ   لمذذذذذذدة ع
ٌذذر لج  13/10/2011 % 85نذذة اإلشذذراؾ المتضذذمن أن مذذا تذذم إنجذذازه ٌمثذذلبنذذاء علذذى تقر

 ـمن الرسالة.
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــةالقــــــــرار: الموافقــــــــ

 وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ()تحدٌد موضوع الرسالة 

ٌذذة بتذذارٌ   - علذذً تحذذـدٌد موضذذوت الرسذذالة  15/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل
 -من : وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة كال

 تارٌ  التسجٌل التخص  الدرجة االسم م

 الهندسة المعمارٌة ماجستٌر مرٌم عٌاد فرج جرجس 1
 ً )صٌانة وترمٌم المبان

22/9/2007 

)شبكات القوى ةالهندسة الكهربائٌ ماجستٌر هانى عدلً هنري درٌاس   2
 الكهربائٌة 

17/11/2008 

 13/10/2009  ة)قوى مٌكانٌكٌةالهندسة المٌكانٌكٌ ماجستٌر طارق حسٌن إبراهٌم حسٌن 3

الهندسة اإلنشائٌة)تصمٌم المنشآت  ماجستٌر أحمد نبٌل محمود خاطر 4
 مسلحة الخرسانٌة ال

24/11/2010 

 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرات الكلٌة  **
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــةا

 )تعدٌل لجنة اإلشـــــــــــراؾ(

ٌذذة بتذذارٌ - علذذً تعذذدٌل لجنذذة اإلشذذراؾ علذذى 15/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل
 -رسالة الطالب اآلتً أسمائهم:

الطالذذذذذذب/ حسذذذذذذام الذذذذذذدٌن محمذذذذذذد رمضذذذذذذان ،المسذذذذذذـجل لدرجذذذذذذـة الماجسذذذذذذـتٌر بقسذذذذذذـم  -1
ـذذـر سذذمٌر محمذذود  17/11/2008ٌكا)تخصذذ  إنتذذاج  بتذذارٌ  المٌكان وذلذذ  باضذذافة د/ تام

      -أستاذ مساعد بالقسم بالكلٌة لتصبح اللجنة:
 أستاذ مساعد بالقسم )تخص  إنتاج                       فإاد حلمً سٌد حلمً      د/

 قسم )تخص  إنتاج           أستاذ مساعد بال           د/ حسام الدٌن محمد زكرٌا           

  د/ تامر سمٌر محمود                            أستاذ مساعد بالقسم )تخص  إنتاج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـذذذذذذذذـتٌر بقسذذذذذذذذـم  -2 الطالبذذذذذذذة/ مذذذذذذذذً كمذذذذذذذال عبذذذذذذذذدالعزٌز   ، المسذذذذذذذذـجلة لدرجذذذذذذذـة الماجس
ـذذـر سذذمٌر محمذذود  17/11/2008تذذارٌ  المٌكانٌكا)تخصذذ  إنتذذاج  ب وذلذذ  باضذذافة د/ تام

 -:اللجنةأستاذ مساعد بالقسم بالكلٌة لتصبح 
 أستاذ مساعد بالقسم )تخص  إنتاج                      فإاد حلمً سٌد حلمً      د/

    أستاذ مساعد بالقسم )تخص  إنتاج                  د/ حسام الدٌن محمد زكرٌا           
 د/ تامر سمٌر محمود                           أستاذ مساعد بالقسم )تخص  إنتاج  

 
 
 
 

الطالذذذب/ باسذذذم حامذذذد السذذذٌد ؼنٌمذذذى  ، المسذذذجل لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم المٌكانٌكذذذا  -3
ـذذذـر سذذذمٌر محمذذذود  أسذذذتاذ 13/10/2009)تخصذذذ  إنتذذذاج  بتذذذارٌ   وذلذذذ  باضذذذافة د/ تام
      -ح اللجنة:مساعد بالقسم بالكلٌة لتصب

 أستاذ متفرغ بالقسم )تخص  إنتاج                    طارق أحمد فإاد خلٌفة      د/0ا
 أستاذ مساعد بالقسم )تخص  إنتاج                      د/ تامر سمٌر محـــمود            

       د/ السٌد حمزة منــصور                        مدرس بالقسـم )تخص  إنــتاج 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقــــــــة
 )كلٌة الطب البٌــــــــــــــطري( 

 ســــجٌل() مد فترة الت
على مد  21/11/2011النظر فً موافقة عمٌد الكلٌة بالتفوٌض عن مجلس الكلٌة فى -

  -فترة التسجٌل للطالب اآلتً أسمائهم:
ـذذـٌد والتناسذذـل -1 الطالب/ أحمذذد عبذذدالفتاح عذذالم    ، المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذم التول

ـذذـ12/11/2003والتلقٌح االصطناعً بتارٌ  ـذذـام اعتب بنذذاء  13/11/2011ارا مذذن لمدة ع
 % من الرسالة. 97على تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـذذـٌد والتناسذذـل -2 الطالب/ عبدالحمٌد على المؽذذازى ، المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذم التول

بنذذاء   22/11/2011لمدة عــــام اعتبارا مذذن 21/11/2005والتلقٌح االصطناعً بتارٌ 
 % من الرسالة.95على تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالذذب/ سذذٌؾ الذذدٌن سذذالم السذذٌد   ، المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذـم الطذذـب الشذذرعً -3
ـذذـام اعتبذذارا مذذن  27/11/2004رٌ  بتذذا ٌذذر لجنذذة  28/11/2011لمذذدة ع بنذذاء علذذى تقر

 % من الرسالة.95اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــة

 )تعدٌل لجنة اإلشــــــــــــــراؾ( 

 النظر فً موافقة عمـــٌد الكلٌة بالتفــوٌض عن مجــلس الكلـــٌة بتارٌـ 
 -علً تعدٌل لجــنة اإلشراؾ على رسالة كال من:13/11/2011
ٌذذا الطالذذب/ أحمذذد  -1 ـذذـم الباثولوج فتذذـوح عبذذدهللا إبذذراهٌم  ، المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراة بقس

ٌذذا وذلذذ  باضذذـافة أ.د/ عبدالباسذذط إسمذذـاعٌل المشذذد 8/11/2010بتذذارٌ  أسذذتاذ الباثولوج
      -بالكلٌة لتصبح اللجنة:

 أستاذ الباثولوجٌــا المتفرغ بالكلٌة              محمود سالم جاب هللا     / د0أ
 ذ ورئٌس قسم الباثولوجٌا بالكلٌةأستا                وقً أحمد مصطفى    أ.د/ ش

 أ.د/ عبدالباسط إسماعٌل المشد             أستاذ الباثولوجٌـــــا بالكلــٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـذذذذـم  الطالذذذذب/ محمذذذذد جذذذذودة السذذذذٌد برعذذذذى   ، المسذذذذـجل لدرجذذذذة -2 الذذذذدكتوراه بقسـ
ٌذذذا بتذذذارٌ  وذلذذذ  باضذذذافة.د/ عبدالباسذذذط إسمذذذـاعٌل المشذذذد  23/11/2008الباثولوج

      -أستاذ الباثولوجٌا بالكلٌة لتصبح اللجنة:
 أستاذ الباثولوجٌــا المتفرغ بالكلٌة                    عبدالرحٌم أمٌن ناجى     / د0أ

 أستاذ الباثولوجٌــا المتفرغ بالكلٌة            أ.د/ محمود سالم جاب هللا             
 ذ ورئٌس قسم الباثولوجٌا بالكلٌةأستا                      أ.د/ شوقً أحمد مصطفى    

 أ.د/ عبدالباسط إسماعٌل المشد                   أستاذ الباثولوجٌـــــا بالكلــٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذة  -3 ٌذذاء الحٌو الطالبة/ ساهر عطٌة عبدالخالق  ، المسـجلة لدرجة الماجستٌر بقسذذم الكٌم
وذل  برفذذ  د/ أمانذذـً محمذذد أحمذذد سالذذـم  نظذذرا إلعتذذذار  11/4/2010واإلكلٌنٌكٌة بتارٌ  

ٌذذة بالكلذذـٌة  ٌذذاء الحٌو ٌذذد أسذذتاذ مسذذاعد الكٌم ٌذذة محمذذود عبدالحم  سٌادتها وإضافة أسم د/ أمن
    -لتصبح اللجنة:

 أستاذ مساعد الكٌمٌاء الحٌوٌة بالكلٌة               عفاؾ دسوقى عبدالمجٌد       / د  
 د/ أمنٌة محمود عبدالحمٌد                        أستاذ مساعد الرقابة الصحٌة بالكلٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؼادة حمدي حسن الشرقاوى  ،المسجلة لدرجـة الماجستٌر بقسم الكٌمٌاء الطالبة/  -4

نـظرا  وذل  برف  د/أمانً محمد أحمد سالم 14/11/2009الحٌوٌة واإلكلٌنٌكٌة بتارٌ 

وإضافة أسم د/ سامً على حسٌن عزٌزه ، أستاذ الكٌمٌاء الحٌــوٌة  إلعتذار سٌادتها
   -بالكلٌة  لتصبح اللجنة:

 أستاذ  الكٌمٌاء الحٌوٌة بالكلٌة                     عبدالفتاح السنوسى     ٌاقوت / أ.د 
 أ.د/ سامً على حسٌن عزٌزه                         أستاذ  الكٌمٌاء الحٌوٌة بالكلٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذذذذذذذة بال -5 ـذذذذذذذذـٌة النظذذذذذذذذر فذذذذذذذذً موافقذذذذذذذذة عمذذذذذذذذـٌد الكل ـذذذذذذذذـلس الكلـ ـذذذذذذذذـوٌض عذذذذذذذذن مج تف

الطالب/ محمذذد السذذٌد حسذذن علً تعدٌل لجــنة اإلشراؾ على رسالة 3/12/2011بتارٌـ 
ٌذذذة بتذذذارٌ  ٌذذذل، المسذذذجل لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم مراقبذذذة ا ؼذ  23/11/2008الوك

    -لتصبح اللجنة: نـظرا إلعتذار سٌادتها وذل  برف  د/ أمانً محمد أحـمد سالم
 ٌد حسانٌن       أستاذ الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها بالكلٌة فاتن س/ أ.د 
 أ.د/ محمد أحمد حسن       أستاذ الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها بالكلٌة 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــة

 )إلؽــــاء تســــــــجٌل( 
 -على إلـؽاء تسجــٌل كال من : 23/11/2011النظر فـً موافقة مجلس الكلٌة فـً 

 بلوم الكٌمٌاء الحٌوٌة اإلكلٌنٌكـــٌة / محمد السٌد عبدالســـالم            دالطالب-1

 / نرمٌن أمـٌن إسماعــٌل            دبلوم الكٌمٌاء الحٌوٌة اإلكلٌنٌـــكٌةالطالبة -2

 / أحمد عبدالعظٌم عبدالرحمن           دبلوم صحة تكنولوجٌا اللحوم والدواجنالطالب -3

 0وذل  بناءا على طلبهم 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــة

 )دعم بحـــــــــــث(
محمذذد إبذذراهٌم ، المذذدرس المسذذاعد  النظذذر فذذً الطلذذب المقذذدم مذذن الطالب/أحمذذد إبذذراهٌم-1

ٌذذذة والمسذذذـجل لدرجذذذة الدكتذذذـوراه بتذذذذارٌ    23/11/2008بقسذذذم التشذذذرٌح وا جنذذذة بالكل
   جنٌة كدعم بحث500لصرؾ مبلػ )
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= ٌوصذذى أ.د/ المشذذرؾ علذذى الرسذذالة بالصذذرؾ وذلذذ  لقٌامذذه بذذاجراء الجذذزء العملذذً مذذن 
 الرسالة وما ٌلزمه من الكٌماوٌات المكملة له  

 (جنٌة611بقا لقرار مجلس الجامعة ال ٌزٌد الصرؾ عن مبلػ )** ط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظذذر فذذً الطلذذب المقذذدم مذذن الطالبذذة/ منذذى نصذذر عبذذدالنعٌم حسذذٌن  ،المذذدرس المسذذاعد -2
جة والخالٌا بتذذارٌ  بقسم ا نسجة والخالٌا بالكلٌة والمسـجلة لدرجة الدكتـوراه بقسم ا نس

   جنٌة كدعم بحث500لصرؾ مبلػ ) 14/11/2009
= ٌوصى أ.د/ المشرؾ على الرسالة بالصرؾ وذل  لقٌامه باجراء الجزء العملً من 

 الرسالة وما ٌلزمه من الكٌماوٌات المكملة له  
   (جنٌة611** طبقا لقرار مجلس الجامعة ال ٌزٌد الصرؾ عن مبلػ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النظذذر فذذً الطلذذب المقذذدم مذذن الطالبذذة/ منذذى نصذذر عبذذدالنعٌم حسذذٌن  ،المذذدرس المسذذاعد -2

بقسم ا نسجة والخالٌا بالكلٌة والمسـجلة لدرجة الدكتـوراه بقسم ا نسجة والخالٌا بتذذارٌ  
   جنٌة كدعم بحث500لصرؾ مبلػ ) 14/11/2009

المشرؾ على الرسالة بالصرؾ وذل  لقٌامه باجراء الجزء العملً من = ٌوصى أ.د/ 
 الرسالة وما ٌلزمه من الكٌماوٌات المكملة له  

   (جنٌة611** طبقا لقرار مجلس الجامعة ال ٌزٌد الصرؾ عن مبلػ )

ٌذذذذدة بقسذذذذم -3 النظذذذذر فذذذذً الطلذذذذب المقذذذذدم مذذذذن الطالبذذذذة/ رشذذذذا السذذذذٌد جذذذذودة عذذذذزب  ،المع
ٌذذذذذذة  والمسذذذذذذـجلة لدرجذذذذذذة الماجسذذذذذذتٌر بقسذذذذذذم الفسذذذذذذٌولوجٌا بتذذذذذذارٌ  الفسذذذذذذٌولوجٌا بالكل

   جنٌة كدعم بحث.500لصرؾ مبلػ ) 23/11/2008
= ٌوصذذى أ.د/ المشذذرؾ علذذى الرسذذالة بالصذذرؾ وذلذذ  لقٌامذذه بذذاجراء الجذذزء العملذذً مذذن 

 الرسالة وما ٌلزمه من الكٌماوٌات المكملة له.  
   (جنٌة611بلػ )** طبقا لقرار مجلس الجامعة ال ٌزٌد الصرؾ عن م

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــة

 متحانات()تحدٌد موعد بدء اإل 
ٌذذذذة بتذذذذارٌ   - ـذذذذـد بذذذذـدء 29/10/2011النظذذذذر فذذذذً موافقذذذذة مجلذذذذس الكل ٌذذذذد موع علذذذذى تحد

ٌذذا د دبلومذذات ٌذذدي ماجسذذتٌر -امتحانات الدراسات العل ٌذذدي دكتذذوراهر دور دٌسذذمبر  -تمه تمه
 .  3/12/2011اعتبارا من ٌوم السبت الموافق  2011

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــة

 
 
 
 

 )كلٌة الزراعـــــــــــــــــــة(

 ) مد فترة التسجٌل(
 على مـد فـترة تسجـٌل كال من: 23/11/2011فى موافقة مجلس الكلٌة ًالنظر ف -
ٌذذذذذذ  فكذذذذذذرى هاشذذذذذذم   ، المسذذذذذذجل لدرجذذذذذذة الماجسذذذذذذتٌر بقسذذذذذذم ا راضذذذذذذً  -1 الطالذذذذذذب/ رب

ٌذذر لجذذـنة اإلشذذراؾ   2011لمدة عام راب  اعتبارا من سبتمبر2003سبتمبر بنذذاء علذذى تقر
 % من الرسالة. 97المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 24/23/3122ٌوم الثالثاء ا الموافق  3122/3123 الرابع( الجتماعا) الدراسات العلٌا والبحوثمجلس 

(21) 

ٌذذة سذذبتمبر  -2 الطالذذب/ أنذذور حامذذد ساسذذى  ، المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذم علذذوم ا ؼذ
ٌذذذر لجذذذـنة اإلشذذذراؾ  2011لمذذذدة عذذذام رابذذذ  اعتبذذذارا مذذذن سذذذبتمبر 2003 بنذذذاء علذذذى تقر

 % من الرسالة. 85المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــة
 ) إلؽـــــاء تســـــــجٌل( 
ٌذذة فذذى - علذذى إلذذـؽاء تسجذذـٌل الطالذذب/ محمذذد 23/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل

  2009سذذذعٌد عبذذذدالفتاح ا كشذذذر   ، المسذذذجل لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم البسذذذاتٌن سذذذبتمبر
 وذل  لعدم انتظامه فً الدراسة وتم إنذاره ثالث مرات . 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــة

 )كلٌة التمرٌــــــض(                                                          

 ) تسجٌــــــــــالت(

ٌذذـ  النظر فً موافـقة مجلس الكلـٌة  - ٌذذة  16/11/2011بتار ـذذـٌل الطذذـالبة/ فتح علذذى تسج
 ، لدرجة الدكتوراه بقسم تمرٌض ا طفـــال  نالسٌد السٌد الؽضبا

تأثٌر رزمة التعلٌم الذاتً على مقدمً الرعاٌة لألطفال الخاضعٌن للؽسٌل الكلوي :) بموضوع

) 
 -تحت إشراؾ: 
 ـال بكلٌة طــب القاهـــرةأ.د/ إسماعٌل أبوالعال رمضان       أستاذ طب ا طف 
 أستاذ تمرٌض ا طفال بكلٌة تمرٌض عٌن شمس                أ.د/وفاء السٌد عبدالجـلٌل 

