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ت الذًملشاطيت الشعبيت           الجمهوسٍت الجضائٍش

 وصاسة الخعليم العالي و البحث العلمي

 قؼىٌُىت – حامػت ؤلادىة مىخىضي

ُيت  الحيىو   مك

  إلاجكؽ  لػكمي

محضـــــش اجخمـــــاع املجلــــس العلمــــــي 

ــــــخ            ليت 01:بخاٍس  2018 جٍو

 

كُت ػىت غحس  إلاجكؽ  لػكمي لكهكُت  حخماغا ًىم         غـطة غلى  لؼاغت ثماهُتألفين و  لى حس مً ؿهط حٍى

 .غماضة فىظي كباحا بمحط  لهكُت بطئاػت  لطئِؽ  لثاهُت غـط

:ألاعضاء الحاضشون   

 ضئِؽ  إلاجكؽ  لػكمي         غماضة فىظي                             ز.أ 

 غمُس  لهكُت     ًاؿىض غبس  الفُظ                       ز.أ

 هائب  لػمُس  إلاهكف بالبُس غىحُا                        غُاش ي ؿػبان            . ز     

 ضئِؽ  للجىت  لػكمُت لكحاهىن  اخاق           بىزلُى ػكُم                            . ز

 ضئِؽ  للجىت  لػكمُت لكحاهىن  لػام       غميرؾ هصًط                              . ز

 طفاغ محمس. ز                                          غوى بًى

 غوىة                                     ظو ؾ ضبُػت        . ز  

 غوى بىحػس ض  لهاؿمي                            . ز 

 دىحت ػػاز                                  غوىة. ز 

 (  في حالت إهخس ب)ضهى ن محمس بكحاػم                       غوى . أ 

             بالهكُت   إلانخبت حافظت  م                      آلاوؼت غباغ غبكت 
 

 :ألاعضاء املخغيبون بذون عزس 

 لطزون غعوظ                                 غوى    ز.أ 

 بىشض ع بكحاػم                             مسًط مذبر    ز.أ 
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  :  جـــــذول ألاعمـــــال

ز.م. و  لسلخىض ه ىجحسًس اجان مىاقـت أًطوحت  لسلخىض ه في  لػكىم- أوال  

  لدسجُل في قؼم زلخىض ه في  لػكىم-ثاهيا

ز .م. لسلخىض ه ى لدسجُل في قؼم -ثالثا

مخفطقاث-سابعا  

: مً قبل ضئِؽ  إلاجكؽ  لػكمي ؿطع في زض ػت حسوى ألاغماى لما ًلي الافخخاحُتبػس  لهكمت   
 

  جحذًذ لجان مىاكشت أطشوحت دكخوساه في العلوم:أوال 

 :العلومجحذًذ لجان مىاكشت أطشوحت دكخوساه في  - أ
 

:كسم اللاهون العام   

بـاضة غبس  إلاالو :ةًكب  لٌالب- 1  

  زوض ألاهتربىى في حؼكُم  إلاجطمين: إلاىهىع 

ًاؿىض غبس  الفُظ  ز.أ:  إلاـطف   

  : للجىت  إلاحترحت

ضئِؼا          ز  مالهي محمس ألادوط      .أ- 

 غىابت- ز   بىلحُل ألادوط                 غوى           حامػت باجي مذخاض .أ- 

  باجىت–            حامػت  الاج اخوط غوى                                    ػكُم بـير.  ز- 

  باجىت–ضحاب ؿازًت                               غوى            حامػت  الاج اخوط .  ز- 

غميرؾ هصًط                      غوى            .  ز-   

  املوافلت   :أي املجلس العلمي ض
 

ػكٌان غماض:ًكب  لٌالب - 2  

ػُت في  اجع ئط: إلاىهىع  زض ػت جحُُمُت-   لثىائُت  إلاجكؼُت لكؼكٌت  لدـَط  

طفاغ محمس. ز:  إلاـطف  بًى  

  : للجىت  إلاحترحت

ضئِؼا   ظغس وي محمس                          ز.أ-   

ز مباضمي زلُكت                            غوىة        حامػت  الاج اخوط باجىت .أ-   

  غوىبً ؿػبان محمس  للااح             .  ز- 

  أم  لبى قي–كُمىز مذكىف                         غوى          حامػت  لػطبي بً مهُسي . ز- 

 ػنُنسة- 1955  وث 20بى لحمح ًىػف                         غوى           حامػت . ز- 

  إلاى فحت : سأي املجلس العلمي 
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 .بذىؾ دالس:   لٌالب ًكب- 3

ؼ  اجع ئطي :  إلاىهىع  .فػالُت  لػحاب  اجىااي في  لدـَط  

ز  ًاؿىض غبس  الفُظ.أ:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت  

  ضئِؽحفُظ غاؿىض                     .  ز.أ- 

باجىت- ز  ظض ضة اخوط                         غوى             حامػت  الاج اخوط .أ-   

ػنُنسة- 1955 أوث 20ز   مىلىض ضحماوي                         غوى                حامػت .أ-   

