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ت الضًمقغاظُت الكعبُت  الجمهىعٍت الجؼائٍغ

 وػاعة الخعلُم العالي و البدث العلمي

 قظىوُىت – حامِت ؤلادىة مىخىزي

ُيت  الحيىو   مك

  إلاجكع  لِكمي

مدضـــــغ احخمـــــاع املجلـــــ العلمــــــي 

ــــــش ل17:بخاٍع  2018 أفٍغ

 

 من شهر أفرٌل سنة إلفٌن و ثمانٌة عشر على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات لكلٌة السابع عشر      ٌوم 

 قسنطٌنة ، عقد المجلس العلمً للكلٌة دورة عادٌة بناء على استدعاء –الحقوق تٌجانً هدام بجامعة اإلخوة منتوري 

  .عمـــــارة فـــــــوزي: رئٌس المجلس 

:ألاعضاء الحاضغون   

 زئِع  إلاجكع  لِكميدُمازة فىشي                               .ؤ 

 ُمُد  لهكُت هاػىز ُبد  الفٍُ                    د.ؤ

 هائب  لِمُد  إلاهكف بالبُد غىحُا                  ُُاش ي ػِبان               . د  

 زئِع  للجىت  لِكمُت لكحاهىن  اخاؾ بىدلُى طكُم                                . د

 زئِع  للجىت  لِكمُت لكحاهىن  لِام ُميرغ هرًس                                 . د

 ُلى                                          بىهسفاض محمد. د 

 ُلىة                                    شو غ زبُِت          . د

 ُلى بىحِد ز  لهاػمي                            . د 

 دىحت طِاد                                  ُلىة. د 

          بالهكُت   إلانخبت حافٌت     م                      آلاوظت ُباض ُبكت 

 :ألاعضاء املخغُبىن بعظع 

 (  في حالت إهخد ب)زكى ن محمد بكحاطم                       ُلى . ؤ 
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 :ألاعضاء املخغُبىن بضون عظع 

 لى .ؤ  دلسدون ُصوُش

 دبىذز َ بكحاطم                               مدًس مذبر.ؤ 
 

ــــال   :  حـــــضول ألاعمـ

د.م. و  لدلخىز ه ىجحدًد اجان مىاقؼت ؤهسوحت  لدلخىز ه في  لِكىم- أوال  

  لدسجُل في قظم دلخىز ه في  لِكىم-زاهُا

د .م. لدلخىز ه ى لدسجُل في قظم -زالثا

مخفسقاث-عابعا  

:االفتتاحية الكممة بعد  
.، المحدد لكيفيات سير المجمس العممي لمكمية2004 ماي 05 المؤرخ في 53 من القرار رقم 5طبقا ألحكام المادة -   
 النصاب اكتمال، بسبب عدم 2018 مارس 21 المجمس العممي في دورتو العادية  بتاريخ انعقادوبعد تأجيل - 

.القانوني  
.   األوللالجتماعأيام الموالية  (8) الثاني المرسل خالل الثمانية االستدعاءوبعد -   

: المذكورة أعاله وشرع في دراسة جدول األعمال كما يمي5 المجمس بمن حضر وفقا ألحكام المادة اجتمع  
  جدضًض لجان مىاقكت أظغوخت صلخىعاه في العلىم:أوال 

 :العلىمجدضًض لجان مىاقكت أظغوخت صلخىعاه في - ؤ

:قؿم القاهىن العام   

  طهاًب آؾُا :ةظلب العالب- 1

مت  إلاىٌمت ُبر  لىهىُت: إلاىكَى   آلالُاث  لحاهىهُت لـُاغت مبدؤ مهافحت  اجٍس

هاػىز ُبد  الفٍُد.ؤ:  إلاؼسف   

  : للجىت  إلاحترحت

 3 قظىوُىت –          حامِت ؿااح بىبيُدززئِظاد بىبىدًس ُبد  لسش و               .ؤ- 

 طنُندة- 1955  وث 20د زحماوي مىـىز                       ُلى           حامِت .ؤ- 
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  قظىوُىت –            حامِت الادىة مىخىزي ُلىشو غ زبُِت                               . د- 

  قظىوُىت–ُميرغ هرًس                              ُلى            حامِت الادىة مىخىزي . د- 

  جبظت –دلىى  لواهس                     ُلى                 حامِت  لِسبي  لخبس ي . د- 

 املىافقت بكغط إخضاع املقال أو الىعض باليكغ: أي املجلـ العلمي ز. 

ؾلعان عماع:ظلب العالب - 2  

ُِت في  اجص ئس: إلاىكَى  دز طت جحُُمُت-  لثىائُت  إلاجكظُت لكظكوت  لدؼَس  

بىهسفاض محمد. د:  إلاؼسف   

  : للجىت  إلاحترحت

  قظىوُىت–حامِت الادىة مىخىزي               زئِظاشغد وي محمد                                د.ؤ- 

  قظىوُىت–         حامِت الادىة مىخىزي ُلىبً ػِبان محمد  لـااح             . د- 

ؤم  لبى قي–ؿُمىد مذكىف                       ُلى          حامِت  لِسبي بً مهُدي. د-   

 طنُندة- 1955  وث 20بى لحمح ًىطف                                ُلى           حامِت . د- 

  الخأحُل إلى خين إعخماص املكغف الجضًض:عأي املجلـ العلمي 

 .فلُذ لمال:  العالب ظلب- 3

. إلاظؤولُت  اجص ئُت لكصلف ًُ حس ئم  ليؼس:  إلاىكَى   

شو غ زبُِت. د:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت  

  قظىوُىت–              حامِت الادىة مىخىزي زئِعمالهي محمد ألادلس                   د.ؤ- 

  قظىوُىت  –دهاػىز ُبد  الفٍُ             ُلى           حامِت الادىة مىخىزي .ؤ- 
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ُىابت–دهالبي حكُمت                                  ُلىة         حامِت باجي مذخاز.ؤ-   

طنُندة- 1955  وث 20لىهاز محمىد                                   ُلى          حامِت . د-   

باجىت- طكُم بؼير                          ُلى           حامِت  الاج اخلس . د-   

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي . 