 د/ فاتن شفٌق محــمود             مدرس بقسم تمرٌض ا طفال بتمرٌض بنــها 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــة
 
 
 
 

 
 ()تحدٌد موضوع الرسالة وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ

ٌذذذة بتذذذارٌ   - علذذذً تحذذذـدٌد موضذذذوت  16/11/2011النظذذذر فذذذً موافقذذذة مجلذذذس الكل
 لرسالة وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة :ـا

 تارٌ  التسجٌل التخص  الدرجة االسم م

 2009أكتوبر  إدارة الخدمات التمرٌضٌة ماجستٌر سلوى محمود محمد 1

 
 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرة الكلٌة  **

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــة

 )كلٌــــــــة اآلداب(
 ) تسجٌـــــــالت(

ٌذذـ   - ـذذـٌل 23/11/2011النظذذر فذذً موافذذـقة مجلذذس الكلذذـٌة بتار الطذذالب االتذذى  علذذى تسج
 -أسمائهم:



 24/23/3122ٌوم الثالثاء ا الموافق  3122/3123 الرابع( الجتماعا) الدراسات العلٌا والبحوثمجلس 

(22) 

الطـالبة/ مً حمدي محمد علذذى رشذذوان    ، لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذـم اإلجتمذذـات )طبقذذا  -1
 لالئحة الساعات المعتمدة 

دراسة مٌدانٌة  -ٌنــاٌر على الثــقافة السٌــاسٌة للمصرٌٌن 36انعكـاسات ثورة :) بموضوع

 مختلفة من المجتمع المصري (
 -تحت إشراؾ: 

 على محمود أبولٌلة                             أستاذ اإلجتمات بجامعة عٌن شمس أ.د/
 أستاذ اإلجتمـات المساعد بالكلٌـة                              د/ نجالء عبدالحمٌد راتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، لدرجة الماجستٌر بقسم التارٌ ) تارٌ  وسٌط  الطالبة/ أسماء السٌد أحمد الدٌب  -2

عالقة مملكة أرمٌنٌة الصؽرى بسلطنة الممالٌك البحرٌة زمن الناصر محمد بن :) بموضوع   

 م (2426-2324ه/ 227-724قالوون وبنٌه 
 -تحت إشراؾ:

 لٌةأ.د/ فاٌز نجٌب اسكندر                           أستاذ التارٌ  الوسٌط المتفرغ بالك
 أستاذ التارٌ  الوسٌط المتفرغ بالكلٌـة                            أ.د/ ودٌ  فتحى عبدهللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذة وبدابهذذا  -3 الطالب/ أحمد صبري سعد الدٌن السٌد  ، لدرجة الماجستٌر بقسم اللؽة العرب

 الئحة الساعات المعتمدة")دراسات لؽوٌة  " طبقا ل

 القاموس المحٌط  فً ضوء صناعة المعجم الحدٌث (:) بموضوع
 -تحت إشراؾ:

 أ.د/ محمد إبراهٌم عبادة                      أستاذ الدراسات اللؽوٌة المتفـرغ بالكلٌة
 ـةأستاذ الدراسات اللؽوٌة المساعد بالكلٌ                            د/ سامح محمد عمر

 
 
 
ٌذذذة وبدابهذذذا  -4 الطالبذذة/ إبتسذذذام سذذٌد أحمذذذد حسذذن  ، لدرجذذذة الماجسذذتٌر بقسذذذم اللؽذذة العرب

 )دراسات أدبٌة ونقدٌة  "طبقا لالئحة الساعات المعتمدة"

 التلقً الدٌنً للرواٌة العربٌة المعاصرة(:) بموضوع   
 -تحت إشراؾ:

 ٌس قسم اللؽة العربٌة بالكلٌةأ.د/ محمد مهدى ؼالى              أستاذ النقد ا دبً ورئ
 أستاذ النقد ا دبً المتفــــرغ بالكلٌـــــة                       أ.د/ نبٌل رشاد نوفل   

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              القــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــــة

 ) مـــــد فترة التســـجٌل(
ٌذذة بتذذارٌ   - علذذى مذذد فتذذرة التسذذجٌل للطذذالب 23/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل

        -اآلتً أسمائهم:
ـذذـ  )  الطالذذب/ أحمذذد سذذعٌد إبذذراهٌم محمذذد     ،-1 المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذم التارٌ

بنذذاء علذذى 17/10/2011لمذذدة عذذـام إعتبذذارا مذذن  2005/ 17/10تذذارٌ  قذذدٌم  بتذذارٌ  
 %من الرسالة.70تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذذا الطالذذب/ أمذذذٌن محمذذد عبذذذد-2 الحلٌم محمذذذد   ، المسذذجل لدرجذذذة الذذدكتوراه بقسذذذم الجؽراف

ٌذذر لجنذذة   14/10/2011لمذذدة عذذـام إعتبذذارا مذذن  2006/ 10/ 14بتذذارٌ  بنذذاء علذذى تقر

 .%من الرسالة80اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 24/23/3122ٌوم الثالثاء ا الموافق  3122/3123 الرابع( الجتماعا) الدراسات العلٌا والبحوثمجلس 

(23) 

ى أحمد ، المسجل لدرجذذة الذذدكتوراه بقسذذم التذذارٌ  ) تذذارٌ  إسذذالمً  الطالب/ محمد اللٌث-3
ٌذذر لجنذذة  14/10/2011لمذذدة عذذـام إعتبذذارا مذذن  2006/ 14/10بتذذارٌ   بنذذاء علذذى تقر

 %من الرسالة.80اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذـ  ) الطالبة/ أم -4 ـذذـم التار انً أبذذوالعال محمذذد محمذذد   ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقس
ـذذـام إعتبذذارا مذذن   2005/ 17/10تذذارٌ  إسذذـالمً  بتذذارٌ   بنذذاء  17/10/2011لمذذدة عـ

 %من الرسالة.70على تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجــازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذـ  ) تذذارٌ   -5 ـذذـم التار الطالب/ إبراهٌم سعٌد محمود   ، المسـجل لدرجـة الماجسـتٌر بقس
ـذذـام إعتبذذارا مذذن   2003/ 13/10إسذذـالمً  بتذذارٌ   بنذذاء علذذى  13/10/2011لمذذدة عـ

 %من الرسالة.83تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجــازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـذذذذـم اللؽذذذذة  -6 الطالبذذذذة/ حسذذذذنة عذذذذزت عبذذذذدالفتاح    ، المسذذذذـجل لدرجذذذذة الماجسذذذذـتٌر بقس
بنذذاء  14/10/2011لمذذدة عذذـام إعتبذذارا مذذن 2006/ 14/10اإلنجذذـلٌزٌة وبدابذذـها بتذذارٌ  

 %من الرسالة.55على تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

 
الطالبذذة/ أمذذل عبذذدالتواب حجذذازي إبذذراهٌم ،المسذذجلة لدرجذذة الذذدكتوراه  بقسذذم التذذارٌ   -7

ٌذذـ  إسذذـالمً  بتذذارٌ   بنذذاء  21/10/2011لمذذدة عذذـام إعتذذـبارا مذذـن 21/10/2002)تار
 %من الرسالة.84جــازه ٌمثلعلى تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذذ    الطالبذذذة/ نٌفذذذٌن محمذذذد علذذذى -8  ة، المسذذذجلة لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم اللؽذذذة اإلنجلٌز

ٌذذذر 14/10/2011لمذذذدة عذذذـام إعتبذذذارا مذذذن  14/10/2006بتذذذارٌ   اوبدابهذذذ بنذذذاءعلى تقر
 0%من الرسالة55ن ما تم إنجازه ٌمثللجنة اإلشراؾ المتضمن أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌذذذدان  ،المسذذذجل لدرجذذذة الذذذدكتوراه بقسذذذ-9 ٌذذذد ز التارٌ )التذذذارٌ   مالطالذذذب/ ناصذذذر عبدالحم

ـذذذـام إعتبذذذارا مذذذن  2006/ 14/10الوسذذذٌط  بتذذذارٌ   بنذذذاء علذذذى   14/10/2011لمذذذدة ع
 .%من الرسالة55اؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثلتقرٌر لجنة اإلشر

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــةالقــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــ

 ) تعدٌل موضــوع الرســــــــــالة(
ٌذذة بتذذارٌ  علذذى تعذذدٌل موضذذوت رسذذالة كذذال 23/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل

       -من:
ٌذذة  -1 الطالبذذة/ ألفذذت سذذعٌد حسذذن ملٌجذذى  ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم اللؽذذة العرب

 :من12/4/2010وبدابها)أدب عربً  بتارٌ  
      ٌعفر_ جمع وتحقٌق ودراسة فنٌة() شعر األسود بن 

  ى:لٌصبح كالتال
   السري الرفاء فً بالط سٌؾ الدولة)

 ** على ضوء أن التؽٌٌر جوهري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة/ مروه علذذى حسذذٌن ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم التارٌ )تذذارٌ  حذذدٌث   -2
 من:12/4/2010بتارٌ  

      ( 2264-2233) حرملك األسرة العلوٌة 
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  ى:لٌصبح كالتال
  (2264 _2233نساء األسرة العلوٌة ودورهم فً المجتمع المصري )

 على ضوء أن التؽٌٌر ؼٌر جوهري** 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــة
 
 
 
 
 
 

 )تعدٌـــل لجنة اإلشــــــــــــراؾ( 

علً تعدٌل لجنة اإلشراؾ على 23/11/2011موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   ًالنظر ف 
  -رسالة كال من :

الطالبة/ نادٌة صبحً متولً مرسى ، المسجلة لدرجـة الماجستٌر بقسـم الفلسفة -1
وذل  إلحالل أ.د/ عبدالقادر البحراوى بدال مـن د/ فاطمة فإاد  22/10/2007بتارٌ  

     -وذل  العتذار سٌادتها لتصبح اللجنة:
 بتربٌة اإلسكندرٌة  أستاذ الفلسفة                       عبدالفتاح أحمد فإاد     / د0أ

 ذ الفلسفة بالكلــــــٌةأستا                             أ.د/ عبدالقادر البحراوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبة/ مروه على عبدالسالم ، المسذذجلة لدرجذذـة الذذدكتوراه بقسذذـم علذذم الذذنفس بتذذارٌ   -2

ٌذذب الصذذبوة  وذلذذ  ب19/10/2009 اضذذافة د/ أمٌنذذة عبذذدهللا بذذدوي بذذدال مذذـن أ.د/ محمذذد نج
     -وذل  العتذار سٌادته لتصبح اللجنة:

 أستاذ علم النفس المتفرغ بالكلٌة                        نعمة عبدالكرٌم أحمد     / د0أ
 الكلـــٌةد/ أمٌنة عبدهللا بدوي                                 مـدرس علم النفس ب

 أ.د/ السٌد أبوشعٌش )رحمه هللا                       أستاذ علم النفس المتفرغ بالكلٌة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــةالقــــــــرار:الموافقـــــــ
 )إلؽــــــــــاء تســــــــجٌل(

ـذذـؽاء تسذذجٌل الطالذذب/  23/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة فً  -1 علذذى إلـ
محمذذذد السذذذٌد عبدالسذذذالم  ،المسذذذجل لدرجذذذة الذذذدكتوراة بقسذذذـم علذذذـم الذذذنفس بتذذذارٌ  

وذل  لعدم الجدٌة بناء على تقرٌر لجنة اإلشراؾ ورؼم إنذاره ثذذالث  22/10/2007
 مرات. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار:الموافقـــــــة

 )كلٌة التربـــــــٌة( 

 )تعدٌل لجنة اإلشراؾ(
اإلشراؾ على  علً تعدٌل لجنة21/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكلـٌة بتارٌـ -

 -رسالة كال من:
ـذذذـم الصذذذحة  الذذذدكتوراهالطالبذذذة/ أسذذذماء إبذذذراهٌم محمذذذد مطذذذر  ، المسذذذجلة لدرجذذذة  -1 بقس

ٌذذذة محمذذذد عبذذذدالعا13/6/2011النفسذذذٌة بتذذذارٌ  ـذذذـارج  لوذلذذذ  برفذذذ  د/ تح لسذذذفرها للخـ
     -)السعودٌة  لتصبح اللجنة:
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 لصــحة النفسٌة ووكٌل الكلٌةأستاذ ا                  رأشرؾ أحمد عبد القاد/ د0أ
 للـدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة ببنـها                                                             

 أ.د/ حسن عبدالفتاح الفنجرى              أستاذ الصـحة النفسٌة بالكـــلٌة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

 
 
  
 

                       

ٌذذذب عبدالباسذذذط ، المسذذذجلة لدرجذذذة  -2 ـذذذـحة  الذذذدكتوراهالطالبذذذة/ دٌنذذذا محمذذذد نج بقسذذذم الص
ٌذذذة محمذذذد عبذذذدا لعذذذا 13/6/2011النفسذذذٌة بتذذذارٌ   لسذذذفرها للخذذذارج   لوذلذذذ  برفذذذ  د/ تح

     -)السعودٌة  لتصبح اللجنة:
 أستاذ الصحة النفسٌة ووكٌـل الكلٌة                     رأحمد عبد القادأشرؾ / د0أ

 للدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة ببنـها                                                             
                                     أ.د/ هشام عبدالرحمن الخولى                    أستاذ  الصـحة النفسٌة بالكلــٌة          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقسذذم  وراهتالذذدكالطالبة/ عفاؾ إبراهٌم إبراهٌم السٌد بركذذات ، المسجذذـلة لدرجذذـة  -3

وذلذذ  برفذذ  د/ صذذالح الذذدٌن عراقذذً لسذذفره  15/6/2009الصذذحة النفسذذٌة بذذـتارٌ  
                      -ة  لتصبح اللجنة:للخارج)السعودٌ

 أستاذ الصحة النفسٌة بكلٌة التربـٌة ببنـها               سامٌة عباس القـطان     / د0أ
 د/ إسماعٌل إبراهٌم بــدر         أستاذ الصحة النفسٌة بكلٌة التربٌة ببنــها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                   الموافقــــــــــــــــــــــة  القــــــــرار:

 )إلـــــــــؽاء تســــــــجٌل(
 -على إلؽـاء تسجٌل كال من: 21/11/2011النظر فً موافقـة مجلس الكلٌة فً-
ـذذـ  تخصذذ   -1 الطالبذذة/ وفذذاء سذذمٌر عبذذدالفتاح ،المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم مناه

وذلذذ  لعذذدم الجذذـدٌة بنذذاء علذذى تقذذـرٌر لجنذذة اإلشذذـراؾ ورؼذذم  15/6/2004علذذوم بتذذارٌ  
 إنذارها ثالث مرات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبذذة/ حنذذان إبذذراهٌم حسذذٌن إبذذراهٌم   ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذـم  منذذاه   -2

ٌذذـر  لجنذذة اإلشذذراؾ 19/6/2004تخص  علوم بتارٌ   وذل  لعذذدم الجذذـدٌة بنذذاء علذذى تقر
 ورؼم إنذارها ثالث مرات.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار:الموافقــــــــــــــــــــــــة

 (ة)كلٌة التــــــــــــجار
 )تسجٌــــــــــــــالت(

 -علـى تسجٌل كال من:19/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ  -
   الطالبة/هـدى مسعد محمد حسن  ، لدرجة الماجستٌر بقسم المحاسبة والمراجعة:-1

) نـموذج مقترح للقٌاس المحاسبً ألثـر بطـــاقـة األداء المتـــوازن بالتطبٌـــق   بموضوع: 

 -تحت إشراؾ:  ( على التربٌة والتعلٌم

 ستاذ المحاسبة المتفرغ بالكلٌةأ.د/أحمد على إبراهــٌم                                أ
 د/عٌد محمود حمـٌدة                                أستاذ المحاسبة المساعد بالكلٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

Comment [g1 :]م 
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 الطالبة/نادٌة إبراهٌم حسٌن بخٌت، لدرجة الماجستٌر بقسم المحاسبة والمراجعة:  -2
بموضوع : ) أثـر استخدام إستراتٌجٌة التخصـص الصناعً فً تحسـٌن جـــودة تقارٌـر تقٌٌم  

 -تحت إشراؾ: األداء دراسة مٌدانٌة ـــ تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات (
 أ.د/أحمد على إبراهــٌم                       أسـتاذ المحاسبة المتفرغ بالـــكلٌة  
 أسـتاذ المحاسبة المساعـد بالكــلٌة                        د/عٌد محمود حمـٌدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 الطالبة/هند عوض محمود حسن، لدرجة الماجستٌر بقسم إدارة ا عمــال:   -3

ت الصحٌة  دراسة بموضوع: ) التخطٌط اإلستراتٌجً للتسوٌق األخضر وأثره على جودة الخدما

  -تحت إشراؾ: ( تطبٌقٌة على المستشفٌات الخاصة بمحافظة الجٌزة

 أ.د/ عبدهللا أمٌن جماعة                            أستاذ إدارة ا عمال المتفرغ بالكلٌة
 د/ محمد الدٌساوى البدوي                        مـدرس إدارة ا عمـال  بالكلـٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  الطالبة/ دعاء جمال الدٌن على ناصر   ، لدرجة الماجستٌر بقسم إدارة ا عمال -4

بالتطبٌق        –بموضوع:) التســوٌق العكـسً كمـدخل إستراتٌجً للحد من مشكـالت الـتورٌد 
    -حت إشراؾ:ت على شركات إنتاج األدوٌة التابعة للقطاع العام (

 أ.د/ عبدهللا أمٌن جماعة                            أستاذ إدارة ا عمال المتفرغ بالكلٌة
 د/ محمد الدٌساوى البدوي                        مـدرس إدارة ا عمـال  بالكلـٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبكر محمد محمود   ، لدرجة الماجستٌر بقسم إدارة ا عمــال:الطالبة/ دٌنا أب -5