  باجىت–ػكُم بـير                          غوى           حامػت  الاج اخوط . ز- 

ظو ؾ ضبُػت                            غوىة  . ز-     

 . إلاى فحت  :سأي املجلس العلمي 
 

  حغطي أميرة :ةًكب  لٌالب- 4

ىُت الماًت ححىو ؤلاوؼان في زوى  لبحط ألابُى  إلاخىػٍ: إلاىهىع  آلالُاث  لًى  

   ًاؿىض غبس  الفُظز.أ:  إلاـطف 

  : للجىت  إلاحترحت

 فاللي لماى                                  ضئِؼا. ز- 

  باجىت–ز  ضحاب ؿازًت                     غوى            حامػت  الاج اخوط .أ- 

م                     غوى            حامػت مىلىز مػمطي .أ-  جيزي وظو- ز دكفان لٍط  

جيزي وظو-                حامػت مىلىز مػمطي غوى كام إلُاغ                                   . ز-   

 بىزلُى ػكُم                                غوى              . ز- 

  املوافلت :سأي املجلس العلمي 
 

ل ؿىقي: ًكب  لٌالب - 5 ػُغاٍو  

حُا : إلاىهىع  ت  لنز غاث في إفٍط حي و زوضه في حؼٍى حي–ؤلاجحاز ؤلافٍط   زوض مجكؽ  لؼكم و ألامً ؤلافٍط

زلطزون غعوظ.أ:  إلاـطف   

  : للجىت  إلاحترحت

ضئِؼا حؼىت غبس  المُس                           ز.أ-   

  باجىت–ز ضحاب ؿازًت                           غوى            حامػت  الاج اخوط .أ- 

3 قؼىٌُىت –ز  بىضوبي غبس  لكٌُف                  غوى           حامػت كااح بىبيُسض .أ-   

              غوىغميرؾ هصًط                                          . ز- 

3 قؼىٌُىت –لبابي ككُحت                                           غوى          حامػت كااح بىبيُسض . ز-   

 املوافلت : سأي املجلس العلمي 
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 بػىؾ زلُكت : ةًكب  لٌالب- 6

  حماًت  إلاىافؼت  الطة مً ؤلاجفاقاث  إلاحظىضة في ظل أحهام قاهىن  إلاىافؼت: إلاىهىع 

ز   ًاؿىض غبس  الفُظ.أ:  إلاـطف   

  : للجىت  إلاحترحت

ضئِؼا   بىشض ع بكحاػم                                             ز.أ-   

  باجىت–                   حامػت  الاج اخوط غوىز ظض ضة  لى ػػت                                                . - 

قاإلات–1945 ماي 08ز هجاح غلام                                             غوى          حامػت .أ-   

غىابت- غماضة بكغُث                                                 غوى                 حامػت باجي مذخاض . ز-   

 ػػسي غبس  الكُم                                  غوى . ز- 

 املوافلت : سأي املجلس العلمي 
 

  ػكٌاوي جىفُق:ًكب  لٌالب - 7

جحكُل  لبلمت  لىض ثُت  لكفطز بين ؤلادخُاض و ؤلاحباض : إلاىهىع   

ز ًاؿىض غبس  الفُظ.أ:  إلاـطف   

  : للجىت  إلاحترحت

ضئِؼا     مالهي محمس ألادوط                  ز.أ-   

    غوىز  غماضة فىظي                                            .أ- 

ز بىلحُل ألادوط                     غوى .أ-   

بؼنطة–ز ظو وي غباغ                                غوى            حامػت محمس دُوط -   

  بؼنطة–ز  ماوؼ ػكمى                                            غوى         حامػت محمس دُوط  - 

 املوافلت : سأي املجلس العلمي 
 

 وػمىن آػُا : ةًكب  لٌالب- 8

ؼ  اجع ئطي و  إلاحاضن : إلاىهىع  مت ؤلاضاابُت في  لدـَط   لخٌىض  إلافااُمي للجٍط

ز غماضة فىظي.أ:  إلاـطف   

  : للجىت  إلاحترحت

ضئِؼا  حفُظ غاؿىض                         ز.أ-   

 ػنُنسة- 1955  وث 20       حامػت غوىز مىلىض ضحماوي                                   .أ- 

ديـكت–بىقطة إػماغُل                         غوى          حامػت غباغ لغطوض. ز-   

 ػنُنسة- 1955  وث 20ًىوؽ بسض  لسًً                        غوى           حامػت . ز- 

طفاغ محمس                       غوى             حامػت ؤلادىة مىخىضي . ز-   قؼىٌُىت –بًى

 املوافلت :  سأي املجلس العلمي 
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 بً مؼػىز ؿهطظ ز :ةًكب  لٌالب- 9

حجُت  اخبرة  لٌبُت  لـطغُت أمام  لحاض ي  اجىااي: إلاىهىع   

زغماضة فىظي.أ:  إلاـطف   

  : للجىت  إلاحترحت

ضئِؼا   حفُظ غاؿىض                          ز.أ-   

 ػنُنسة- 1955  وث 20          حامػت غوىز مىلىض ضحماوي                         .أ- 

  باجىت–بـير ػكُم                                غوى          حامػت  الاج اخوط. ز- 

طفاغ محمس                          غوى . ز-  بًى  

 ػنُنسة- 1955  وث 20ًىوؽ بسض  لسًً                         غوى           حامػت . ز- 

 املوافلت : سأي املجلس العلمي 
 

ىة اسي  :ةًكب  لٌالب - 10 هٍى  

ت غلى  لبكسًت في  لحاهىن  اجع ئطي : إلاىهىع    لطقابت ؤلاز ٍض

غميرؾ هسًط . ز:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

ًاؿىض غبس  الفُظ          ضئِؼا  . ز.أ-  

ضباحي ملٌفى                  غوى      . ز-   

  ػٌُف –مىػت غماض                          غوى           حامػت فطحاث غباغ . ز-

ؿػاوي وفاء                       غوى             حامػت  اجع ئط . ز -  

  ػنُنسة – 1955 أوث 20بىككلاى هىض  لسًً        غوى           حامػت . ز -

 املوافلت :   سأي املجلس العلمي
 

  محطي آماى   :ةًكب  لٌالب - 11

ؤلاثباث بالسلُل  لطقمي في  لحاهىن  اجىااي  اجع ئطي : إلاىهىع   

ًاؿىض غبس  الفُظ  . ز .أ: إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

غماضة فىظي                            ضئِؼا  . ز.أ-  

  ػنُنسة– 1955 أوث 20مىلىض ضحماوي                غوى       حامػت . ز. أ -

  بؼنطة –ماوؼ ػكمى                                   غوى           حامػت  محمس دُوط . ز-

  بؼنطة–ظو وي غباغ                          غوى             حامػت  محمس دُوط . ز -

بىإلاهاحل أحمس                        غوى           . ز -  

 .املوافلت بششط إحضاس الوعذ باليشش أو امللال  :   سأي املجلس العلمي
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:كسم اللاهون الخاص  

لػميري إًمان : ةًكب  لٌالب- 1  

آلالُاث ؤلاجفاقُت لكخىظُم  لسولي لكخنىىلىحُا: إلاىهىع   

.ز   بىبىسًط غبس  لطظ و.أ:  إلاـطف   

 : للجىت  إلاحترحت

 ز بىغىاقت  لؼػُس                     ضئِؼا.أ-   

  ػٌُف –بكمامي غمط                        غوى      حامػت فطحاث غباغ ز     .أ- 

 غُاش ي ؿػبان                                 غوى              . ز- 

 بً ٌؼػس غصض ء                           غوى             . ز- 

    2 ػٌُف–ظ ًسي أماى                           غوى            حامػت محمس إلاين زباغين . ز- 

املوافلت : سأي املجلس العلمي   
 

 قطماي أحمس ألامين: ًكب  لٌالب - 02

  لـطوي  لخحُُسًت في غحس جطدُم  ػخغالى بط ءة الادتر ع: إلاىهىع 

حى زو غلام. ز:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

 ز قمىح غبس  إلاجُس             ضئِؼا.أ- 

 سلطي فوُكت                    غوى        حامػت باجي مذخاض غىابت        .  ز- 

 ػالمي وضزة                             غوى . ز- 

جيزي وظو- أماظوظ  لٌُفت                         غوى          حامػت مىلىز مػمطي . ز-   

جيزي وظو- حمسوؾ أهِؼت                        غوى               حامػت مىلىز مػمطي . ز-   

املوافلت بششط إًذاع الوعذ باليشش  أو امللال  : سأي املجلس العلمي  
 

 غالو هجُمت : ةًكب  لٌالب- 3

  زض ػت محاضهت– ألاػاغ  لحاهىوي لكطحىع في مواض  اجى ض  للىاعي : إلاىهىع 

ز   ًاؿىض غبس  الفُظ.أ:  إلاـطف   

 : للجىت  إلاحترحت

 ز قمىح غبس  إلاجُس                ضئِؼا     .أ-  

 بىلطظ ظة أحمس                      غوى                      . ز- 

 غىابت      - غماضة بكغُث                     غوى           حامػت باجي مذخاض . ز- 

ىؾ مبروك                غوى            حامػت محمس إلاين زباغين . ز-      2 ػٌُف–بً ٍظ

  باجىت –بىاىخالت غبس  لحازض               غوى           حامػت  الاج اخوط . ز- 
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املوافلت : سأي املجلس العلمي   
 

 بىلػؼل آػُا : ةًكب  لٌالب- 4

ؼ  اجع ئطي : إلاىهىع    الماًت  اجىائُت إلاػٌُاث  الاػب آلالي في  لدـَط

ز  ًاؿىض غبس  الفُظ.أ:  إلاـطف   

 : للجىت  إلاحترحت

 ضئِؼاغماضة فىظي                                    ز.أ- 

 ػنُنسة- 1955  وث 20          حامػت غوىز مىلىض ضحماوي                     .أ- 

  باجىت–غاقلي فوُكت                                  غوى             حامػت  الاج اخوط. ز- 

  بؼنطة –ظو وي غباغ                                     غوى      حامػت محمس دُوط . ز-

 بىإلاهاحل أحمس                        غوى            . ز- 

.املوافلت بششط إًذاع الوعذ باليشش أو امللال: سأي املجلس العلمي   
 

 :د .م.ل–جحذًذ لجان مىاكشت أطشوحت الذكخوساه  - ب
 

 :كسم اللاهون العام 

ىت :ةًكب  لٌالب-  1    حس ز ٍظ

  زض ػت حالت  اجع ئط–زوض  لسولت في إقخلاز  لؼىو : إلاىهىع 

قمىح غبس  إلاجُس. ز.أ:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

بىشض ع بكحاػم                    ضئِؼا  . ز.أ-  

غىابت- ز غكُىؾ قطبىع لماى          غوى             حامػت باجي مذخاض .أ-   

غىابت  - غماضة بكغُث                        غوى           حامػت باجي مذخاض . ز-  

ز بىحػس ض  لهاؿمي                  غوى    -  

نلي  للسًق                        غوى      - ز ٍض  

 املوافلت :   سأي املجلس العلمي
 

 :خاصكسم اللاهون ال

بىمعبط  لحمان:ًكب  لٌالب - 1  

غحس جأمين  إلاطلباث: إلاىهىع   

بىإلاهاحل أحمس. ز:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

 3قؼىٌُىت - ز  بىبىسًط غبس  لطظ و                 ضئِؼا           حامػت كااح بىبيُسض  .أ- 