دراســـــــــددـة  –بموضددوع: ) التســـــــددـوٌق األخضـــددـر كمدددخل لتطبٌـددـق نظددام اإلدارة البٌئٌددة 
  تطبٌقٌة على صناعة الفنادق بالبحر األحمر   (

 -تحت إشراؾ:     
 أستاذ إدارة ا عمال المتفرغ بالكلٌة    أ.د/ عبدهللا أمٌن جماعة                        

 د/ محمد الدٌساوى البدوي                        مـدرس إدارة ا عمـال  بالكلـٌة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌذذة التجذذارة أن مجلسذذها وافذذق فذذى -6   طذذالب 4علذذى قبذذول عذذدد) 20/11/2011أفذذادت كل
ٌذذذدي م ٌذذذث المبذذذدأ وعلذذذى نفقذذذتهم الخاصذذذة للعذذذام بتمه اجسذذذتٌر إدارة ا عمذذذال وذلذذذ  مذذذن ح
ٌذذذد فذذذً هذذذذه المرحلذذذة إال بعذذذد اجٌتذذذازه  2011/2012الجذذذامعً  علذذذى أال ٌعتبذذذر الطالذذذب مق

 -بنجاح المواد المكملة فً مرحلة البكالورٌوس التً أقرها القسم العلمً وهم :
 )كوٌتً الجنسٌة                     الطالب/ سعد مشعل حزٌن المطٌرى            -1
 الطالب/ مساعد سلطان محمد عبدالعزٌز سلطان                  )كوٌتً الجنسٌة  -2
 الطالب/ مبار  محمد سعد رجعان المعوشرجى                   )كوٌتً الجنسٌة  -3
 تً الجنسٌة الطالب/ سالمٌن سعد سالمٌن جوهر                              )كوٌ -4

 0** وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمـذكرات الكلـــــٌة
 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قــــــــــــــــــــــــةالقــــــــرار: المواف

 
 
 

 )قبول طلبات اإللتحاق بالدراسات العلٌا(
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ٌذذذذة التجذذذذارة بمجلسذذذذٌها بتذذذذارٌ   - ـذذذذذـ    19/10/2011النظذذذذر فذذذذً مذذذذـوافقة كل ، وبتارٌ
ـذذذذذذـامعً  20/11/2011 ٌذذذذذذا للعذذذذذذام الج ـذذذذذذـات العل علذذذذذذى قبذذذذذذول طلبذذذذذذات ا لتحذذذذذذاق بالدراس

ٌذذذة المختلفذذذة )دبلذذذوم 2011/2012 ٌذذذ -بؤقسذذذام الكل  –ماجسذذذتٌر مهنذذذً  -دي ماجسذذذتٌرتمه
   -تؤهٌلً دكتوراه  على الوجه التالً طبقا للكشوؾ المرفقة من الكلٌة:

   طالب وطالبة بتؤهٌلً دكتوراه.13عدد ) -1
  طالب وطالبة بالماجستٌر المهنً.8عدد) -2
ٌذذنهم الطالذذب/ حامذذد محمذذذد      108عذذدد) -3 ٌذذدي ماجسذذتٌر مذذن ب   طالذذب وطالبذذة بتمه

 ، والطالب/ موسى عبدهللا موسى )بعد إجراء المقاصة  منصور أحمد
  طالب وطالبة بالدبلوم.545عدد) -4
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــةالق
 ) مـــــــــــــد فترة التســــــــــــجٌل(

ٌذذة بتذذارٌ   - علذذى مذذد فتذذرة التسذذجٌل للطذذالب  20/11/2011النظر فً موافقة مجلذذس الكل
        -اآلتً أسمائهم:

إدارة ا عمذذال الطالبذذة/عبٌر عبذذدالعلٌم محمذذود  ،  المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذـم  -1
ٌذذذذـر لجنذذذذة  21/7/2011لمذذذذدة عذذذام إعتبذذذذارا مذذذن  2007/ 21/7بتذذذارٌ   بنذذذذاء علذذذى تقر

 % من الرسالة.80اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدارة ا عمذذذال  الطالذذذب/ السذذذٌد عذذذـزت السذذذٌد  ،  المسذذذجل لدرجذذذـة الماجسذذذـتٌر بقسذذذـم -2
ٌذذذـر لجنذذذة  21/7/2011لمذذذدة عذذذام إعتبذذذارا مذذذن  2007/ 21/7بتذذذارٌ   بنذذذاء علذذذـى تقر

 % من الرسالة.80اإلشراؾ المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــة
 ) تعدٌل موضوع الرســــــــــــالة(
علذذى تعذذدٌل موضذذوت الرسذذالة للطالبذذة/  20/11/2011النظر فً موافقة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ  

 من:28/7/2010قسم المحاسبة بتارٌـ  سناء ماهر محمدي  ، المسجلة لدرجة الدكتوراه ب

ـددـوازن لتطددوٌر ) ـددـافة ونمددوذج األداء المتـ ـددـمة المض إطددار مقتددرح للتكامددل بددٌن مدددخلً القٌـ
   دور المراجعة فً تفعٌل إدارة المخاطر بالبنوك التجارٌة(

   ى:لٌصبح كالتال
ـددـافة ونمددوذج األداء المت) ـددـمة المض ـددـوازن لتطددوٌر إطددار مقتددرح للتكامددل بددٌن مدددخلً القٌـ ـ

    فً إدارة المخاطر بالبنوك التجارٌة ةدور المراجعة الداخلٌ
 ** على ضوء أن التؽٌٌر ؼٌر جوهري

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــــة

 
 

 )تعدٌل لجنة اإلشــــــــــــــــــــــــراؾ(

علذذً 17/5/2011د/عمٌد الكلٌة بالتفوٌض عن مجلس الكلٌة بتذذارٌ 0التطرفً موافقةأ-1
لمسذذجل لدرجذذة تعدٌل لجنة اإلشراؾ على رسذذالة الطالذذب/ محمذذد صذذالح ٌوسذذؾ عفٌفذذى  ، ا

ـذذـالل أ.د./مٌرنذذدا زؼلذذول رزق بذذدال مذذن د/ عبدالسذذالم  الماجستٌر بقسـم االقتصـاد وذلذذ  باح
 السٌد عوض وذل  لسفر سٌادته: 

      -لتصبح اللجنة:
 أستاذ االقتصاد وعمـــٌد الكلٌـة                  أحمد عبدالرحٌم زردق     / د0أ
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 أستـاذ االقتصاد المســاعد بالكلٌة                        د./مٌرنـدا زؼلـول رزق
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــةالقــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــ

                              
 )كلٌة التربٌة الرٌاضٌة(

 ) مد فترة التسجٌل( 
ٌذذة بتذذارٌ   - علذذى مذذـد فتذذرة تسذذـجٌل الطالذذب/  1/11/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكل

محمد عبدهللا عطٌة أبذذو العذذال  ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم التنظذذٌم واإلدارة بتذذارٌ  
بـناء   على تقرٌر لجنذذة اإلشذذراؾ   15/10/2011مدة عام إعتبارا من ل 2006/ 15/10

 .%من الرسالة50المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــــة

 )إلؽاء قٌـــــــــد( 
 طالب 5على إلؽـاء قٌد عدد )21/8/2011النظر فى موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   -

  طالب لمرحلة الماجستٌر نظرا لسحب ملفاتهم وعدم سداد 28لمرحلة الدبلوم ، وعدد)
 المصروفات.

 0وذل  طبقا للكشؾ المرفق الموضح بؤسمائهم والوارد من الكلٌــــة  **
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــةالقــــــــرار:الموافقـــــ

 ()تحدٌد موضوع الرسالة وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ
ٌذذذة بتذذذارٌ   -1 ٌذذذد موضذذذوت  21/7/2011النظذذذر فذذذً موافقذذذة مجلذذذس الكل علذذذً تحد

 -الرسالة وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة :

 تارٌ  التسجٌل التخص  الدرجة االســـم م

 2009نوفمبر  تدرٌب رٌاضً    ماجستٌر أحمد رضا أحمد طلبة 1

 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرة الكلٌة  **
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــةالقــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــ
 
 
ٌذذذة بتذذذارٌ   -2 ٌذذذد موضذذذوت  1/11/2011النظذذذر فذذذً موافقذذذة مجلذذذس الكل علذذذً تحد

 الرسالة وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة كال من :ـ

 تارٌ  التسجٌل التخص  الدرجة االســـم م

 14/10/2008 تدرٌب رٌاضً الماجستٌر ٌاسر ظرٌؾ إبراهٌم أحمد 1

 24/11/2007 تنظٌم واداره ٌرالماجست ٌحًٌ زكرٌا محمد محمود  2

 24/11/2007 تنظٌم واداره الماجستٌر ٌاسر محمد سعٌد مصطفى 3

 10/11/2009 تنظٌم وإدارة الماجستٌر محمد معروؾ عٌد منصور 4

 10/11/2009 تدرٌب رٌاضً الماجستٌر خضر عبدهللا سلٌمان 5

 10/11/2009 تدرٌب رٌاضً الماجستٌر معبدالحمٌد علوى محمد هاش 6

 9/11/2010 تدرٌب رٌاضً الماجستٌر أشرؾ أحمد محمود محمد 7

  9/11/2010 تنظٌم وإدارة الماجستٌر مجدي محمود مصلحً الدسوقى  8

  26/2/2011 تنظٌم وإدارة الدكتوراه سعود محمد صالح المطٌرى 9
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  26/2/2011 تنظٌم وإدارة الدكتوراه مثنى على عربود الراشد 10

 26/2/2011 رٌب رٌاضًتد الدكتوراه ناصر عامر سلٌمان الشقصى 11

 21/7/2011 تدرٌب رٌاضً الماجستٌر طالل خالد نزال رشٌد المعصب 12

 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرات الكلٌة  ** 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القـــــرار:الموافقــــــــــــة

 

 )كلٌة الحقــــوق(
 )تسجٌــــــالت(

ـذذـة / عذذذارى  29/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   -1 على تسجٌل الطالب
سالم محمد الصباح ) الكوٌتٌة الجنسٌة   ،   لدرجذذة الذذدكتوراه فذذً الحقذذوق للعذذام الجذذامعً 

 على نفقتها الخاصة موافقة نهائٌة .  2011/2012
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـةالقــــــــرار:الموافقـــــــــــــــــــــــــــ

 )قٌد من حٌث المبـــــــــــدأ(
ٌذذثم منصذذور  29/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   -1 على قٌد الطالذذب/ م

ٌذذان رمذذٌض الشذذمرى )كذذوٌتى الجنسذذٌة  بذذدبلوم القذذانون الخذذا  للعذذام الجذذامعً  هذذالل دو
قذذافً من حٌث المبدأ وعلى نفقته الخاصة وتحت ا شراؾ ا دبً للمكتب الث2011/2012

 بالسفارة .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقـــــــة
 
 
 
 
   

 )تعدٌل لجنة اإلشــــــــراؾ(

ـذذـً تعذذدٌل لجنذذة اإلشذذراؾ علذذى عل14/9/2011موافقة مجلس الكلٌة بتذذارٌ   ًالنظر ف-1
رسالة الطالبة/ نجالء محمد معوض السٌد   ، المسجلة لدرجة الدكتوراه فً الحقوق وذلذذ  

     -باضافة أ.د./عصام حنفً محمود لتصبح اللجنة:
 ) رحمـــــــه اللـــــه       محمد عبدالحمٌد حسٌن القاضى      / د0أ

ـذذـمود      أ ـذذـفى محـ ٌذذة أ.د./عصام حنـ د/ حنذذان 0سذذتاذ ورئذذٌس قسذذم القذذانون التجذذاري بالكل
 عبدالعزٌز مخـلوؾ                أستاذ مساعد بقسم القانون التجاري بالكلٌة

 د/عاطؾ محمد الفقــى             وكٌل كلٌة الحقوق جامعة المنوفٌة فرت السادات0أ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقـــــــــــــــــــــــــة
 )اعتـــــــذار(

ٌذذة بتذذارٌ  -1 علذذى قبذذول عذذذر الطالذذب/ عذذالء  29/11/2011النظر فً موافقة مجلس الكل
ٌذذد بالذذدبلوم الخذذا  فذذى  محمذذد عذذن امتحذذان دور أكتذذوبر  9/1/2011محمذذود محمذذد   المق
 وذل  نظرا لظروؾ عمله وسفره الداء فرٌضة الح  عن هذا العام.  2011

 **  وذل  وفقا للمستندات المرفقة من الكلٌة. 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القــــــــرار: الموافقــــــــــــــــــــــــة
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 )مد فترة التسجٌل بأثر رجعــــى لبعض الكلٌات(
على المذكرة المعروضة 25/10/2010سبق أن وافق مجلس الجامعة بجلسته فى  -

ن تطبٌق القواعد وااللتزام بقرارات مجلسً الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌـــ  بِشؤ
والخا  بمـد فـترة التسجٌل لطـالب الدراسات العلٌا  10/10/2010و  13/10/2009

 عـلى النحو التالً : 
ٌذذذتم  -1 ٌذذذات وفذذذى حالذذذة عذذذدم وجودهذذذا  ٌذذذة للكل االلتذذذزام بالمذذذدد المحذذذددة فذذذى اللذذذوائح الداخل

 0إخطارنا بذل  إلتخاذ اإلجراءات الالزمة إضافتها و
 بذذدرجتًموافاتنا بالتقارٌر السنوٌة التى ٌقذذدمها المشذذرفون عذذـلى الطذذـالب المسذذجلٌن    -2

ـذذـادة )   مذذن 102الماجستٌر ، الدكتوراه متضذذمنة مذذا تذذم إنجذذازه خذذالل العذذام طبقذذا لذذن  الم
موافاتنا بها لن تتم الموافقذذة علذذى الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات وفى حالة عـدم 

 0مد فترة التسجٌل 
موافاتنا بجمٌ  حاالت مد فترة التسجٌل الموجودة بكلٌات الجامعة والتذذى تذذتم  الموافقذذة  -3

ٌذذة بذذؤثر رجعذذى لعرضذذها علذذى مجلذذس الدراسذذات فذذى جلسذذته القادمذذة  علٌهذذا مذذن مجلذذس الكل
 0مد فترة التسجٌل بؤثر رجعىلمناقشتها علما بؤنه لن تتم الموافقة بعد ذل  على 

ٌذذتم رفذذ  أسذذـمه مذذن لجنذذة  -4 فى حالة إمتنات المشرؾ عن تقدٌم تقرٌر بمد فتذذرة التسذذجٌل 
 0اإلشراؾ 

عذذدم إشذذترا  ا قذذارب حتذذى الدرجذذة الرابعذذة فذذى لجذذان اإلشذذراؾ علذذى الرسائذذـل أو فذذى  -5
 0لجان الحكم والمناقشة 

 ــــــم :ورد من الكلٌات حاالت مـــد بؤثر رجعــى وه

 
 
 

 )كلٌة الهندسة بشٌرا(
الطالذذب/ سذذامً عبذذدالفتاح محمذذود العٌلذذة  ،المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم الهندسذذة  -1

ٌذذة )تخصذذ  إدارة مشذذروعات  بتذذارٌ   لمذذدة عامذذـٌن اعتبذذارا مذذن  19/9/2002المعمار
ٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ المتضذذمن أن مذذا تذذم  إنجذذازه ٌمثذذل  19/9/2010 وذلذذ  بنذذاءا علذذى تقر
 % حٌث أنه أنهى جمٌ  مراحل الرسالة وجارى تقدٌم طلب لتشكٌل لجنة اإلشراؾ.95

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبذذة/ وسذذام محمذذد بذذدوي سذذٌد بخذذاتى ، المسذذجل لدرجذذـة الماجسذذتٌر بقسذذم الهندسذذة  -2

ـذذذذذـن  لمذذذذذدة 13/10/2001المعمذذذذذـارٌة )تخطذذذذذٌط عمرانذذذذذً  بتذذذذذارٌ   عذذذذذامٌن إعذذذذذـتبارا م
ٌذذذذذـر لجذذذذذـنة اإلشذذذذذراؾ المتضذذذذذمن أن مذذذذذا تذذذذذـم إنجذذذذذازه  ىبنذذذذذاء علذذذذذ  13/10/2010 تقر

 % من الرسالة حٌث أنها قد أتمت محتوٌات الرسالة.92,5ٌمـثل

 ) كلٌة الطب البشرى(
ـااـ ب   -1 ـااـب ا أل ـااـ  ألــ الطبلبت/ إيمبن السيد محمد حبيب ، المسااة ت لدةجاات الااد بوةاي م سـ

ـااـرا   5000لمدة عـــبميه اعبببةاً مه أ بومر  5002أ بومر  مىاابً  ع اار ت رياار لةىاات ا  ـ

 .% مه الرسبلت00المبضمه أن مبت  إوةبزي يمثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالذذذب/ محمذذذد السذذذٌد محمذذذد علذذذى ، المسذذذجل لدرجذذذة الماجسذذذتٌر بقسذذذم طذذذب العذذذٌن  -2
وذل  لتنتهذذاء مذذن الجذذزء  2010لمدة عـــامٌن اعتباراع من أكتوبر 2005أكتوبروجراحتها

 الثانً وتحدٌد موضوت الرسالة.