 بىحجُكت غلي                                  غوى       . ز- 
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 ػػسي غبس  الكُم                   غوى         . ز- 

 لػباوي وفاء                                     غوى          . ز- 

بجاًت- ػاٌف غبس  إلاالو                          غوى            حامػت غبس  لطحمً ميرة . ز-   

 املوافلت  :  سأي املجلس العلمي
 

مت  :ةًكب  لٌالب- 2    جمط هذ ٍض

ؼ  اجع ئطي :  إلاىهىع    لطاً  الُاظي  لػحاضي في  لدـَط

غُاش ي ؿػبان . ز:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

 3قؼىٌُىت - ز    بىبىسًط غبس  لطظ و                      ضئِؼا             حامػت كااح بىبيُسض  .أ- 

 بً ؿػبان غلي                                  غوى . ز- 

 دى زحُت ػمُحت حىان               غوى   . ز- 

 قؼىٌُىت- بً غبس  لحازض ظاطة                      غوى              حامػت ألامير غبس  لحازض  . ز- 

 املوافلت  : سأي املجلس العلمي
 

ػٍطنذ لبنى :ةًكب  لٌالب- 3  

ؼ  اجع ئطي :  إلاىهىع    إلاؼسولُت  اجىائُت غً فػل  لغير  في  لدـَط

ز ًاؿىض غبس  الفُظ.أ:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

 ز مالهي محمس الادوط            ضئِؼا             .أ- 

 غىابت–ز بىلحُل ألادوط                 غوى      حامػت باجي مذخاض.أ- 

 جبؼت–ز زلىى  لٌااط                     غوى           حامػت  لػطبي  لخبس ي.أ- 

  باجىت–ز مباضمي زلُكت                          غوى             حامػت  الاج اخوط.أ- 

 ظو ؾ ضبُػت                       غوى        . ز- 

 املوافلت بششط إًذاع الوعذ باليشش أو امللال  : سأي املجلس العلمي
 

مىاىبي هىض  لهسي :ةًكب  لٌالب- 4  

ؼ  اجع ئطي :  إلاىهىع  ضدلت  لخجعئت في  لدـَط  

ز بىغىاقت  لؼػُس.أ:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

 3قؼىٌُىت - ز بىبىسًط غبس  لطظ و             ضئِؼا        حامػت كااح بىبيُسض  .أ- 

 غُاش ي ؿػبان                    غوى              . ز- 

 بً ؿػبان غلي                   غوى . ز- 

 دى زحُت ػمُحت حىان        غوى         . ز- 
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 باجىت- قلىضي فهُمت                   غوى          حامػت  الاج اخوط  . ز- 

 املوافلت  : سأي املجلس العلمي
 

منطبف ػمُت :ةًكب  لٌالب- 5  

غحس  لخأمين مً  إلاؼسولُت  إلاسهُت  لٌبُت:  إلاىهىع   

بىإلاهاحل أحمس. ز:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

 3قؼىٌُىت - ز بىبىسًط غبس  لطظ و                   ضئِؼا        حامػت كااح بىبيُسض  .أ- 

 ػػسي غبس  الكُم                   غوى . ز- 

 بىلطظ ظة أحمس                                    غوى            . ز- 

 ػنُنسة - 1955 أوث 20لُفاجي هُف                          غوى         حامػت . ز- 

حُجل- دالف فاجح                                           غوى          حامػت محمس  للسًق بً ًحي . ز-   

 .املوافلت : سأي املجلس العلمي
 

ي دكُسة :ةًكب  لٌالب- 6 غًى  

زوض  لخأمين مً  إلاؼسولُت  إلاسهُت غً  إلاىخجاث في حماًت  إلاؼستكو  اجع ئطي :  إلاىهىع   

بكػابس ػامي. ز:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

 ز ػامي بً حمكت               ضئِؼا .أ 

 بً ٌؼػس غصض ء                   غوى  . ز 

 جبؼت –باووي محمس                        غوى         حامػت  لػطبي  لخبس ي . ز  

 أم  لبى قي –غماضة وػُمت                         غوى           حامػت  لػطبي مً مهسي . ز  

 املوافلت بششط إًذاع الوعذ باليشش أو امللال  : سأي املجلس العلمي
 

بىفكنت ػاضة :ةًكب  لٌالب- 7  

  الماًت  لحاهىهُت لكمسمً له: إلاىهىع 

بىزلُى ػكُم. ز:  إلاـطف   

  للجىت  إلاحترحت 

 ز بىغىاقت  لؼػُس                    ضئِؼا .أ 

 لػباوي وفاء                                  غوى  . ز 

 ع                 غوى           حامػت محمس بىهُاف .  ز   إلاؼُكت –بىدطن غبس  لػٍع