 ) كلٌة التجارة(
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إدارة ا عمذذال   بتذذارٌ   مالطالبة/ منصورة محمد على ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقس-1
ٌذذـر  25/2/2010لمذذدة عذذامٌن إعتبذذارا مذذن  2006/ 25/2 لجنذذة اإلشذذراؾ بنذذاء علذذى تقر

 % من الرسالة.90المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة/ فكرٌة سٌد إمام ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقســـم إدارة ا عـمال   بتارٌ    -2
رٌـر لجنة اإلشراؾ بناء على تق 25/2/2010لمدة عامٌن إعتبارا من  2006/ 25/2

 % من الرسالة.70المتضمن أن ما تم إنجازه ٌمثل
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــةالقرار: الموافقــــــــــ
 ) اإلدارة العامة للعـــــــــالقات الثقافٌة ( 

 أوال  : المصــــــــــــادقات
 

ٌذذد إعذذارة السذذٌد -1 ٌذذد  ا سذذـتاذ المسذذاعد بقسذذـم 0الموافقذذة علذذى تجد د/حذذاتم السذذٌد أحمذذد فا
ٌذذة الطذذب  ٌذذة المركذذزة بكل ٌذذس  –التخذذدٌر والعنا ببنهذذا للعمذذل بمستشذذفى الذذدكتور/ خذذـالد إدر

ٌذذة السذذعودٌة "لعذذام تاسذذ " ٌنتهذذى فذذى وشذذركا ـذذـى أن 3/10/2012ه بالمملكذذة العرب م عل
 0تتحمل الجهة المعار إلٌها جمٌ  اإللتزامات المالٌة المترتبة على تجدٌد هذه اإلعارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 ا سـتاذ بقســم   –محمد نجـم الدٌن  د/ محسن0الموافقة على تجدٌد إعـارة السٌد -2
بمشذذتهر للعمذذل بجامعذذة عمذذر المختذذار بلٌبٌذذا "لعذذام سذذاب "   –الطفٌلٌذذات بكلٌذذة الطذذب البٌطذذرى 

م على أن تتحمل الجهة المعار إلٌها جمٌ  االلتزامات المالٌة  المترتبة 11/11/2012ٌنتهى فى 
  0على تجدٌد هذه اإلعارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

المذذدرس     –د/ محمذذد شذذكر عبذذد المذذنعم عبذذد المجٌذذد  0الموافقذذة علذذى تجدٌذذد إعذذارة السذذٌد-3
ببنها للعمل بدولة الكوٌت " لعام عاشر وأخٌذذر " ٌنتهذذى  –بقسم اللؽة اإلنجلٌزٌة بكلٌة اآلداب 

تحمل الجهة المعار إلٌها جمـٌ  االلتزامات المالٌة المترتبذذة علذذى م على أن ت31/7/2012فى 
   0تجدٌد هذه اإلعارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
ا ستاذ المســاعد بقسم  -د/ أحمد عبدالفتاح عزب 0الموافقة على تجدٌد إعارة السٌد-4

ببنها للعمل بمستشفى الـنور بمكة المكرمة بالمملكة العربـــٌـة  –ال بكلٌة الطب ا طف
م على أن تتحمل الجهة المعار إلٌـها جمٌ  2/1/2012السعودٌة " لعام ثامن " ٌنتهى فى 

   0اإللتزامات المالٌة المترتبة على تجدٌد هذه اإلعارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د / محمد المتولى منصور تاٌب بقســم الفارمــاكولوجى  بكلٌة 0الموافقة على منح السٌد أ-5
عام  ةببنها إعارة للعمل بجامعة الحدود الشمالٌة بالمملكة العربٌة الســعودٌة لمد –الطب 

 0م ) الٌوم التالى إلخالء الطرؾ  1/12/2011إعتبارا من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ستـاذ  0د / سعد شعراوى على شـعراوى0الموافقة على قط  وإنهاء إعـارة السٌد-6
م 15/11/2011بمشتهر إعتبارا من  -المساعد بقسم الفٌرولوجٌا بكلٌة الطب البٌطــرى

عارة بالمملكة العربٌة )الٌوم السابق إلستالم سٌادته العمـــل بالكلٌة  بعد عـودته من ا 
 0السعودٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدرس بقسم الرمـد   –الموافقة على منح السٌد الدكتور/ طارق رشدى محمد محجوب -7

     بكلٌة الطب ببنها إعارة بدون مرتب للعمل بدولة الكوٌت لمدة عام ثالث إعتـــبارا مــن    
 الٌوم التالى لنهاٌة ا جازة الممنوحة لسٌادته والتى كانت ضمن إتفاقــــٌة   1/1/2012

 وتؽٌٌر مكان العمــل من    –التبادل الثقافى بٌن الكلٌة ومستشفى السالم الدولى بالسعودٌة 
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   0مستشفى السالم الدولى بالسعودٌة إلى وزارة الصحة بالكوٌت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 
 ا ستاذ بقسم   –د/ أمانى حلمى محمود الشٌن 0الموافقة على قط  وإنهاءإعارة السٌدة أ-8

)الٌـوم الســابق   9/11/2011ببنـها إعتبارا من  -الكبد والجهاز الهضمى بكلٌة الطب
 0ا عارة بالمملكة العربٌة السعودٌـة  إلستالم سٌادتها العمل بالكلٌة   بعد عودتها من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا ستاذ المساعـد  –د/عاطؾ عـازر إسحق 0الموافقة على تجدٌد اإلعارة الداخلٌة للسٌد-9

 للعـمل   المتفرغ بقسم الهندسة الكهربائٌة بكلٌة الهندسة بشبرا لمدة عام ثــالث بدون مرتب
 م1/2/2012بالجامعة الحدٌثة للتكنولوجٌا والمعلومات بالقاهرة إعتبارا من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا سذذتاذ  –د/ محمذذد صذذالح الذذدٌن عبذذاس 0الموافقذذة علذذى تجدٌذذد اإلعذذارة الداخلٌذذة للسذذٌد أ -10

بشبرا لمدة عام سذذادس بذذدون مرتذذب للعمذذل  –لٌة الهندسة المتفرغ بقسم الهندسة المٌكانٌكٌة بك
 م1/2/2012بالجامعة الحدٌثة للتكنولوجٌا والمعلومات بالقاهرة اعتبارا من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاذ ا سذذ –د/ أحمذذد سذذامى محمذذد فهمذذى 0الموافقذذة علذذى تجدٌذذد اإلعذذارة الداخلٌذذة للسذذٌد أ -11

بكلٌذذة الطذذب البشذذرى  لمذذدة عذذام خذذامس بذذدون مرتذذب للعمذذل  –المتفذذرغ بقسذذم الجراحذذة العامذذة 
 م11/1/2012بمستشفى خمٌس مشٌط العام  بالسعودٌة اعتبارا من 

 
أستاذ مساعد  بقسذذم طذذب  –د/ صبرى أحمد أحمد سالم  0الموافقة على تجدٌد إعارة  للسٌد-12

كلٌذذة الطذذب البشذذرى  لمذذدة عذذام رابذذ   بذذدون مرتذذب للعمذذل ب –المجتم  والبٌئة وطب الصناعات  
 م 16/12/2011بكلٌة العلوم بالزلفى جامعة المجمعة بالسعودٌة اعتبارا من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ء المدرس بقسم النسا –د/ محمد رمضان إبراهٌم   0الموافقة على تجدٌد إعارة  للسٌد -13

بكلٌة الطب البشرى  لمدة عام راب  بدون مرتب للعمل بمستشفى المل  عبدالعزٌز  –والتولٌد  
 م2/12/2011التخصصى اجامعة بالسعودٌة اعتبارا من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المساعد بقســـم  ا ستاذ  –الموافقة على منح السٌدة د./ رضا محمد سالم البدوى  -14

الكبد والجهاز الهضمى بكلٌة الطب البشرى لمدة عـام أول بـدون مرتـب للعمل بجامـعة المل   
 م1/12/2011خالد بؤبها ) أستاذ مشار    بالمملكة العربٌة السعودٌة إعـتبارا مـن

 0) الٌوم التالى إلخالءالطرؾ   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرس المساعد  –الموافقة على إعتماد حضور السٌد الدكتور محمد ربٌ  محمد ؼازى  -15
ورشة العمل المشار إلٌها  –ببنها إلى ألمانٌا  –بقسم تكنولوجٌا الهنسة المدنٌة بكلٌة الهندسة 

  0م دون تحمل الجامعة أى نفقات 23/11/2011 – 15والتى عقدت فى الفترة من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أستاذ ورئٌس قسم الهندسة  –د/ محمد سعٌد عطٌة شحاتة 0الموافقة على سفر السٌد أ -16
إلى أبو ظـبى إلعـطاء دورة تدرٌبٌة فـى الفترة مـن  –المٌكانٌكٌة بكلٌة الهندسة ببنها  

 0الجامعة أى نفقات  و دون تحمل 1/12/2011حتى  27/11/2011
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الموافقة على إعتماد حضور كل من : -17
 أستاذ ا لبان بقسم علوم ا ؼذٌة بكلٌة الزراعة بمشتهر  –د/ محمد عبدهللا شنانه 0السٌدأ -1
غ ا لبان بقسم علوم ا ؼذٌـة بكلٌة أستاذ مساعد متفر –د/ عزت عبدالخالق منتصر 0السٌد  -2

 0الزراعة بمشتهر
برنام  " تنمٌة المهارات العلمٌة لمعلمى مادة ا لبان بمقر ا كادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن 

م بناءا على كتاب ا كادٌمٌة 1/12/2011م وحتى 27/11/2011بالزقازٌق فى الفترة من 
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م أى 23/11/2011جلس الكلٌة وافق بتارٌ  المهنٌة للمعلمٌن فرت الشرقٌة ، على ضوء أن م
  0قبل موعد حضورهما البرنام  دون تحمل الجامعة أى نفقات 

 
المدرس بقسم  –الموافقة بالتفوٌض على منح السٌد الدكتور/ نبٌل على عبدالؽفار هٌبه  -18

لكة الصدر بكلٌة الطب البشرى أجازة لمدة عام ) بدون مرتب   للعمل بمستشفى الظافر بالمم
العربٌة السعودٌة إعتبارا من تارٌ  إخالء الطرؾ من الكلٌة بناءا على إتفاقٌة التبادل الثقافى 
بٌن الكلٌة والمستشفى على أن تحسب ضمن سنوات اإلعارة طبقا لقواعد مجلس الجامعة فى 

  0هذا الشؤن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالتفوٌض على مد ا جازة الممنوحة للسٌد الدكتور/ طاهر حسٌنى أحمد علوان  الموافقة-19
أجازة لمدة عام ثالث ) بدون مرتب   م  تؽٌٌر  –المدرس بقسم الجراحة بكلٌة الطب البشرى 

مكان العمل لٌصبح بمستشفى السعودى ا لمانى بالمملكة العربٌة السعودٌة بدال من مستشفى 
م بـناءا على إتفاقٌة التبادل الثقافى بٌن الكلـٌة 2/10/2011عتبارا من الظافر بالسعودٌة إ

والمستشفى على أن تحسب ضـمن سنوات اإلعارة طبقا لقواعـد مجلس الجامعة فى هـذا الشؤن 
0                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أسـتاذ ووكٌل   –د/ لطفى إبراهـٌم أبو سالم 0على حضور السٌد أ الموافقة بالتفوٌض -20
 مإتمر الفٌزٌاء النووٌة والجسٌمات والذى تنظمه هٌئة   –الكلٌة لخدمة المجتم  وتنمٌة البٌئة  
م علذذى أن تسذذاهم الجامعذذة فذذى رسذذـم 2011/ نذذوفمبر  24-20الطاقة الذرٌذذة خذذالل الفتذذرة مذذن  

 0لسٌادته وذل  طبقا لقواعد مجلس الجامعة فى هذا الشؤن جنٌها  500اإلشترا  وقدره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستــذذذـاذ بقسذذذم  –د/ خالذذذد عبدالواحذذذد محمذذذد 0الموافقذذذة بذذذالتفوٌض علذذذى حضذذذور السذذذٌد أ -21
 المإتمر الدولى بعنوان : –الفٌزٌاء بكلٌة العلوم ببنها 

Primordial QCD Matter in LH-                                ،، 
Cera: Implcations of Results on the Early universe،، 

علذذى أن تسذذاهم الجامعذذة فذذى رسذذم م بالقذذاهرة 8/12/2011-4" والذى سٌعقد خالل الفترة مذذن 
 0ؤن جنٌها لسٌادته وذل  طبقا لقواعد مجلس الجامعة فى هذا الش 500اإلشترا  وقدره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموافقذذة بذذالتفوٌض علذذى إعتمذذاد حضذذور السذذٌد الذذدكتور/ سذذمٌر حمذذدى محمذذد عبذذدالعزٌز  -22

المذذإتمر الذذدولى الثالذذث للهندسذذة الوراثـذذـٌة  –أسذذتاذ مسذذاعد بقسذذم النبذذات بكلٌذذة العلذذوم ببنهذذا 
/ أكتذذوبر علذذى أن تساهذذـم 8-5ة شذذرم الشذذٌ  فذذى الفتذذرة مذذن وتطبٌقاتهذذا والذذذى عقذذد فذذى مدٌنذذ
 جنٌها لسٌادته وذل  طبقا لقواعد مجلس الجامـعة  500الجامعة فى رسم اإلشترا  وقدره 

 0فى هذا الشؤن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -الموافقة بالتفوٌض على حضور كل من : -23
 أستاذ مساعد بقسم علم الحشرات بكلٌة العلوم ببنها   –/ نهاد محـمد البرقى  السٌدة د-1
 مدرس بقسم علم الحشرات بكلٌة العلوم ببنـــها    –السٌدة د / عاٌـدة سعٌد كامل  -2

 مدرس بقسم علم الحشرات بكلٌة العلوم ببنـــها     -السٌدة د/منى فوزى عبدالعزٌز -3

 لتطبٌقات المكافحة البٌولوجٌة لآلفات والذى سٌعقد فى الفترة من " المإتمر العربى الثالث
جامعذذة القاهذذـرة وذلذذ  دون  –م بمكتبذذة ومركذذز المعلومذذات بكلٌذذة الزراعذذة 10-12/11/2011

  0تحمل الجامعة أى نفقات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامعة لشئون الدراسات العلٌذذا والبحذذوث بذذالتفوٌض علذذى د/ نائب رئٌس 0موافقة السٌد أ -24
المذذدرس المسذذاعد بكلٌذذة الزراعذذة  –مد ا جذذازة الدراسذذٌة للسذذٌد / أحمذذد حسذذن عبذذدالكرٌم عمذذر 

وذلذذ  لمذذدة عذذام ثذذان  –بمشذذتهر وعضذذو ا جذذازة الدراسذذٌة بالتشذذٌ  للحصذذول علذذى الماجسذذتٌر 
 0فس الشروط وبتموٌل خارجى م بن31/8/2012م وحتى 1/9/2011بمرتب إعتبارا من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌذذا والبحذذوث بذذالتفوٌض علذذى 0  موافقة السٌد أ25
 -ترشٌحات كلٌتً الطب البٌطرى والزراعة بمشتهر وا تى أسمائهم بعد :

 المدرس المساعد بقسم التؽذٌة والتؽذٌة اإلكلٌنٌكٌة بالكلٌة -د محمد شهابب/أحمد الس0ٌ السٌد ط1)
 المدرس المساعد بقسم أمراض الدواجن بالكلٌـــــة  -ب/ سوسن سامى مسلـم 0 السٌدة ط2)

 المدرس المساعد بقسم مراقبة ا ؼذٌة بالكلٌــــــة -ب/إسالم إبرهٌم أحمدإبراهٌم 0 السٌدط3)

 المدرس المساعد بقسم أمراض الدواجن بالكلٌـــــة     -مى السٌد توفــٌق ب/ إكرا0 السٌدط4)

 لتستفادة من المنحة المشار إلٌها

 -ثانٌا كلٌة الزراعة بمشتهر :
 المدرس بقسم الهندسة الزراعٌة بالكلــٌة            -  السٌد الدكتور/ حربى محمد سرور مصطفى  1)

 المدرس بقسم علوم ا ؼذٌة بالكلــــٌة            -ـــــات     السٌد الدكتور/ حسن أحمد برك2)
 المدرس بقسم البساتٌن بالكلـــــــٌة             -  السٌد الدكتو/ عبدالحكٌم سعد عبدالحكٌـم    3)
 المدرس المساعد بقسم علوم ا ؼذٌة بالكلٌة             -  السٌد/ محمد خٌرى السٌد عبدالحافــظ     4)
ل  لآلستفادةمن المنح الدراسٌة المقدمة من البن  اإلسالمى للمتفوقٌن فى العلوم والتقانة العلٌا إلكمال وذ

 0دراستهم للحصول على شهادة الدكتوراة وإجراء بحوث ما بعد الدكتوراة 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 القرار:صــادق المجـلس على ذلـك

  ثانٌا: الموضـــــــــــــوعات                                       

 

م والقاضذذى بمذذنح السذذٌد/ أسذذامة 3/21/2008  بتذذارٌ  3596سذذبق وأن صذذدر القذذرار رقذذم ) -1
 بكلٌة الزراعة بمشتهر إعـــارة  ا ستاذ بقسم ا قتصاد الزراعً –عبدالحمٌد فكرى سالم 

 بدون مرتب للعمل بجام  ا مام محمد بن سعود اإلسالمٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة لـمدة     

 م الٌوم التالً إلخالء الطرؾ مدت للعام الثانى إعتـبـارا 1/12/2008عام أول إعتبارا من    
          0م 30/11/2010م حتى 1/12/2009من    

 حٌث أن سٌادته كان أستاذ مساعد بكلٌة التربٌة النوعٌة ببنها ثم صدر قـرار بالؽاء كلـٌة  =  و
  0التربٌة النوعٌة وتم تحوٌله إلى كلٌة الزراعة بمشتهر وسٌادته باعارة فى السعودٌة    

 ـه  =  قام سٌادته بتقدٌم طلب للسٌد ا ستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة للموافقة على تجدٌد إعارت
   بتارٌـ 2999للعام الثالث وأشـرسٌادته بالموافقة ثم صـدر القـرار التنفٌذى رقـم )    
 م بتجدٌد إعارته لمدة عام ثالث بدون مرتـب للعمل بالسعودٌة إعتــبارا من 3/11/2010   
 م 30/11/2011م وحتى 1/12/2010    

 لمدة عام راب  للعمل بدولة السعودٌة = ورد إلٌنا فاكس من سٌادته متضمنا طلب تجدٌد إعارته 
 وصور إفادة من السعودٌة تتضمن بؤنه ما زال على رأس العمل بجامعة شقراء والتى نقلـت     
 0من مال  جامعة اإلمام محمد بن سعود بناءا على مرسوم ملكً    

 لتجدٌد وعـدد  =  تم مخاطبة كلٌة الزراعة بمشتهر لموافاتنا بموافقة مجلس القسم والكلٌة على ا
 أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة والقسم الموجودٌن وفى أجازات وما ٌفٌد سداد صندوق التكافل      
 0االجتماعً    

 = ورد خطاب كلٌة الزراعة بمشتهر متضمنا أن سٌادته لم ٌتسلم العمل بالكلٌة إعتبارا من تارٌ   
 0نقله للكلٌة وٌتم التجدٌد من قبل الجامعة    
 -ا جازات السابقة لسٌادته : = 
 م للعــمل 30/11/2011م وحتى 1/12/2008منح إعارة لمدة ثالث سنوات إعتبارا من    
 بالسعودٌة ) لتكون جملة أجازات سٌادته أربــ  أعوام فً حالة الموافقـــة    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرار: مخاطبة الكلٌة لموافاتنا بموافقة مجلسها ومجلس القسم 
 

م القاضذذذذى 22/12/2008  بتذذذذارٌ  43سذذذذبق وأن صذذذذدر قذذذذرار مجلذذذذس الجامعذذذذة رقذذذذم ) -2
ـذذذـرؾ مكافذذذؤة قذذذدرها ) ٌذذذه لكذذذل بحذذذث منشذذذور للسذذذادة أعضذذذاء هٌئذذذة التذذذدرٌس 1000بص   جن



 24/23/3122ٌوم الثالثاء ا الموافق  3122/3123 الرابع( الجتماعا) الدراسات العلٌا والبحوثمجلس 

(35) 

ٌذذة بالجامعة فى أحد الدورٌ ات العلمٌة والعالمٌة المنصو  علٌها ضمن مشروت المكتبذذة الرقم
0 

ٌذذات مختلفذذة  - تم تطبٌق قرار مجلس الجامعة وصرؾ مكافؤة لبعض أعـضاء هٌئة التدرٌس لكل
 0  جنٌها 31721من الجامعة قٌمتها )

م 28/2/2010  بتذذذارٌ  57تذذم تعذذدٌل مكافذذؤة نشذذر ا بحذذاث بقذذرار مجلذذس الجامعذذة رقذذم ) -
 -بح على النحو التالـــى :لتص

 0جنٌه لألبحاث المشتركة كحد أقصى  5000جنٌه للبحث الفردى ، و 2000"  
م لتذذـكون 28/2/2010  بتذذارٌ  57ثم عدلت المكافؤة مرة ثالثة بقرار مجلس الجامعة رقم ) -

   -كا تــــى :
    

ٌذذذه للبحذذذث الفذذذردى ،  5000"      ٌذذذه للبحذذذث المشذذذتر  بحذذذد أقصذذذى 5000جن مذذذ  إلؽذذذاء  جن
 0القـرارات السابقة 

    
ٌذذذذذة العذذذذذـلوم  - ببنهذذذذذا متضذذذذذمنا موافذذذذذـقة مجلذذذذذس الكلذذذذذـٌة المنعقذذذذذد بجلسذذذذذته  –ورد كتذذذذذاب كل

ٌذذـ  م 28/3/2011  بتذذارٌ  58م علذذى تعذذدٌل قذذرار مجلذذس الجامعذذة رقذذم )11/5/2011بتار
ٌذذة وذلذذ  بذذـناءا ع ٌذذة والعالم ٌذذادة مكافذذؤة نشذذر ا بحذذاث فذذى المجذذالت العلم لذذى رؼبذذة القاضذذى بز

    0قســم الرٌاضٌات بالكلٌة بخصو  هذا الشؤن 
د/ رئذذذٌس الجامعذذذة لصذذذرؾ مكافذذذؤة نشذذذر ا بحذذذاث لعذذذدد 0تذذذم عذذذرض مذذذذكرة علذذذى السذذذٌد أ -
فقط خمسة وتسذذعون ألفذذا وثالثمائذذة واحذذد وعشذذرون جنٌهذذا وذلذذ   95ر321بحث  بمبلػ 61)

ٌذذذه  2000ة عذذذن م عبذذذار28/2/2011  بتذذذارٌ  75تطبٌقذذذا لقذذذرار مجلذذذس الجامعذذذة رقذذذم ) جن
 0جنٌه للبحث المشتر  وتم حفظ المذكرة  5000للبحث الفـردى ، 

ٌذذات تذذم حصذذرها وتبذذٌن أن عذذددها  - ٌوجذذد لذذدى ا دارة كذذم مذذن ا بحذذاث واردة مذذن بعذذض الكل
ٌذذذذق قذذذذرار مجلذذذذس الجامعذذذذة رقذذذذم )183) م القاضذذذذى 24/3/2010  بتذذذذار  58  بحذذذذث وبتطب

ٌذذه للبحذذث الجماعذذـى وجذذـد أن  5000ردى  ، وجذذـنٌه للبحذذـث الفذذـ 5000بصذذرؾ مكافذذـؤة ) جن
    0  ولم ٌتم عرضها حتى ا ن 474ر435قٌمـــتها )

جامعذذة  –وبذذا طالت علذذى ا جذذراءات المتبعذذة فذذى الجامعذذات ا خذذرى مثذذل جامعذذة القذذاهرة  -
 جامعة كفر الشٌ   لوحظ أن ألٌات الصرؾ مختلفة عن جامعة بنها  -المنوفٌة
 حث أكثر من مرةال ٌجوز التقدم بالب -1
 أن ال ٌكون مضى على البحث ذاته أكثر من عامٌن من تارٌ  النشر -2

علذذى  31/12وحتذذى  1/1  سنوٌا من مجمل النشر تبدأ مذذن 3000ال ٌتجاوز العضو ) -3
 أن ٌتم الصرؾ كل أرب  شهور أى على ثالث مراحل 

الجامعذذة تقسم المكافؤة كاملة على البحث المشتر  بالتساوى علذذى ا عضذذاء مذذن داخذذل  -4
 فق
 

ـذذـة  بذذاإلدارةتصرؾ مكافؤة سنوٌة بحد أقصى شهر مذذن أساسذذً المرتذذب للعذذاملٌن  -7 العامـ
ٌذذذذات ذات الصذذذذلة با بحذذذذاث  ٌذذذذة والعذذذذاملٌن بؤالقسذذذذام فذذذذى الكل ٌذذذذة والثقاف للعالقذذذذات العلم

 المنشورة 
                          على أن ٌتم الصرؾ على ثالث مراحل طبقا آللٌات صرؾ مكافؤة نشر ا بحاث.     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـددـرار:  عددرض الموضددوع علددى مركددز دعددم وتطددوٌر البحددث العلمددً بالجامعـــــــددـة لدراسددة                                         الق

 قتـــــــــرحات المقدمة لصرؾ مكافـــــأة نشر األبحـــــــــــــــاث.الم
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 )موضوعـــــات عامــــــة(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
علذذذذى زٌذذذذادة  28/2/2011بتذذذذارٌ   57سذذذذبق أن وافذذذذق مجلذذذذس الجامعذذذذة بجلسذذذذته رقذذذذم  -1

دكتوراه   -ماجستٌر -لها من طالب الدراسات العلٌا )دبلومالمصروفات الدراسٌة المطلوب تحصٌ
 2010/2011بكلٌات الجامعة وذل  لتنمٌة الموارد الذاتٌذذة وتطبذذق اعتبذذارا مذذن العذذام الجذذامعً 

 وذل  على النحو الموضح بالجدول المرفق .
ؾ   باختال1500-900تتراوح مصارٌؾ التسجٌل لدرجة الدكتوراه فً العام الجامعً ما بٌن) -

       750-500  والدبلوم )1200 -700علمٌة  والماجستٌر ) -الكلٌة )نظرٌة
تقدم بعض الطالب المقٌدٌن بالدبلوم وباقٌن لتعادة فى مادة أو مادتٌن بالتماس بشؤن تخفٌض  -

 المصروفات حٌث أن االمتحان فً أخر العام الدراسً.
 –هندسة شبرا تربٌة نوعٌة  -تجارة -البشرى الطب -تم تعدٌل اللوائح الداخلٌة لكلٌات )العلوم -

وطذذب  -زراعة..  للعمل بنظام الساعات المعتمدة عدا كلٌة)الحقوق:جارى تعذذدٌل الالئحذذة" -بداب
هندسة بنها..  ،وٌذذتم تحصذذٌل الرسذذوم الدراسذذٌة عذذن العذذام الجذذامعً عذذدا كلٌذذة التربٌذذة –بٌطري 

  بتذذارٌ  59مجلس الجامعة بجلسته رقم ) النوعٌة ٌتم تحصٌل الرسوم الدراسٌة بناء على قرار
بنظذذذام السذذذاعات المعتمذذذدة بلتذذذً تحذذذدد السذذذاعات  29/4/2010والممتذذذدة حتذذذى  26/4/2010

  خمسذذذون جنٌهذذذا فذذذً المقذذذرر الدراسذذذً مذذذ  رفذذذ  الرسذذذوم الدراسذذذٌة 50الدراسذذذٌة المعتمذذذدة )
بعذذرض  -  ج  لمرحلة الدكتوراه مذذن كذذل عذذام دراسذذً 150ج  لمرحلة الماجستٌر، )75لتصبح)

للنظذذر فذذً أن  18/10/2011الموضوت على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسذذته بتذذارٌ  
ج  لكذذل سذذاعة دراسذذٌة معتمذذدة 50ٌذذإدى الطالذذب فذذى مذذادة التخلذذؾ مصذذارٌؾ الدراسذذة بواقذذ  )

  فذذذى 59ج للذذذدكتوراه طبقذذذا لقذذذرار مجلذذذس الجامعذذذة رقذذذم )100) -ج للماجسذذذتٌر75)-للذذذدبلوم
ورد رأى بعذذض الكلٌذذات  -خاطبة الكلٌات لموافاتنا بالرأي فً هذذذا الشذذؤن. قرر) م 26/4/2010

 -هندسة بنها  تتضمن اآلتــــــــى: -هندسة شبرا -الحقوق –الطب البٌطري  -)العلوم
علذذى تخفذذٌض الرسذذوم الدراسذذٌة  14/11/2011)كلٌة العلوم : وافق مجلذذس الكلٌذذة فذذً  -1

 طبقا لمقترح مجلس الدراسات العلٌا.
بالموافقذذذة علذذذى  15/11/2011الهندسذذذة بشذذذبرا : أوصذذذى مجلذذذس الكلٌذذذة فذذذً  )كلٌذذذة -2

 التخفٌض.

بعذذدم توافذذق المقترحذذات  15/11/2011)كلٌة الهندسة ببنها : أوصى مجلس الكلٌذذة فذذً  -3
 الواردة م  الئحة الدراسات العلٌا بالكلٌة ونظام المصروفات الدراسٌة بها.

لذذدٌها حتذذى اآلن نظذذام السذذاعات المتمذذدة فذذً  )كلٌذذة الطذذب البٌطذذري : أفذذادت أن الكلٌذذة لذذٌس
 التدرٌس لطالب الدراسات العلٌا وجارى إعداد الئحة جدٌدة لهذا الشؤن وبناءا على 

 
                     

الئحة الكلٌة المعمول بها حالٌا فان الطالب الراسب فً مادة واحدة أو أكثذذر ٌتقذذدم   لالمتحذذان    
 فً جمٌ  المواد.

وق : أفادت بؤن كلٌة الحقوق النطبق الساعات المعتمدة حٌذذث أن الطالذذب الذذذي )كلٌة الحق -4
ٌرسب فً مادة ٌقوم بؤداء االمتحان فً جمٌ  المواد التذذً ٌدرسذذها ولذذٌس مذذادة الرسذذوب 

 فقط. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القــرار: تأجٌل الموضوع لمزٌد من الدراسة

 

  )عـــــــــــــام(                          

 
 ) مد فترة التسجٌل لمدة خمس سنوات أو عامٌن أو طلب المد بعد إنتهاء المدد القانونٌة (

والذذذي  25/10/2010  بتذذارٌ  65: التؤكٌد على قرار مجلس الجامعة بجلسته رقذذم)القــــــرار
 -ٌن  على اآلتً:

ٌذذذتم  -1 ٌذذذات وفذذذى حالذذذة عذذذدم وجودهذذذا  ٌذذذة للكل االلتذذذزام بالمذذذدد المحذذذددة فذذذً اللذذذوائح الداخل
 0إضافتها وإخطارنا بذل  التخاذ اإلجراءات الالزمة 

 بذذدرجتًموافاتنا بالتقارٌر السنوٌة التً ٌقذذدمها المشذذرفون عذذـلى الطذذـالب المسذذجلٌن    -2
ـذذـادة )الماجستٌر ، الدك   مذذن 102توراه متضمنة ما تذذم إنجذذازه خذذالل العذذام طبقذذا لذذن  المـ

الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات وفى حالة عـدم موافاتنا بها لن تتم الموافقذذة علذذى 
 0مد فترة التسجٌل 

موافاتنا بجمٌ  حاالت مد فترة التسجٌل الموجودة بكلٌات الجامعة والتذذً تذذتم  الموافقذذة  -3
ٌذذة بذذؤثر رجعذذى لعرضذذها علذذى مجلذذس الدراسذذات فذذً جلسذذته القادمذذة عل ٌهذذا مذذن مجلذذس الكل

 0لمناقشتها علما بؤنه لن تتم الموافقة بعد ذل  على مد فترة التسجٌل بؤثر رجعى
ٌذذتم رفذذ  أسذذـمه مذذن لجنذذة  -4 فً حالة إمتنات المشرؾ عن تقدٌم تقرٌر بمد فترة التسذذجٌل 

 0اإلشراؾ 
حتذذى الدرجذذة الرابعذذة فذذً لجذذان اإلشذذراؾ علذذى الرسائذذـل أو فذذً  عذذدم اشذذترا  ا قذذارب -5

 0لجان الحكم والمناقشة 
على أن ٌتم إعادة إرسذذاله للكلٌذذات والموافقذذة بصذذفة اسذذتثنائٌة علذذى جمٌذذ  الحذذاالت المتراكمذذة  -

 والمخالفة للقواعد حرصا على مصلحة الطالب. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) الطالب الوافــــدٌـــن (
تم عرض مذكرة من  السٌد أ.د/ حسٌن أباظة بخصو  وض  نظام خا  بالعائد مذذن حصذذٌلة  -

الكلٌذذات علذذى جذذذب مزٌذذد مذذن الطذذالب   المبلذذػ المذذورد للجامعذذة مذذن الطذذالب الوافذذدٌن ولتشذذجٌ
سذذبة للجامعذذة ونسذذبة الوافدٌن وأسوة بمذذا هذذو متبذذ  فذذً الجامعذذات المصذذرٌة ،بذذؤن ٌكذذون هنذذا  ن

 .للكلٌة ونسبة للمكافآت للقائمٌن على التدرٌس وؼٌرهم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 -ٌشكل لجنة برئاسة السٌد أ.د/ حسٌن أباظـــة وعضوٌة كال من:: القــــــــــرار
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 أ.د/ أسامة سند عرفة                            وكٌل كلٌة الطب البشرى للدراسات العلٌا -
 فوده                                    وكٌل كلٌة الحقـــوق للدراسات العلٌاأ.د/ سٌد  -
  أ.د/ عزة صٌام                                    وكٌل كلٌة اآلداب للــدراسا ت العلٌـا -
ٌذذدا للعذذرض  - على أن تعرض اللجنة توصٌاتها على المجلس فً الجلسذذة القادمذذة تمه

 / رئٌس الجامعة. على معالً السٌد أ.د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (موقؾ مشروعات الجودة والتطوٌر المستمر والتأهٌل لإلعتماد بالكلٌات ) 

طلب السٌد أ.د/ نائب رئٌس الجامعة من مذذدٌر مركذذز الجذذودة بالجامعذذة عذذرض موقذذؾ الكلٌذذات  -
 لمرحلة القادمة الشرا  وكالء الدراسات العلٌا فً المتابعة الراهن وما هو المطلوب منهم فً ا

قذذام السذذٌد أ.د/ سذذعد محمذذود سذذعد بعذذرض موقذذؾ الكلٌذذات وخطذذة المركذذز فذذً الذذدعم والمتابعذذة 

 . الداخلٌة خالل المرحلة القادمة  

 القــــــــــــــرار: 

 تبادل الزٌارات م  الكلٌات التً حصلت على الجودة. -

اسذذالت والقذذرارات إلذذى عمذذداء الكلٌذذات ،وكذذالء الكلٌذذات. وكذذل أعضذذاء هٌئذذذة ترسذذل كذذل المر -
التدرٌس وذل  على موقذذ  الدراسذذات العلٌذذا لتطذذالت علذذى مذذا تذذم عملذذه مذذن إنجذذازات بذذٌن العمٌذذد 

 ومدٌر الجودة.