 أم  لبى قي –غماضة وػُمت                               غوى          حامػت  لػطبي مً مهسي . ز  

 املوافلت : العلميسأي املجلس 
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بً جىمي صلط :ةًكب  لٌالب- 8  

إلتز م  لبىو بفحم  إلاؼدىس ث و مٌابحستا في ؤلاغخماز  إلاؼدىسي:  إلاىهىع   

ز   ظغمىؾ محمس.أ:  إلاـطف   

: للجىت  إلاحترحت   

 ز  قمىح غبس  إلاجُس                        ضئِؼا.أ- 

 بىزلُى ػكُم                            غوى . ز- 

    2 ػٌُف–بكػِؼاوي محمس  لٌااط              غوى           حامػت محمس إلاين زباغين . ز- 

ع                            غوى          حامػت محمس بىهُاف . ز-    إلاؼُكت- بىدطق غبس  لػٍع

 ػػسي غبس  الكُم                    غوى . ز- 

 املوافلت  : سأي املجلس العلمي
 

: الدسجيل في كسم دكخوساه في العلوم :هيا ثا
 

  :اللاهون العام كسم

مس س ي دمىػت :ةًكب  لٌالب- 1  

ت:  إلاىهىع  جىفُص ألاحهام  لحوائُت هس ؤلاز ضة في ظل قاهىن ؤلاحط ء ث  إلاسهُت و ؤلاز ٍض  

زمىس ى ظاُت.أ:  إلاـطف   

 املوافلت  : سأي املجلس العلمي
 

بحطي هبُل  :ًكب  لٌالب - 2  

  لحلس  اجىااي في  اجط ئم  إلاػكىماجُت:  إلاىهىع 

غميرؾ هصًط.ز:  إلاـطف   

 املوافلت : سأي املجلس العلمي
 

مػخىو غازى:ًكب  لٌالب - 3  

  لىظام  لحاهىوي للجماغاث ؤلاقكُمُت في  اجع ئط: إلاىهىع 

غميرؾ هصًط.ز:  إلاـطف   

 املوافلت : سأي املجلس العلمي
 

ع  -بىغابت غبس  لػٍع :ًكب  لٌالب -4  

و و  هحواء  لسغىي  لػمىمُت : إلاىهىع  ط ف في جحٍط إض زة ؤلًا  

ًاؿىض غبس  الفُظ .ز.أ:  إلاـطف   

 املوافلت : سأي املجلس العلمي
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:خاص اللاهون ال كسم  

ؿطو هت غلي:ًكب  لٌالب - 1  

حماًت  إلاؼخأحط في غحس ؤلاًجاض  لخجاضي :  إلاىهىع   

حى زو غلام. ز:  إلاـطف   

 املوافلت  : سأي املجلس العلمي
 

 : د.م.الدسجيل في كسم الذكخوساه  ل- ثالثا 
 

 اللاهون العام  :كسم
 

 العالكاث الذوليت و كاهون املىظماث الذوليت: جخصص - أ 

مـير كى الت: ًكب  لٌالب - 1  

آلُاث مجكؽ ألامً في جىفُص قى غس  لحاهىن  لسولي ؤلاوؼاوي ش ث  لٌابؼ  لحوااي:  إلاىهىع   

  ر ً  لسلخىض ه جذلم  لحاهىن  لسولي بخاٍض  01/07/2018: بىاء غلى محوط  حخماع اجىت  لخهٍى

 :بحوىض مل مً 

 حؼىت غبس  المُس               ضئِؼا / ز.أ 

 مػكم ًىػف                             غوى  / ز 

 طفاغ محمس                       غوى  / ز  بًى

 غميرؾ هسًط                               غوى  / ز 

 جم إػىاز ؤلاؿط ف لألػخاش  لسلخىض فُاللي لماى بلفخه مخذللا في مـطوع  لسلخىض ه 

ً في الذكخوساه  : سأي املجلس العلمي  املوافلت على سأي لجىت الخكٍو
 

 غبس  لطحمً ض ئس  : ًكب  لٌالب - 2

  زض ػت حالت لألػير  لفكؼٌُني– لىظام  لحاهىوي ألػطي  الطب في  لحاهىن  لسولي :  إلاىهىع 

  ر ً  لسلخىض ه جذلم  لحاهىن  لسولي بخاٍض  01/07/2018: بىاء غلى محوط  حخماع اجىت  لخهٍى

 :بحوىض مل مً 

 حؼىت غبس  المُس             ضئِؼا / ز.أ 

 مػكم ًىػف                             غوى  / ز 

 طفاغ محمس                     غوى  / ز  بًى

 غميرؾ هسًط                             غوى  / ز 

 جم إػىاز ؤلاؿط ف لألػخاش  لسلخىض فُاللي لماى بلفخه مخذللا في مـطوع  لسلخىض ه 

ً في الذكخوساه  : سأي املجلس العلمي  املوافلت على سأي لجىت الخكٍو
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مخفشكـــــــــــاث:ا سابع  
 

 اللاهون العام  :كسم
 

 طلب اعخماد مطبوعت بيذاغوجيت-  (1

 لػىض حؼان حمعة:ًكب ألاػخاش - 1

 محاهط ث في  لحاهىن  لسولي ؤلاوؼاوي:غىى ن  إلاٌبىغت 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
  

 بىض غ أحمس: ًكب ألاػخاش - 2

  إلاىاظغاث  لسولُت و ًطو حكها ػكمُا:غىى ن  إلاٌبىغت 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 بىمىضو  مىاى: ًكب ألاػخاشة - 3

 محاهط ث في محُاغ ححىو ؤلاوؼان:غىى ن  إلاٌبىغت 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 أمجىج  هى ض: ًكب ألاػخاش - 4

(  ليـاي ؤلاز ضي -  لخىظُم ؤلاز ضي     - )محاهط ث في  لحاهىن ؤلاز ضي  :غىى ن  إلاٌبىغت 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 مطمىن ضؿُسة: ًكب ألاػخاشة - 5

 محاهط ث في  لحاهىن  لسولي الحىو ؤلاوؼان:غىى ن  إلاٌبىغت 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 بىحالٌؽ إلهام: ًكب ألاػخاشة - 6

 محاهط ث في قاهىن  إلاىافؼت: غىى ن  إلاٌبىغت 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 قىقت وز ز: ًكب ألاػخاشة - 7

  ملازض ؤلالتز م–محاهط ث في  لحاهىن  إلاسوي : غىى ن  إلاٌبىغت 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 قط وي مفُسة:ًكب هبٍ غىى ن أًطوحت زلخىض ه غكىم لكٌالبت – (2

 ز مالهي محمس ألادوط.أ:  إلاـطف 

  زض ػت محاضهت– لػفى  و أثطه غلى  لؼُاػت  اجىائُت : لػىى ن  لحسًم 

  لػفى  و أثطه غلى  لؼُاػت  اجىائُت في  لحاهىن  اجع ئطي :  لػىى ن  اجسًس 
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  إلاى فحت  : سأي املجلس العلمي
 

ؼ  اجع ئطي -  (3 ني جحذ غىى ن  لحاهىن  اجىااي  لسػخىضي و ححىو ؤلاوؼان في  لدـَط ًكب جىظُم مكخحى ًو

 بين  لى قؼ و  إلاخٌكباث 

 .بىإلاهاحل أحمس. ز: ضئِؽ  إلاكخحى 

 جأحُل  لبث في  لٌكب لػسم  ػخفاء  لٌكب لـطوي  لـهكُت إلاـطوع جىظُم مكخحى  : سأي املجلس العلمي
 

ني جحذ غىى ن   لٌاقاث  إلاخجسزة بين هطوضة الاػخغالى و حماًت  لبِئت  (4  ًكب جىظُم مكخحى ًو

 .لىكُف هى ى . ز: ضئِؽ  إلاكخحى 

 جأحُل  لبث في  لٌكب لػسم  ػخفاء  لٌكب لـطوي  لـهكُت إلاـطوع جىظُم مكخحى  : سأي املجلس العلمي
 

 ضماؾ ػمُت: ز لكٌالبت .م.ًكب هبٍ غىى ن أًطوحت زلخىض ه  ى-  (5

نلي  للسًق. ز:  إلاـطف   ٍض

ني غبر قى هين  إلاالُت  : العىوان اللذًم بُت و ؤلاهفاقُت في جىحُه ؤلاقخلاز  لًى  حالت –زوض  لؼُاػت  لوٍط

  اجع ئط

بُت في حشجُؼ الاػدثماض في  اجع ئط : العىوان الجذًذ  زوض  لؼُاػت  لوٍط

  إلاى فحت  : سأي املجلس العلمي
 

 بىلىػاخ إًمان: ز لكٌالبت .م.ًكب هبٍ غىى ن أًطوحت زلخىض ه ى-  (6

 مػكم ًىػف. ز:  إلاـطف 

 آثاض  لػحىباث  لصلُت غلى ححىو ؤلاوؼان :العىوان اللذًم

 آثاض  لػحىباث  إلاؼستسفت غلى ححىو ؤلاوؼان :العىوان الجذًذ

  إلاى فحت  : سأي املجلس العلمي

 

  :كسم اللاهون الخاص

 طلب اعخماد مطبوعت بيذاغوجيت (1

 بىفامت ػميرة: ًكب ألاػخاشة - 1

  مىحهت لٌكبت  لؼىت أولى ماػتر جذلم قاهىن ألاغماى –محاهط ث في  إلاكنُت  للىاغُت :غىى ن  إلاٌبىغت

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

مت : ًكب ألاػخاشة - 2  محطوو لٍط

 مىحهت لٌكبت لِؼاوؽ –محاهط ث في أحهام  لحاهىن  لخجاضي  اجع ئطي وفق أدط حػسًل :غىى ن  إلاٌبىغت

 ز.م.ػىت ثاهُت ى

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
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مت : ًكب ألاػخاشة  - 3  محطوو لٍط

 مىحهت – زض ػت محاضهت  –محاهط ث في أحهام ألاػطة في هىء  لحاهىن  لسولي  اخاق :غىى ن  إلاٌبىغت

 . لٌكبت ماػتر  جذلم قاهىن ألاػطة 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 بىزلُى ػكُم : ًكب ألاػخاش - 4

 ز.م.محاهط ث في ًطو ؤلاثباث مىحهت لٌكبت  لؼىت  لثالثت لِؼاوؽ ى:غىى ن  إلاٌبىغت

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 دى زحُت ػمُحت حىان  : ًكب ألاػخاشة - 5

ت  :غىى ن  إلاٌبىغت  مىحهت لٌكبت لِؼاوؽ ػىت أولى جذلم تتُئت –محاهط ث في محُاغ الاحاض ث  لػحاٍض