 .ترسل إلى العمداء اختصاصات وكالء الكلٌات -
جذذذودة حذذذول البعثذذذات الداخلٌذذذة تشذذذجٌ  الكلٌذذذات علذذذى عمذذذل بوسذذذترات بالتعذذذاون مذذذ  وحذذذدة ال -

 والخارجٌة والمنح وشروطها وا جازات ....أل  
قٌذذام قطذذات الدراسذذات العلٌذذا والبحذذوث بالجامعذذة بطبذذ  وتوزٌذذ  كذذل المذذواد القانونٌذذة الخاصذذة  -

بالدراسذذات العلٌذذا والذذواردة فذذى قذذانون تنظذذٌم الجامعذذات والئحتذذه التنفٌذٌذذة واختصاصذذات مجلذذس 
جامعة والكلٌات ووضعها علذذى البوابذذة اإللكترونٌذذة للجامعذذة بقطذذات الدراسذذات الدراسات العلٌا بال

 العلٌا وتكلٌؾ اآلنسة / منى سعٌد محمد ٌوسؾ بمتابعة الموضوت.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) الجــــــــــوائز (

ٌذذات طلذذب السذذٌد أ.د/ نائذذب رئذذٌس الجامعذذة أعضذذاء المجلذذس ب  سذذرعة إرسذذال ترشذذٌحات الكل
ٌذذذة ٌذذذة البحذذذث العلمذذذً والمجلذذذس ا علذذى للثقافذذذة وجذذذوائز الجامعذذذة )التقدٌر  -لجذذوائز أكادٌم

ٌذذة  وجذذائزة حقذذوق اإلنسذذان علمذذا بذذان أخذذر موعذذد للترشذذٌحات  -التشذذجٌعٌة الرسذذائل العلم
31/12/2011  . 

 القـــــــــــــــــرار: إحاطة المجلس علما بذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المالٌة للساعات المعتمدة  من كلٌة اآلداب ( ة) الالئح



 24/23/3122ٌوم الثالثاء ا الموافق  3122/3123 الرابع( الجتماعا) الدراسات العلٌا والبحوثمجلس 

(39) 

تقدمت كلٌة اآلداب بطلب الموافقة على إعتماد الئحة الدراسات العلٌا بالساعات المعتمدة علذذى  -

درٌس فذذً الفصذذل الدراسذذً الصذذٌفً أن ٌكذذون مكافذذؤة أعضذذاء هٌئذذة التذذدرٌس الذذذٌن ٌكلفذذون بالتذذ

  -وذل  على النحو التالً:

   جنٌة لألستاذ فً الساعة الواحدة120) - 

   جنٌة لألستاذ المساعد فً الساعة الواحدة100) - 

   جنٌة للمدرس فً الساعة الواحدة80) - 

 القــــــــــــــرار:

بكلٌات الجامعة والتً تدر س إما  الٌاهنا  فرق بٌن برام  الدراسات العلٌا العادٌة الموجودة ح 

الرسذذوم وبذذدل الخذذدمات  ٌحذذدد مجلذذس الجامعذذة قٌمذذة بسذذاعات معتمذذدة أو سذذاعات عادٌذذة وهذذذه

الخاصة بها، وهنذذا  بذذرام  دراسذذٌة للدراسذذات العلٌذذا ممٌذذزة وجدٌذذدة ومسذذتحدثة وٌذذتم الموافقذذة 

هندسة والطب البشرى والطذذب علٌها من المجلس ا على للجامعات مثل البرام  الممٌزة بكلٌة ال

البٌطري لمرحلة البكالورٌوس ولها نظام مالً معٌن طبقا لالئحة الخاصذذة بهذذا والمجلذذس ٌشذذج  

  الكلٌات على استحداث هذة البرام 

 

 وانتهى اإلجتماع على ذلك حٌث كانت الساعة الثالثة بعد ظهر نفس الٌوم.
 
 

 نائب رئيس اجلامعة                                                                      
 لشئون الدةاسبث الع يب والبحوث                                                                

 
 } أ.د/ عبدالرحيم سعد شوحل{                                                              
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 (التمرٌضكلٌة )
علً تحدٌد موضوت الرسالة  18/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ    212

 وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة :ـ
 

 تارٌ  التسجٌل التخص  الدرجة االسم م

 2009أكتوبر  تمرٌض الصحة العامة ماجستٌر دعاء عبد الفتاح السٌد 1
 

 0شار إلٌه بمذكرة الكلٌةوذل  علً الوجه الم  **

 الموافقة  القرار  :
 

 (الطب البشريكلٌة ) 
علً تحـدٌد موضوت الرسالة   16/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   - 213

 وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة كل من :ـ
 

 

 تارٌخ التسجٌل التخصص الدرجة االسم م

 2009أكتوبر  جراحة العظام ماجستٌر لد محمد عبد الخالق علًخا 1

 2008أكتوبر  جراحة العظام دكتوراة عمرو أحمد محمد محمود 2

 2008أكتوبر  طب العٌن وجراحتها ماجستٌر هٌثم السٌد حسن عبد هللا 3

 2009أكتوبر  طب العٌن وجراحتها ماجستٌر محمد حامد حسن زؼلول 4

 2009أكتوبر  طب العٌن وجراحتها ماجستٌر الشافً محمديأحمد عبد  5

 2007أكتوبر  الجراحة العامة ماجستٌر إبراهم أبو طالب محمد 6

 2008أكتوبر  تخدٌر وعناٌة مركزة دكتوراة سمٌر حسنً حسن برهومة 7

 2009مارس  الباثولوجً دكتوراة نرمٌن صبري مدكور 8

 2009مارس  تخدٌر وعناٌة مركزة دكتوراة محمد عبد الرحمن السٌد 9
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 2009أكتوبر  جراحة القلب والصدر دكتوراة تامر عبد الخالق عبد السالم 10

 2009أكتوبر  الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة ماجستٌر هبة عابد سراج الدٌن 11

 2008أكتوبر  تخدٌر وعناٌة مركزة ماجستٌر كرٌم محمد محمد علً 12

 2010أكتوبر  أشعة تشخٌصٌة وتداخلٌة ماجستٌر شروق زكً عبد العزٌز 13

 2008أكتوبر  طب العٌن وجراحتها دكتوراة أحمد محمد عز الدٌن 14

 2009أكتوبر  أمراض الباطنة ماجستٌر احمد محمد جمال الدٌن 15

 2009أكتوبر  أمراض الباطنة ماجستٌر أمٌرة كمال الدٌن محمد 16

 2008أكتوبر  أنؾ وأذن وحنجرة ماجستٌر أحمد سلٌم إسماعٌل حماد 17

 2008أكتوبر  أنؾ وأذن وحنجرة ماجستٌر محمد طه عبد الحمٌد  18

 2008أكتوبر  جراحة العظام ماجستٌر أبو زٌد حمدي صبرة 19

 2009أكتوبر  الكبد والجهاز الهضمً ماجستٌر أحمد عبد هللا محمود 20

 2008أكتوبر  النساء والتولٌد ماجستٌر حسام سالمة عبد ربه 21

 2008أكتوبر  النساء والتولٌد ماجستٌر رشا محمد إسماعٌل 22

 2008أكتوبر  أمراض القلب ماجستٌر محمد خٌري شهوان محمد 23

 2008أكتوبر  الجراحة العامة ماجستٌر إبراهٌم محمد إبراهٌم 24

 2009أكتوبر  أشعة تشخٌصٌة وتداخلٌة ماجستٌر مرٌانا نادر نجٌب عبد المل  25

 2010أكتوبر  أشعة تشخٌصٌة وتداخلٌة جستٌرما إٌناس محمد مصطفً 26

 2008أكتوبر  الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة ماجستٌر محمد عبد الشكور محمد 27

 2008أكتوبر  جراحة العظام ماجستٌر بسٌونً فرٌد سٌد أحمد 28

 2006أكتوبر  جلدٌة وتناسلٌة وذكورة ماجستٌر دعاء إبراهٌم الدٌساوي 29

 2008أكتوبر  أمراض القلب دكتوراة وى محمد الوصٌؾسل 30

 2009أكتوبر  أمراض القلب ماجستٌر محمد السعٌد عبد اللطٌؾ 31

 2006أكتوبر  الجراحة العامة ماجستٌر أمٌر محمد عبد الفتاح 32
 

 
 

 

 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرات الكلٌة  **

 الموافق  القرار  :
 

 

 (التربٌة الرٌاضٌةكلٌة )
علً تحدٌد موضوت  21/7/2011مجلس الكلٌة بجلسته بتارٌ  النظر فً موافقة  - 214

 الرسالة وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة كل من :ـ
 

 

 تارٌخ التسجٌل التخصص الدرجة االسم م

 10/11/2009 تدرٌب رٌاضً دكتوراة حاتم محمد حسنً عبد الهادي 1

 9/11/2010 تدرٌب رٌاضً دكتوراة السٌد محمد أحمد العقــاد 2
 

 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرتً الكلٌة  **

 الموافقة  القرار  :
 

 (التربٌةكلٌة )
علً تحدٌد موضوت الرسالة  30/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ    215

 وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة :ـ
 

 تارٌ  التسجٌل التخص  الدرجة االسم م

 12/11/2009 ًاالقتصاد المنزل ماجستٌر ؼادة فرٌد عبد الخالق 1

 12/11/2009 االقتصاد المنزلً ماجستٌر أسماء أحمد ســالمة 2

 12/11/2009 االقتصاد المنزلً ماجستٌر أمل عبد العزٌز مصطفً 3

 12/11/2009 االقتصاد المنزلً ماجستٌر فاطمة محمد عبد الرحمن 4
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 12/11/2009 االقتصاد المنزلً ماجستٌر د شعبانمها محم 5

 12/11/2009 االقتصاد المنزلً ماجستٌر ؼادة سالمة زعتر 6

 12/11/2009 االقتصاد المنزلً ماجستٌر ألفت سعٌد محمد علً 7

 12/11/2009 االقتصاد المنزلً دكتوراة محمد صالح عبد الحمٌد 8

 12/11/2009 االقتصاد المنزلً دكتوراة سوزان عادل عبد الرحٌم 9

 12/11/2009 التربٌة الفنٌة ماجستٌر أمنٌة محمد علً 10

 12/11/2009 التربٌة الفنٌة ماجستٌر دٌنا عبد اللطٌؾ أمٌن 11

 12/11/2009 التربٌة الفنٌة ماجستٌر عبٌر ممدوح محمود 12

 12/11/2009 التربٌة الفنٌة ماجستٌر مها صبحً عبد اللطٌؾ 13

 12/11/2009 التربٌة الفنٌة ماجستٌر محمد عبد الباسطالشٌماء  14

 28/10/2008 التربٌة الفنٌة ماجستٌر إكرام إبراهٌم إبراهٌم 15

 12/11/2009 التربٌة الفنٌة ماجستٌر إٌمان محمــد السٌد 16

 12/11/2009 التربٌة الفنٌة ماجستٌر شموس أحمد محمد سالم 17
 

 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرات الكلٌة  **

 موافقةال  القرار  :
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثالثاً  :

 مايستجد من أعمال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 

 

 

 (مد فترة التسجيل)

 (كلٌة الطب البشري) 
علً مد فترة تسجٌل الطالذذب/ صذذبحً  18/9/2011ـ النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   1

لمذذدة عــذذـام  2005ة الماجسذذتٌر بقسذذم طذذب ا طفذذال أكتذذوبر إبذذراهٌم العابذذدي ، المسذذجل لدرجذذ
% 60بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجذذازه ٌمثذذل  2011اعتباراع من أكتوبر

 0من الرسالة

 الموافقة  القرار  :
علً مذذد فتذذرة تسذذجٌل الطالبذذة/ رٌهذذام  18/9/2011ـ النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   2

لمدة عـــام اعتباراع  2007جب ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم البكترٌولوجً أكتوبر نجاح ر
% مذذن 100بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضذذمن أن مذذاتم إنجذذازه ٌمثذذل  2011من أكتوبر 

 0الرسالة

 الموافقة  القرار  :
الطالذذب/ مذذاهر علذذً مذذد فتذذرة تسذذجٌل  18/9/2011ـ النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتذذارٌ   3

لمذذدة عــذذـامٌن  2005محمد عبد الفتاح ، المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم طذذب ا طفذذال أكتذذوبر 
% 60بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن ماتم إنجذذازه ٌمثذذل  2010اعتباراع من أكتوبر

 0من الرسالة
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 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة الزراعة)
علً مد فترة تسجٌل الطالب/ محمذذد  26/10/2011لٌة بتارٌ  ـ النظر فً موافقة مجلس الك 4

 2004خلؾ محمد حماد ، المسجل لدرجة الماجستٌر بقسذذم الكٌمٌذذاء الحٌوٌذذة الزراعٌذذة سذذبتمبر
بناءع علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن أن مذذاتم إنجذذازه  2011لمدة عـــام اعتباراع من سبتمبر

 0% من الرسالة90ٌمثل 

 وافقةالم  القرار  :
علً مد فترة تسجٌل الطالب/ صبري  26/10/2011ـ النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   5

لمذذدة عــذذـام اعتبذذاراع مذذن  2005أحمد سالمة ، المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم ا راضً سذذبتمبر
% مذذذن 80بنذذاءع علذذً تقرٌذذذر لجنذذة اإلشذذراؾ المتضذذمن أن مذذذاتم إنجذذازه ٌمثذذل  2011سذذبتمبر
 0الرسالة

 الموافقة  لقرار  :ا
 
 
 
 
 
 
 

 (تعديل موضوع الرسالة) 
 (كلٌة الطب البٌطري)
بذذذالتفوٌض علذذذً تعذذذدٌل  30/10/2011د/ عمٌذذذد الكلٌذذذة بتذذذارٌ  0النظذذذر فذذذً موافقذذذة أ  –  5

موضوت رسالة الطالبة/ رانٌا ٌحً السٌد أبو سقاٌة ، المسجلة لدرجة الدكتوراة مذذادة ا مذذراض 
 )دراسات عن اإلجهاض فً ا ؼنام        من : 23/11/2008المعدٌة بتارٌ  

 كالتالً :ـ   )دراسات وبائٌة جزئٌة علً فٌروسات الهٌربس فً الخٌول      لٌصبح 
 **  علً ضوء أن التعدٌل ؼٌر جوهري

 الموافقة  القرار  :
علذذً تعذذدٌل موضذذوت رسذذالة  29/10/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ    – 6

الحمٌد علً المؽذذازي ، المسذذجلة لدرجذذة الذذدكتوراة مذذادة الذذوالدة وأمذذراض التناسذذل  الطالب/ عبد
 مذذن :   )بعذذض الدراسذذات لتحسذذٌن الخصذذوبة فذذً 21/11/2005والتلقٌح االصذذطناعً بتذذارٌ  

  كالتالً :ـ    لٌصبح    الجاموس 
الجذذاموس )سالمة الحامض النووي الداي أوكسً راٌبوزي فً السائل المنوي المجمذذد لطالئذذق  

     0وعالقته بالكفاءة اإلخصابٌة الحقلٌة 
 **  علً ضوء أن التعدٌل ؼٌر جوهري

 الموافقة  القرار  :
 (تغيير موضوع الرسالة)

 (كلٌة الهندسة بشبرا)
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علذذً تعذذدٌل موضذذوت رسذذالة  18/10/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ    – 7
لدرجة الماجستٌر بقسذذم الهندسذذة المٌكانٌكٌذذة )قذذوى الطالب/ محمد أحمد عبد الرحمن ، المسجل 

    من : 13/10/2009مٌكانٌكٌة  بتارٌ  
 )دراسة أداء الضواؼط الطاردة المركزٌة باستخدام التحلٌل العددي     

     كالتالً :ـ  )تؤثٌر عوامل الدٌنامٌكا الهوائٌة علً الخالٌا الشمسٌة  لٌصبح 

 **  علً ضوء أن التؽٌٌر جوهري

 28/21/312الموافقة علً أن ٌعتبر تسجٌالً جدٌدا اعتباراً من   لقرار  :ا
 

 (كلٌة الزراعة)
علذذً تعذذدٌل موضذذوت رسذذالة  26/10/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ    – 8

الطالبذذة/ رشذذا نذذادي أحمذذد محمذذد ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم اإلنتذذاج الحٌذذوانً سذذبتمبر 

 الدراسات علً ا داء التناسلً  سما  لبلطً النٌلً     : )بعض مه   2006
 كالتالً :ـ    )استخدام ا حماض العضوٌة وامالحها فً عالئق ا سما        لٌصبح 

 **  علً ضوء أن التؽٌٌر جوهري

 37/21/312الموافقة علً أن ٌعتبر تسجٌالً جدٌدا اعتباراً من   القرار  :
 

 

  
 
 
 
 
 

 (الةتصويب عنوان الرس)
 (كلٌة الزراعة)
علذذً تصذذوٌب عنذذوان رسذذالة  26/10/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ    –  8

"باللؽذذة  2009الطالب/ عمر صالح محمد ، المسجل لدرجة الماجستٌر بقسذذم ا راضذذً سذذبتمبر 
    اإلنجلٌزٌة" من :

(Studies on behavior of some heavy metals in soil and factors affecting 

their transfer to plant     )        
    كالاال  :ـ ليصبح

(Studies on behavior of some heavy metals in soils and factors affecting 

their transfer to plant     )        
 **  علً ضوء أنه تصوٌب للعنوان

 الموافقة  القرار  :
 (تعدٌل لجنة اإلشراؾ)

 (تجارةكلٌة ال)

علذذً تعذذدٌل لجنذذة اإلشذذراؾ علذذً  19/10/2011ـ النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   9
رسالة الطالبة/ رحاب عبد الفتاح خضر ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم إدارة ا عمال بتارٌ  

وذل  باضافة د/ محمد الدٌساوي البدوي ورفذذ  اسذذم د/ محمذذد نصذذر محمذذد سذذعٌد  19/7/2009
 م إدارة ا عمال بالكلٌة لسفره للخارجمدرس بقس

 لتصبح اللجنة :
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 أستاذ إدارة ا عمال المتفرغ بكلٌة التجارة ببنها        د/ عبد هللا أمٌن جماعة0أ
 مدرس بقسم إدارة ا عمال بكلٌة التجارة ببنها        د/ محمد الدٌساوي البدوي