 ز.م.ى. وحػمير 

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 دكفاوي غبس  لباقي  : ًكب ألاػخاش - 6

ت  :غىى ن  إلاٌبىغت   مىحهت لٌكبت لِؼاوؽ ػىت ثالثت  قؼم  لحاهىن  اخاق–محاهط ث في  لـطماث  لخجاٍض

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 بكػابس ػامي  : ًكب ألاػخاش - 7

 ز.م. مىحهت لٌكبت لِؼاوؽ ػىت أولى  ى–مٌبىغت في محُاغ  إلاسدل لكػكىم  لحاهىهُت  :غىى ن  إلاٌبىغت

 .جحاى غلى  اخبرة  : سأي املجلس العلمي
 

 ًكب جىظُم مكخحى زولي جحذ غىى ن مىاظغاث ؿسون ألاػطة بين  لىم و  لخٌبُق-  (2

مت. ز: ضئِؽ  إلاكخحى   محطوو لٍط

 جأحُل  لبث في  لٌكب لػسم  ػخفاء  لٌكب لـطوي  لـهكُت إلاـطوع جىظُم مكخحى  : سأي املجلس العلمي
 

 بىحالٌؽ إلهام: ًكب  لترقُت إلى أػخاش مهكف بالبحث لكسلخىضة -(3

  إلاى فحت  : سأي املجلس العلمي
 

 اسوضي غاًسة: ز لكٌالبت.م. ًكب حغُير  لطئِؽ في اجىت مىاقـت أًطوحت زلخىض ه ى-(4

 بً حمكت ػامي :  لطئِؽ  اجسًس  : سأي املجلس العلمي
 

:  ًكب ألاػخاش لطزون غعوظ أػخاش  لخػكُم  لػالي بلفخه مـطفا غلى أًطوحت زلخىض ه  لػكىم  إلاىػىمت ب-(5

ت بين قاهىن  لنز غاث  إلاؼللت و لحاهىن  لسولي  اجىااي ) محمس : مً إغس ز  لٌالب  (مفهىم  لوطوضة  لػؼنٍط

 بكحاػم ضهى ن ، حغُير غوى في اجىت مىاقـت  لسلخىض ه أغاله ، 

 إلاى فحت غلى  لٌكب بخغُير  لػوى  اخاضجي مؼػىز مىتري بؼبب ًبي بالػوى  اخاضجي  : سأي املجلس العلمي

 03حامػت كااح بىبيُسض "أ"لبابي ككُحت أػخاشة محاهطة قؼم 
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 ؿمؽ  لسًً كابط: ز لكٌالب .م. ًكب هبٍ غىى ن أًطوحت زلخىض ه ى-(6

 ظو ؾ ضبُػت. ز:  إلاـطف 

ؼ  اجع ئطي و  إلاحاضن  : العىوان اللذًم   لخحاض ي غلى زضحخين أمام محنمت  اجىاًاث في  لدـَط

ؼ  اجع ئطي  :العىوان الجذًذ   لخحاض ي غلى زضحخين أمام محنمت  اجىاًاث في  لدـَط

  إلاى فحت  : سأي املجلس العلمي
 

 بً حمىز لٌُفت: ز لكٌالبت.م. ًكب هبٍ غىى ن أًطوحت زلخىض ه ى-(7

 حى زو غلام. ز:  إلاـطف 

ط آلُاث ؤلاػدثماض  في  لىقف : العىوان اللذًم  جٌٍى

ط آلُاث ؤلاػثماض  في  لػحاض  لىقفي : العىوان الجذًذ  جٌٍى

  إلاى فحت  : سأي املجلس العلمي
 

 ؿىز ض أمُىت:  ز لكٌالبت .م. ًكب هبٍ غىى ن أًطوحت زلخىض ه ى-(8

 ظو ؾ ضبُػت. ز:  إلاـطف 

 آلالُاث و ألاػالُب  إلاؼخحسثت في إغازة  لتربُت و ؤلازماج ؤلاحخماعي لكمحبىػين : العىوان اللذًم

ؼ  اجع ئطي  :العىوان الجذًذ  أػالُب  إلاػامكت  لػحابُت لكسجىاء في  لدـَط

  إلاى فحت   : سأي املجلس العلمي
 

ي دكُسة:  ز  لكٌالبت.م. ًكب هبٍ غىى ن أًطوحت زلخىض ه ى-(9  غًى

 بكػابس ػامي. ز:  إلاـطف 

  لخأمين ؤلالع مي مً  إلاؼسولُت  إلاسهُت لكمىخت و حماًت  إلاؼستكو  اجع ئطي  : العىوان اللذًم

 زوض  لخأمين مً  إلاؼسولُت  إلاسهُت غً  إلاىخجاث في حماًت  إلاؼستكو  اجع ئطي  : العىوان الجذًذ

  إلاى فحت  : سأي املجلس العلمي

 

 :طلبـــــــــــــــــــاث حعييـــــــــــــً مشــــــــــــــــــشف جذًـــــــــــــــــــــــذ(10