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة الطب البشري) 
علذذً تعذذدٌل لجنذذة اإلشذذراؾ علذذً  16/10/2011نظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ  ـ  ال 10

الطالبة/ مٌادة محمد عبد الحكٌم ، المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم الروماتٌزم والتؤهٌذذل أكتذذوبر 
 وذل  باضافة د/ نشوى إسماعٌل حشاد  2006

 لتصبح اللجنة :
 ستاذ الروماتٌزم والتؤهٌل بطب بنهــــاأ         أحمد ٌوسؾ علً ٌوسؾ         / د0أ

 أستاذ مساعد الروماتٌزم والتؤهٌل بطب بنها  د/ سمــــــر سعد جانب        
 مدرس بقسم ا شعة بكلٌة الطب ببنهـــا   د/ أسامه طه جــــــالل

 مدرس بقسم الروماتٌزم والتؤهٌل بطب بنها   د/ نشوى إسماعٌل حشـــاد

 الموافقة  القرار  :

 
 
 

 
 

 

 (كلٌة الطب البٌطري)
علً تعدٌل لجنة اإلشراؾ علً  29/10/2011د/ عمٌد الكلٌة بتارٌ  0ـ النظر فً موافقة أ 11

رسالة الطالبة/ رشذذا علذذً عبذذد الحمٌذذد ، المسذذجلة لدرجذذة الذذدكتوراة مذذادة الرقابذذة الصذذحٌة علذذً 
وذل   23/11/2008تارٌ  اللحوم والدواجن وا سما  ومنتجاتها ومخلفات الذبائح الحٌوانٌة ب

 باضافة د/ دالٌا فتحً خاطر
 لتصبح اللجنة :

 أستاذ الرقابة الصحٌة علً اللحوم بالكلٌـــة            د/ أبو بكر مصطفً إدرٌس0أ
 أستاذ المٌكروبٌولوجً بكلٌة الطب جامعة طنطا              د/ هالة أحمد فـــإاد0أ

 علً اللحوم بالكلٌةالرقابة الصحٌة  مساعدأستاذ               د/ أمانً محمد ســـالم

 باحث أول بمعهد بحوث صحة الحـٌوان بطنطا              د/ دالٌا فتحً خاطـــر

 الموافقة  القرار  :
علً تعدٌل لجنة اإلشراؾ علً  30/10/2011د/ عمٌد الكلٌة بتارٌ  0ـ النظر فً موافقة أ 12

شذذناوي ، المسذذجلة لدرجذذة الماجسذذتٌر مذذادة الرقابذذة الصذذحٌة رسالة الطالبة/ نرمٌن أحمد كامل ال
 14/4/2010علً اللحوم والدواجن وا سذذما  ومنتجاتهذذا ومخلفذذات الذذذبائح الحٌوانٌذذة بتذذارٌ  

 وذل  باضافة د/ حنان محمود لماضة
 لتصبح اللجنة :

 كلٌةأستاذ الرقابة الصحٌة علً اللحوم بال              د/ فاتـن سٌد حسانٌن     0أ
 أستاذ الرقابة الصحٌة علً اللحوم بالكلٌة             د/ محمد أحمد محمـد0أ
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 باحث بمعهد بحوث صحة الحٌوان بطنطا              د/ حنان محمود لماضـة

 الموافقة  القرار  :
علً تعدٌل لجنة اإلشراؾ علً  30/10/2011د/ عمٌد الكلٌة بتارٌ  0ـ النظر فً موافقة أ 13

لطالب/ كمال عبد الفتاح محمد ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر مذذادة الرقابذذة الصذذحٌة علذذً رسالة ا
وذلذذ   21/4/2009اللحوم والدواجن وا سما  ومنتجاتها ومخلفات الذذذبائح الحٌوانٌذذة بتذذارٌ  

 باضافة د/ أٌمن حامد محمود منصور
 لتصبح اللجنة :

 قابة الصحٌة علً اللحوم بالكلٌـــةأستاذ الر              د/ فهٌم عزٌز الدٌن شلتوت0أ
 علً اللحوم بالكلٌةمساعد الرقابة الصحٌة أستاذ               د/ أمانً محمد ســـالم

 باحث أول بمعهد بحوث صحة الحـٌوان بالدقً              د/ أٌن حامد محمود منتصر

 الموافقة  القرار  :
علً تعدٌل لجنة اإلشراؾ علً  12/11/2011 د/ عمٌد الكلٌة بتارٌ 0ـ النظر فً موافقة أ 14

رسذذالة الطالذذب/ حسذذام عبذذد النبذذً محمذذود ، المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراة مذذادة أمذذراض ا سذذما  
/ عبذذد الفتذذاح نذذور أسذذتاذ العلذذوم الطبٌذذة 0وذلذذ  برفذذ  اسذذم أ 23/11/2008ورعاٌتهذذا بتذذارٌ  

 ا ساسٌة بجامعة بٌرو أمرٌكا العتذاره
 لتصبح اللجنة :

 أستاذ ورئٌس قسم أمراض ا سما  ورعاٌتها بالكلٌة          شاهبن  عبد العلٌم  ادلعد/ 0أ
 أستاذ بقسم أمراض ا سما  ورعاٌتها بالكلــــٌة        د/ أمانً عبد الرحمن عباس0أ

 أستاذ بجامعة المسٌسبً بالوالٌات المتحدة ا مرٌكٌة         د/ كارس اتٌــــــال0أ

 قةالمواف  القرار  :
 
 
 
 (كلٌة التربٌة الرٌاضٌة)

علذذً تعذذدٌل لجنذذة اإلشذذراؾ علذذً  26/6/2011ـ النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   15
رسذذالة الطالذذب/ أمٌذذر صذذالح عبذذد الفتذذاح ، المسذذجل لدرجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم التذذدرٌب الرٌاضذذً 

بقسم نظرٌات وذل  برف  اسم د/ أحمد أبو الفضل حجازي أستاذ مساعد  24/11/2007بتارٌ  
وتطبٌقذذات رٌاضذذات المنذذازالت بالكلٌذذة ، د/ مختذذار إبذذراهٌم عبذذد الحذذافظ مذذدرس بقسذذم نظرٌذذات 

 وتطبٌقات الرٌاضات المائٌة بالكلٌة لسفرهما للخارج
 لتصبح اللجنة :

 أستاذ السباحة بقسم نظرٌات وتطبٌقــــات          د/ حسٌن دري أباظـة0أ
 كٌل الكلٌة للدراسات العلٌا الرٌاضات المائٌة وو           

 الموافقة  القرار  :
  

 (نقل تسجٌل)

 (كلٌة الطب البشري)
علذذً نقذذل تسذذجٌل الطالذذب/ عمذذر  18/9/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   - 16

من كلٌة طب بنها إلً كلٌذذة طذذب  2010فاروق فإاد محمد المقٌد بدبلوم أمراض الباطنة أكتوبر 
 0المنوفٌة
 الموافقة  ر  :القرا
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علذذً نقذذل تسذذجٌل الطالذذب/ دٌفٌذذد  18/9/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   - 17
من كلٌة طذذب بنهذذا إلذذً كلٌذذة طذذب  2006ثروت عوض المقٌد بدبلوم ا مراض الصدرٌة أكتوبر 

 0عٌن شمس
 الموافقة  القرار  :

 (إلغاء تسجيل)
 

 (كلٌة الطب البشري)
علً إلؽذذاء تسذذجٌل الطالذذب/ هذذانً  16/10/2011مجلس الكلٌة بتارٌ  النظر فً موافقة  - 18

بنذذاءع علذذً طلبذذه  2008محمد السٌد عبد العذذال المقٌذذد بذذدبلوم التخذذدٌر والعناٌذذة المركذذزة أكتذذوبر 
 0لظروؾ خاصة

 الموافقة  القرار  :
 
 (كلٌة العلوم)

سذذجٌل الطالذذب/ علذذً إلؽذذاء ت 12/10/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ    – 19
بنذذاءع  11/10/2006مجدي محمد عبد الحمٌد المسجل لدرجة الذذدكتوراة بقسذذم الكٌمٌذذاء بتذذارٌ  

 علً تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن انقطاعه عن الدراسة وعدم الجدٌة )تم إنذاره ثالث مرات 

 الموافقة  القرار  :

 

 
 
 
 (كلٌة الزراعة)

علذذً إلؽذذاء تسذذجٌل الطالذذب/ علذذً  26/10/2011  النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ - 20
بنذذاءع علذذً  2004عبد المذذإمن احمذذد المسذذجل لدرجذذة الذذدكتوراة بقسذذم اإلنتذذاج الحٌذذوانً فبراٌذذر 

تقرٌذذر لجنذذة اإلشذذراؾ المتضذذمن عذذدم انتظامذذه فذذً الدراسذذة وعذذدم الحضذذور، مذذاتم إنجذذازه ٌمثذذل 
 مرات  3% من الرسالة )تم إنذاره 70

 ةالموافق  القرار  :
علذذً إلؽذذاء تسذذجٌل الطالذذب/ كمذذال  26/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   - 21

بنذذاءع علذذً  2002علً إبراهٌم مرسً المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم اإلنتذذاج الحٌذذوانً مذذارس 
تقرٌر لجنة اإلشراؾ المتضمن عدم انتظامه فً الدراسة وعدم الحضور، وعدم دف  المصروفات 

 مرات  3% من الرسالة )تم إنذاره 83ه ٌمثل ماتم إنجاز

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة التجارة)
علذذً سذذحب أوراق الطالذذب/ عبذذد  19/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌذذة بتذذارٌ   - 22

الذذرحمن عبذذذد هللا عبذذد الذذذرحمن )الكذذوٌتً الجنسذذذٌة  المقٌذذد بتمهٌذذذدي ماجسذذتٌر محاسذذذبة للعذذذام 
 0  لعدوله عن الدراسةوذل 2009/2010الجامعً 

 الموافقة  القرار  :
 (تسجٌــــــــــالت)

 (كلٌة الهندسة بشبرا)
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علذذً تسذذجٌل الطالذذب/ وائذذل محمذذد  11/10/2011ـ النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   23
   اأحمد علً لدرجة الدكتوراة بقسم الهندسة المدنٌة )هٌدرولٌكٌ

  ٌرة السد العالً تحلٌل ا طماء داخل بح)بموضوت :     

 تحت إشراؾ :ـ
 ذ بالمركز القومً لبحوث المٌــــاهأستا        مدحت ســعد عزٌز/ د0أ
 أستاذ مساعد الري والهٌدرولٌكــا بالقسم            جمال حلمً السعــٌد/ د 

 الموافقة  القرار  :
لذذب/ أحمذذد سذذعد علذذً تسذذجٌل الطا 11/10/2011ـ النظر فً موافقة مجلس الكلٌذذة بتذذارٌ   24

 حسن فراج لدرجة الدكتوراة بقسم الهندسة المٌكانٌكٌة )إنتاج  
 بموضوت :

الخوا  المٌكانٌكٌذذة عنذذد درجذذات الحذذرارة المرتفعذذة  لذذواح مذذن ا لومنٌذذوم الملحومذذة بطرٌقذذة )
   اللحام االحتكاكً الدوامً 

 تحت إشراؾ :ـ
 المٌكانٌكا بالكلٌة ذ متفرغ بقسمأستا         طارق أحمد فإاد خلٌفة/ د0أ
 أستاذ مساعد بقسم المٌكانٌكا بالكلٌة            تامر سمٌر محمـــود/ د 
 أستاذ مساعد بقسم المٌكانٌكا بالكلٌة            أحمد محمد جعفــــر/ د 

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
 
 
 
 
محمد حسٌن علً تسجٌل الطالب/  11/10/2011ـ النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   25

علذذذً مخلذذذوؾ لدرجذذذة الذذذدكتوراة بقسذذذم الهندسذذذة المدنٌذذذة )هندسذذذة إنشذذذائٌة/ تصذذذمٌم المنشذذذآت 
 الخرسانٌة المسلحة  

 بموضوت :   
إصالح وتقوٌة وصالت البالطات عادٌة المقاومة وا عمدة عالٌة المقاومة تحذذت تذذؤثٌر ا حمذذال )

 تحت إشراؾ :ـ  الالمركزٌة 
 ذ الخرسانة المسلحة وعمٌد هندسة بنهاأستا             جمال إسماعٌل خلٌل/ د0أ
 ذ الخرسانة المسلحة وعمٌد هندسة شبراأستا             إبراهٌم جالل شعبان/ د0أ
 أستاذ مساعد الخرسانة المسلحة بهندسة بنها                 خالـــد محمد السٌد/ د

 الموافقة  القرار  :
  طالذذب 124علذذً تسذذجٌل عذذدد ) 11/10/2011ة بتذذارٌ  ـ النظر فً موافقة مجلذذس الكلٌذذ 26

مذذن بٌنهمذذا عذذدد  2011/2012وطالبة لدرجة الماجستٌر بؤقسام الكلٌة المختلفة للعام الجذذامعً 
   طالبٌن وافدٌن وهما :2)
   فٌصل أحمد سعد دؼٌمان ناصر المطري )كوٌتً الجنسٌة  بقسذذم الهندسذذة المدنٌذذة )هندسذذة 1

 صحٌة وبٌئٌة 
الوهذذاب إسذذماعٌل الناصذذر )سذذوي الجنسذذٌة  بقسذذم الهندسذذة المدنٌذذة )هندسذذة الطذذرق    عبذذد 2

  والمطارات   
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 **  على نفقتهما الخاصة من حٌث المبدأ
  طالذذب وطالبذذة بذذدبلوم الدراسذذات العلٌذذا بؤقسذذام الكلٌذذة المختلفذذة للعذذام 021=  وكذذذل  قٌذذد عذذدد 

 2011/2012الجامعً 
 لتسجٌل والقٌد الخاصة بكل منهم**  مرفق بكتاب الكلٌة استمارة ا

 للطالبٌن الوافدٌن الموافقة  وبالنسبة الموافقة  القرار  :

 مع مخاطبة اإلدارة العامة للوافدٌن   من حٌث المبدأ                    
 
 (كلٌة الهندسة ببنها)

  طالذذب 42علذذً تسذذجٌل عذذدد ) 13/9/2011ـ النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   27
 بؤقسام الكلٌة المختلفــــــــة 2011/2012لبة لدرجة الماجستٌر دور أكتوبر وطا

 **  مرفق بكتاب الكلٌة استمارة التسجٌل الخاصة بكل منهم

 الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة اآلداب)

  طالذذب 58علذذً تسذذجٌل عذذدد ) 19/10/2011ـ النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   28
  طالب وطالبة بدبلوم الدراسات العلٌذذا "نظذذام السذذاعات 11ٌر وقٌد عدد )وطالبة لدرجة الماجست

 2011/2012فصل الخرٌؾ للعام الجامعً  المعتمدة" بؤقسام الكلٌة المختلفة
 **  مرفق بكتاب الكلٌة استمارة التسجٌل والقٌد الخاصة بكل منهم

 الموافقة  القرار  :
 

 
 
 
 
 
 

 (تسجٌل من حٌث المبدأ)

 (ةكلٌة التربٌ)
علذذً قٌذذد الطالذذب/ متعذذب حسذذن  30/10/2011النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ    - 29

ؼرٌب محمد جابر )الكوٌتً الجنسٌة  بالدبلوم المهنً شعبة "اعتمذذاد وضذذمان جذذودة المدرسذذة" 
علذذذً نفقتذذذه الخاصذذذة وتحذذذت اإلشذذذراؾ ا دبذذذً للمكتذذذب الثقذذذافً  2011/2012للعذذذام الجذذذامعً 

 ٌث المبـدأبالسفارة وذل  من ح

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  القرار  :
 

 (كلٌة الحقوق)
بالتفوٌض علذذً قٌذذد الطالبذذة/  12/11/2011د/ عمٌد الكلٌة بتارٌ  0النظر فً موافقة أ  - 30

أمذذانً ٌاسذذٌن عبذذد هللا محمذذد بوربٌذذ  )الكوٌتٌذذة الجنسذذٌة  بذذدبلوم القذذانون العذذام للعذذام الجذذامعً 
 علً نفقته الخاصة وذل  من حٌث المبـدأ 2011/2012

 ومخاطبة إلدارة العامة للوافدٌن الموافقة  القرار  :
 

 (استكمال درجة الماجستير)
 (كلٌة الطب البشري)
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علً اسذذتكمال درجذذة الماجسذذتٌر  16/10/2010النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ    – 31
لذذً دبلذذوم القلذذب وا وعٌذذة الدموٌذذة أكتذذوبر للطالذذب/ وائذذل محمذذد عبذذد الفتذذاح حسذذن ، الحاصذذل ع

لجنة اإلشراؾ علً الوجذذـه المشذذار إلٌذذه  نبتقدٌر )جٌـدع  وتحدٌد موضوت الرسالة وتعٌٌ 2010
 0بمذكرة الكلٌة

   فقرة )ب  من الالئحة الداخلٌة للكلٌة4** طبقاع للمادة )

 الموافقة  القرار  :
 (تحوٌل من شعبة إلً شعبة)

 (كلٌة التجارة)
 

علً تحوٌذذل الطالذذب/ صذذالح أمذذٌن  19/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   - 32
)باقً لتعادة  إلذذً  2010/2011أحمد صالح المقٌد بدبلوم الحاسبة والمراجعة للعام الجامعً 

 0دبلوم محاسبة ضرٌبٌة ، بناءع علً طلبه

 الموافقة  القرار  :
 

 (إيقاف تسجيل)
 (كلٌة الطب البشري)

علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ محمذذد  16/10/2011ـ  النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   33
لمذذدة عذذام ثذذانً اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر  2010نبٌه محمد أحمد المقٌد بدبلوم الصحة العامة أكتوبر 

 0للسفر للخارج 2011

 الموافقة  القرار  :
 

 
 
 
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ محمذذد  16/10/2011ـ  النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   34

لمذذدة سذذتة شذذهور اعتبذذاراع مذذن  2009طاهر السٌد شمس المقٌد بدبلوم أمراض الباطنذذة أكتذذوبر 
 0لظروؾ مرضٌة 2011أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالبذذة/ عفذذاؾ  16/10/2011ـ  النظر فً موافقة مجلس الكلٌذذة بتذذارٌ   35

در المسذذجلة لدرجذذة الذذدكتوراة بقسذذم الطذذب الشذذرعً والسذذموم اإلكلٌنٌكٌذذة عبد المحسن عبد القذذا
 0لرعاٌة الطفل 2011لمدة عام أول اعتباراع من أكتوبر  2008مارس 

 الموافقة  القرار  :
علً إٌقاؾ قٌد الطالب/ أحمد عبد  20/11/2011ـ  النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   36

لمدة  2007جة الماجستٌر بقسم القلب وا وعٌة الدموٌة أكتوبر العزٌز عبد المجٌد المسجل لدر
 0للسفر للخارج 2011عام ثانً اعتباراع من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ رامذذً  16/10/2011ـ  النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   37

لمدة ستة  2008ض الباطنة أكتوبر صابر زاٌد نصر الدٌن المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم أمرا
 0لظروؾ مرضٌة 2011شهور اعتباراع من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
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علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ أحمذذد  16/10/2011ـ  النظر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   38
لمذذدة سذذتة شذذهور  2008السٌد محمود المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم أمراض الباطنة أكتوبر 

 0لظروؾ مرضٌة 2011اراع من أكتوبر اعتب

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالبذذة/ رٌهذذام  16/10/2011ـ  النظر فً موافقة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   39

لمذذدة  2008حلمً عبذذد السذذتار المسذذجلة لدرجذذة الذذدكتوراة بقسذذم الباثولوجٌذذا اإلكلٌنٌكٌذذة أكتذذوبر
 0ٌة الطفللرعا 2011ستة شهور اعتباراع من نوفمبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ شذذرٌؾ  16/10/2011ـ  النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتذذارٌ   40

لمدة عذذام أول اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر  2009عز الدٌن توفٌق المقٌد بدبلوم الجراحة العامة أكتوبر 
 0للسفر للخارج 2011

 الموافقة  القرار  :
علً إٌقاؾ قٌد الطالبة/ عفت أبو  16/10/2011ة مجلس الكلٌة بتارٌ  ـ  النظر فً موافق 41

لمذذدة عذذام ثذذانً اعتبذذاراع مذذن  2008بكر محمذذد علذذً المقٌذذدة بذذدبلوم ا مذذراض الصذذدرٌة أكتذذوبر 
 0للسفر للخارج 2011أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
الطالذذب/ محمذذد  علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد 16/10/2011ـ  النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   42

لمذذدة عذذام ثذذانً اعتبذذاراع مذذن  2008عبذذد العزٌذذز موسذذى المقٌذذد بذذدبلوم الكبذذد والجهذذاز الهضذذمً 
 0للسفر للخارج 2011أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
 
 
 
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ أحمذذد  16/10/2011ـ  النظر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   43

 2008درجذذة الماجسذذتٌر بقسذذم ا مذذراض الباطنذذة أكتذذوبر محمد محمـد محمد الجندي  المسجل ل
 0للسفر للخارج 2011لمدة عام ثانً اعتباراع من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالبذذة/ حنذذان  16/10/2011ـ  النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   44

لمذذدة  2009اإلكلٌنٌكٌذذة مذذارس مسعد أحمد ثابذذت المسذذجلة لدرجذذة الذذدكتوراة بقسذذم الباثولوجٌذذا 
 0لرعاٌة الطفل 2011ستة شهور اعتباراع من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالبذذة/ أسذذماء  16/10/2011ـ  النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتذذارٌ   45

ٌذذس عبذذد الخذذالق حسذذن المسذذجلة لدرجذذة الذذدكتوراة بقسذذم الطذذب الشذذرعً والسذذموم اإلكلٌنٌكٌذذة 
 0لرعاٌة الطفل 2011لمدة عام أول اعتباراع من أكتوبر  2008رس ما

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ أحمذذد  16/10/2011ـ  النظر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   46

لمذذدة سذذتة شذذهور اعتبذذاراع مذذن أكتذذوبر  2009هارون ثابت المقٌد بدبلوم جراحذذة العظذذام أكتذذوبر 
 0ةلظروؾ مرضٌ 2011

 الموافقة  القرار  :
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علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالبذذة/ عذذال  16/10/2011ـ  النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   47
لمذذدة سذذتة  2009عراقً محمد المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة أكتذذوبر 

 0لرعاٌة الطفل 2011شهور اعتباراع من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالبذذة/ نهذذى  16/10/2011النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ  ـ   48

لمذذدة سذذتة  2009صبحً عبد هللا المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم الروماتٌزم والتؤهٌل أكتذذوبر 
 0لظروؾ مرضٌة 2011شهور اعتباراع من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ محمذذد  16/10/2011رٌ  ـ  النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذا 49

لمدة عام أول اعتباراع من  2008عبد الؽفار عبد الؽفار المقٌد بدبلوم ا مراض الصدرٌة أكتوبر 
 0للسفر للخارج 2011أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ تذذامر  16/10/2011ـ  النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   50

لمدة عام ثانً اعتباراع من  2009مصطفً محمد شلبً المقٌد بدبلوم ا مراض الصدرٌة أكتوبر 
 0للسفر للخارج 2011أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ أٌمذذن  16/10/2011ـ  النظذذر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   51

لمذذدة سذذتة  2008النساء والتولٌد أكتذذوبر السعٌد محمد الزٌات المسجل لدرجة الماجستٌر بقسم 
 0للسفر للخارج 2011شهور اعتباراع من إبرٌل 

 الموافقة  القرار  :

 
 
 

 

علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ محمذذد  16/10/2011ـ  النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   52
هور لمذذدة سذذتة شذذ 2007ضذذٌاء الذذدٌن عبذذد السذذمٌ  المقٌذذد بذذدبلوم ا مذذراض الصذذدرٌة أكتذذوبر 

 0لظروؾ مرضٌة 2011اعتباراع من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالبذذة/ شذذٌماء  16/10/2011ـ  النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتذذارٌ   53

لمدة  2009مجدي عبد الصبور المسجلة لدرجة الماجستٌر بقسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة أكتوبر 
 0لرعاٌة الطفل 2011عام أول اعتباراع من أكتوبر 

 الموافقة  القرار  :
 
 (كلٌة الزراعة)

علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ أحمذذد  26/10/2011ـ  النظر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   54
لمذذدة عذذام أول  2010الهادي السٌد جمعة المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم وقاٌة النبذذات سذذبتمبر 

 0ضور دورة تدرٌبٌة بالٌونانللسفر للخارج لح 2011اعتباراع من سبتمبر 

 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ أحمذذد  26/10/2011ـ  النظر فذذً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   55

لمذذدة عذذام  2008خالد عبد الوهاب المسجل لدرجة الماجسذذتٌر بقسذذم الهندسذذة الزراعٌذذة فبراٌذذر 
 ٌة من دولة التشٌ لحصوله علً منحة دراس 2011أول اعتباراع من سبتمبر 
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 الموافقة  القرار  :
علذذً إٌقذذاؾ قٌذذد الطالذذب/ محمذذد  26/10/2011ـ  النظر فً موافقذذة مجلذذس الكلٌذذة بتذذارٌ   56

لمدة عام ثذذانً  2002سمرة سمره الشامً المسجل لدرجة الدكتوراة بقسم وقاٌة النبات أكتوبر 
 0وذل  لظروؾ صحٌة 2011اعتباراع من أكتوبر 

 وافقةالم  القرار  :
 تحدٌد موضوع الرسالة)

 (وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ
 (الطب البشريكلٌة )

علً تحـدٌد موضوت الرسالة   16/10/2011النظر فً موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   - 57
 وتعٌٌن لجنة اإلشراؾ علً رسالة كل من :ـ

 
 

 تارٌخ التسجٌل التخصص الدرجة االسم م

 2009أكتوبر  النساء والتولٌد رماجستٌ أحمد مسعد بٌومً أحمد 1

 2009أكتوبر  أشعة تشخٌصٌة وتداخلٌة ماجستٌر محمد علً محمد علً 2

 2005أكتوبر  طب ا طفــــــال ماجستٌر ماهر محمد عبد الفتاح 3

 2008أكتوبر  أنؾ وأذن وحنجرة ماجستٌر رضا حسٌن ٌس محمد 4

 2005أكتوبر  طب ا طفــــــال ماجستٌر العاٌديصبحً إبراهٌم  5
 

 
 

 

 0وذل  علً الوجه المشار إلٌه بمذكرات الكلٌة  **

 الموافقة  القرار  :

 
 

 
 

 (عـــــــام)
 

 
 

د/ نائب رئيس الجامعة لةئون الدراسات العميا والبحوث بمواعيد بد  1(  وجوب إخطار مكاب  2
من الجدول الدراس  ، ونياية االلاحاق بالدراسات العميا وكذلك مواعيد بد  االماحانات ، وصورة 

 1وصورة من جدول االماحان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  MISد/ نائب رئيس الجامعة ورئيس المجمس من د/ محمد ةعراوي مدير مةـروع 1(  طمب  3
 1ضرورة اقديم اقرير ةيري عما ام إنجازه ف  البرنامج

 ــــة بالكميات الا  ام االنايا  منيا )حقوق/ امريض/ ىندسة( مم ربط إدارة الجامعــ
=  و فاد د/ محمد ةعراوي بأنو ف  سبيل االنايا  من احديث بيانــات كميــات الجامعــة فــ  خــ ل 

 1 ربعة ةيور
 

 

 }تفويض{
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افويض السيد األسااذ الدكاور/ عبد الرحيم سعد ةولح  ـ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة   **
ــا والبحــوث ســمطة المجمــس فــ  البــت فــ  الموضــوعات الاــ  ليــا صـــفة  لةــئون الدراســات العمي

 االساعجال وى  :
 (  مد فارة الاسجيل ف  حالــة ورود اةكيل لجنة الحكم والمناقةة ف  نفس الوقت2
 (  موضوعات الط ب الوافدين لعرضيا عم   كءر من جية3
بعءــة )إةــراف مةــارك/ خارجيــة( عمــ   ن يــام (  إيقاف مدة الاسجيل لمطــ ب المبعــوءين عمــ  4

 1عرضيا عم  مجمس الدراسات العميا والبحوث لممصادقة

  
 الثانٌة والنصؾ ظهراً حٌث كانت الساعة  ذلكاالجتماع علً  وانتهً

 
 

 

 القائم بعمل نائب رئٌس الجامعة          

 لةئون الدراسات العميا والبحــوث                     
        

 {د/ عبد الرحٌم سعد شولح1أ}                        
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 بعض المالحظات علً الئحة الدراسات)
 (العلٌا"بنظام الساعات المعتمـــــــــدة" 

 (كلٌة العلوم)
  بتذذارٌ  1936حذذث العلمذذً رقذذم )د/ وزٌذذر التعلذذٌم العذذالً والدولذذة للب0صذذدر قذذرار أ   – 145
 بالموافقة علً الئحــــة الدراسات العلٌا بالكلٌة "نظام الساعات المعتمدة" 14/8/2010

 0علً تطبٌق الالئحة 14/9/2010=  وافق مجلس الكلٌة بتارٌ  
**  تذذذذذم مخاطبذذذذذة الكلٌذذذذذة بشذذذذذؤن بعذذذذذض المالحظذذذذذات علذذذذذً الالئحذذذذذة بكتابنذذذذذا المذذذذذإر  فذذذذذً 

 0م29/12/2010
علذذً  18/4/2011بشؤن موافقة مجلس الكلٌة بتارٌ   11/5/2011رد الكلٌة بتارٌ  =  ورد 

 0تصوٌب المالحظات
 مرفقاع به نسخة من الالئحة بعد التعـــدٌالت 28/7/2011**  ورد كتاب الكلٌة بتارٌ  

 =  بالمراجعة تبٌن أنه مازال هنا  بعض المالحظات لم ٌتم تصوٌبها وهً :
 العلمً لمقررات درجة الدكتوراة بقسم الرٌاضٌات    الٌوجد المحتوى1)
  أن عذذدد السذذاعات 604، ؾ  603، ؾ  602، ؾ  601   ورد بقسذذم الفٌزٌذذاء مقذذرر )ؾ 2)

 ساعة معتمدة 2ساعة تمرٌنات =  1  ساعة نظري + 2المخصصة لكل منهم )
 لتالً :من الالئحة تعرٌؾ الساعة المعتمدة الواجدة كا 5=  علماع بؤنه ورد بالمادة 

)هً وحدة قٌاس دراسذذٌة لتحدٌذذد وزن كذذل مقذذرر بالنسذذبة إلذذً المقذذررات ا خذذرى وهذذً تعذذادل : 
محاضرة نظرٌة مدتها سذذاعة واحذذدة فذذً ا سذذبوت أو تمذذارٌن أو عملذذً مذذدتها سذذاعتان أو ثذذالث 

 0ساعات فً ا سبوت طوال العام الدراسً 
ات التمارٌن التً تقل عن ثالث ساعات **  وقد لوحظ بالالئحة بصفة عامة أنه الٌتم حساب ساع

أو ساعات العملً التً تقل عن ساعتان ضمن الساعات المعتمدة للمقررات "علذذً سذذبٌل المثذذال 
 0الالحصر"

 اآلتً :ـ 39=  ورد بدبلوم الكٌمٌاء العضوٌة التطبٌقٌة "جدول المقررات اإلجبارٌة   
 ساعة معتمدة 3= ساعة عملً  3ساعة نظري +  2مخص  له  510*   مقرر   
 ساعة معتمدة   3ساعة عملً =  2ساعة نظري +  2مخص  له  513*   مقرر   

 

 القرار :  
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علذذً تحدٌذذد موضذذوت الرسذذالة وتعٌذذٌن لجنذذة  21/7/2009لٌذذة فذذً وافذذق مجلذذس الك  - 148
 اإلشراؾ للطالب/ كالتالً :

 "نتائ  التلقٌح المجهري بوحدة اإلخصاب المساعد بمستشفى بنها الجامعً"
 تحت إشراؾ :

 أستاذ أمراض النساء والتولٌد بطب بنهــا   د/ عثمــــان طه دنٌا0أ
 أمراض النساء والتولٌد بطب بنهــاأستاذ    د/ محمد عبد السالم محمد0أ

 مدرس أمراض النساء والتولٌد بطب بنهـا   د/ محمـــد فرج الشربٌنً
تشكٌل لجنة الحكم والمناقشذذة علذذً  22/11/2010د/ نائب رئٌس الجامعة بتارٌ  0=  اعتمد أ

 الرسالة من :
 رفاع ورئٌساع"أستاذ أمراض النساء والتولٌد بطب بنها "مش    د/ عثمــــان طه دنٌا0أ
 أستاذ أمراض النساء والتولٌد بطب بنها "داخلــــً"    د/ أٌمـن محمود عساؾ0أ
 أستاذ أمراض النساء والتولٌد بطب المنوفٌــة "خارجً"    د/ مدحت عصام الدٌن حلم0ًأ

تعدٌل تشكٌل لجنة الحكم والمناقشة  5/1/2011د/ نائب رئٌس الجامعة بتارٌ  0=  كما اعتمد أ
 0د/ محمد عبد السالم محمد0د/ عثمان طه دنٌا لسفره للخارج ، وإضافــــة أ0  برف  اسم أوذل

وقذذد وافذذق  15/1/2011د/ عمٌد الكلٌة ٌفٌد أن الطالب ناقل الرسالة بتارٌ  0**  ورد كتاب أ
 علـً : 18/9/2011، ولجنة الدراسات بتارٌ   18/9/2011مجلس الكلٌة بتارٌ  

د/ مذذدحت عصذذام الذذدٌن حلمذذً "المنذذاقل 0ث أنها تم الموافقذذة علٌهذذا مذذن أ   قبول الرسالة ح1ٌ
 د/ محمد عبد السالم محمد "عن المشرفٌن" وذل  بعد التعدٌالت المطلوبـــة0الخارجً" ، أ

د/أٌمذذن محمذذود عسذذاؾ "الممذذتحن الذذداخلً" الذذذي ٌتضذذمن 0   عذذرض التقرٌذذر المرسذذل مذذن أ2
لمرفذذق بذذا وراق وٌطلذذب سذذٌادته عذذرض الموضذذوت إهانذذة السذذادة المشذذرفٌن علذذً الرسذذالة وا

 0للتحقٌـــــق
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=  أرفقذذت الكلٌذذة التقذذارٌر الفردٌذذة والتقرٌذذر الجمذذاعً الخذذا  بالطالذذب الموقذذ  مذذن المنذذاقل 
ومإشذذر  18/5/2011الخارج والمشرؾ علً الرسالة بالموافقة بعد إجراء التصوٌبات بتذذارٌ  

 علٌه من الممتحن الداخلً باآلتً :
برفض الرسالة لألسباب المذكورة فً التقرٌر الفردي ، كما أوصذذً باالحتفذذاظ بالرسذذالة  "أوصً

 كنموذج الستهتار الطالب والمشرفٌن فً طب بنها"
د/ رئدددددٌس 1إعدددددداد مدددددذكرة للعدددددرض علدددددً أ    القدددددرار  :
 الجامعة 

بمددنح درجددة الماجسددتٌر فددً أمددراض النسدداء         
 والتولٌد

 للطالب المذكور        
 

 