  فكىس ي جىفُق:  لٌالب 

 ز ًىوس ي حس ز هازًت.أ: إلاـطف ألاكلي  إلاخىاظى 

 الذكخوسة بً ٌسعذ عزساء : املششف الجذًذ : سأي املجلس العلمي 
 

  لػاًب كافي  لسًً:  لٌالب  

 ز ًىوس ي حس ز هازًت.أ: إلاـطف ألاكلي  إلاخىاظى 

 الذكخوس بوكشصاصة أحمذ : املششف الجذًذ : سأي املجلس العلمي 
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  غالى ػمُحت:  لٌالبت 

( ضحمه هللا)زبً ػكٌُان غلي .أ: إلاـطف ألاكلي 

 بكػابس ػامي. ز:  إلاـطف  اجسًس 

 املوافلت : سأي املجلس العلمي 
 

  محاللي ػميرة:  لٌالبت 

 ز ضحاى أحمس.أ: إلاـطف ألاكلي  إلاخىاظى 

 بىزلُى ػكُم. ز:  إلاـطف  اجسًس 

 املوافلت : سأي املجلس العلمي 
 

  بى لـمؼ إًمان:  لٌالبت 

 زضحاى أحمس.أ: إلاـطف ألاكلي  إلاخىاظى 

 بىحجُكت غلي. ز:  إلاـطف  اجسًس 

 املوافلت : سأي املجلس العلمي 
 

  غبس  لس ًم ااحط:  لٌالبت 

 زضحاى أحمس.أ: إلاـطف ألاكلي  إلاخىاظى 

 مطمىن مىس ى. ز:  إلاـطف  اجسًس 

  إلاى فحت  : سأي املجلس العلمي
 

 :ًكب جمسًس  لدسجُل في  لسلخىض ه (–11

 بً غُاؾ ااحط:   لٌالبت 

 زوض  لحواء في  لطقابت غلى  لػمط ن :  إلاىهىع 

 بىبىسًط غبس  لطظ و :  إلاـطف 

طوحت لكمىاقـت  ع لٌالبت مٌالبت بإًس  : سأي املجلس العلمي   مـطوع ألًا
  

(  حسجُل قسًم)ًكب حغُير مىهىع مصلطة  إلااحؼخير لكٌالبت بىغافُت آػُا - (12

طفاغ محمس. ز:  إلاـطف   اجسًس    بًى

 ححىو و إلتز ماث بااؼ و مـتري  إلاحل  لخجاضي :  لػىى ن  لحسًم 

ت غلى مهىت  إلاىثق: لػىى ن  اجسًس    لطقابت  لحوائُت و ؤلاز ٍض

 املوافلت : سأي املجلس العلمي
  

 :املصادكت على املطبوعاث البيذاغوجيت - (13

 بوملكاحل أحمذ   : مطبوعت ألاسخار 

 محاهط ث  في جىاظع  لحى هين في مؼائل ألاحى ى  لشخلُت   :        لػىى ن 
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ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 معلم ًوسف : مطبوعت ألاسخار 

 محاهط ث في  لبِئت و  لخىمُت  إلاؼخس مت :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 ذ هذى  : مطبوعت ألاسخار  بوالٍض

 محاهط ث   إلاىهجُت  لحاهىهُت :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 بوجعذاس الهاشمي   : مطبوعت ألاسخار 

  (بىضكت ألاوض و  إلاالُت  )محاهط ث  قاهىن  لبىضكت :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 بوجعذاس الهاشمي   : مطبوعت ألاسخار 

 محاهط ث  في قاهىن و جحىُاث  لبىىك :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 مت : مطبوعت ألاسخار  محشوق كٍش

 محاهط ث  في  لىظام  إلاالي لكعوحين  :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 مت   : مطبوعت ألاسخار  بشوي كٍش

 محاهط ث  في  لحاهىن  لخجاضي  :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 بوملكاحل احمذ   : مطبوعت ألاسخار 

 محاهط ث  في جىاظع  لحى هين في مؼائل ألاحى ى  إلاالُت :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 بوملكاحل أحمذ   : مطبوعت ألاسخار 

 محاهط ث  في  الماًت  اجىائُت لألػطة  :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 بً ششطيوة سىاء    : مطبوعت ألاسخار 

ت  اخاكت   :        لػىى ن   محاهط ث  في حماًت  إلاكنت  لػحاٍض

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
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 خوادجيت سميحت خىان    : مطبوعت ألاسخار 

ت :        لػىى ن   محاهط ث  في حماًت  إلاكنت  لػحاٍض

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 معلم ًوسف     : مطبوعت ألاسخار 

 محاهط ث  في  إلاالُت  لػامت    :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 لوصيف هوال     : مطبوعت ألاسخار 

 محاهط ث  في محُاغ  إلاط فق  لػامت    :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا
 

 سعذي عبذ الحليم     : مطبوعت ألاسخار 

 محاهط ث  في جىاظع  لحى هين    :        لػىى ن 

ط  اخبرة الاًجاب : سأي املجلس العلمي الع غلى جحٍط   جم  إلاى فحت غلى  إلالازقت غلى  إلاٌبىغت يبػس الًا

 

 االنتهاء من مدرجات جدول األعمال أغلق رئيس المجلس العلمي المحضر على الساعة الخامسة وثالثون       بعد
 . دقيقة زواال من يوم الواحد من شهر جويلية ألفين وثمانية عشر ورفعت الجلسة

 
 

 سئيــــــــــــــــــس املجلـــــــــــــــس العلمــــــــــــــــــي

 ز غميييييييييييييييييياضة فيييييييييييييييىظي  .أ

 