 عبض الىىع ؾهام :ةظلب العالب- 4

ت: إلاىكَى  ت مً دالى قاهىن ؤلاحس ء ث  إلادهُت و ؤلاد ٍز   لحلاء ؤلاطخعجالي في  إلاادة ؤلاد ٍز

مىس ى شهُتد.ؤ:  إلاؼسف   

  : للجىت  إلاحترحت

  قظىوُىت–دشغد وي محمد                            زئِظا                حامِت الادىة مىخىزي .ؤ- 

  ُىابت–دُـام هجاح                                ُلى             حامِت باجي مذخاز .ؤ- 

  قظىوُىت  –حى دو ُـام                     ُلى           حامِت الادىة مىخىزي .د- 

  طىو ؤهس ض–           حامِت محمد  لؼٍسف مظاُدًتُلى دكُفي ُبد  لسحمً             . د- 

 طنُندة- 1955  وث 20غسبي ؤحظً                      ُلى             حامِت . د- 

  املىافقت :عأي املجلـ العلمي 

:قؿم القاهىن الخام  

.بىوبتة ظاعر : ظلب العالب - 1  

. ؤلاهاز  لحاهىوي لبر ءة ؤلادتر َ في  إلاجاى  لبُىجنىىلىجي: إلاىكَى   

.دبً حمكت طامي.ؤ:  إلاؼسف   

 : للجىت  إلاحترحت

مىغ محمد                                د.ؤ-    قظىوُىت–زئِظا                  حامِت الادىة مىخىزي ُش
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 باجىت- دمذكىفي ُبد  لىهاب                ُلى                حامِت  الاج اخلس .ؤ- 

ألاغى ن- دلس وي  لهادي                                ُلى             حامِت ُماز ثكُجي . د-  

  قظىوُىت–مِكم ًىطف                                      ُلى               حامِت الادىة مىخىزي . د-

باجىت- قـىزي فهُمت                       ُلى                 حامِت  الاج اخلس . د-   

  املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

ـ ماًت : ةظلب العالب- 02  َو

   إلاىافظت غير  إلاؼسوُت في مجاى ؤلاػهاز  لخجازي : إلاىكَى 

بكِابد طامي. د:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

  قظىوُىت–دقمىح ُبد  إلاجُد              زئِظا                حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-

  قظىوُىت    –بىإلاهاحل ؤحمد                 ُلى            حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 بظنسة–بدزة لِىز                                ُلى            حامِت محمد دُلس . د- 

ؤم  لبى قي–ُمازة وُِمت                          ُلى          حامِت  لِسبي بً مهُدي. د-   

طنُندة - 1955 ؤوث 20فكُغت هىز  لدًً             ُلى           حامِت . د-   

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

عجغوص وفاء : ةظلب العالب- 03  

بت في مجاى  لخجازة ؤلالنتروهُت : إلاىكَى    دز طت محازهت –آلالُاث  لحاهىهُت لفسق  للٍس

دهاػىز ُبد  الفٍُ.ؤ:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

  قظىوُىت–دقمىح ُبد  إلاجُد                    زئِظا                حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-

  ُىابت–دُمازة بكغُث                              ُلى             حامِت باجي مذخاز .ؤ- 
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 قاإلات - 1945 ماي 08د هجاح ُـام                            ُلى              حامِت .ؤ- 

  قظىوُىت  –بىحِد ز  لهاػمي                    ُلى              حامِت الادىة مىخىزي . د- 

ت حمت                     ُلى                  حامِت باجي مذخاز . د-    ُىابت–مس مٍس

 املىافقت بكغط إخضاع املقال أو الىعض باليكغ  :عأي املجلـ العلمي. 

بىقغك علي: ظلب العالب - 04  

  دز طت محازهت–إشدو حُت  إلاسلص  لحاهىوي لكبىو في مجاى  إلاِكىماث :  إلاىكَى 

دبىبىدًس ُبد  لسش و.ؤ:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

ىاقت  لظُِد                         زئِظا            حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-   قظىوُىت–دبُى

ت لماى             ُلى          حامِت باجي مذخاز .ؤ-    ُىابت–دُكُىػحسبُى

 طنُندة - 1955 ؤوث 20بى لـكـاى هىز  لدًً          ُلى          حامِت . د- 

  قظىوُىت–ُُاش ي ػِبان                            ُلى               حامِت الادىة مىخىزي . د- 

  قظىوُىت–مسمىن مىس ى                     ُلى                حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 :ص.م.ل–جدضًض لجان مىاقكت أظغوخت الضلخىعاه - ب

نضعاحي هبُلت :ةظلب العالب-  1  

د  اجص ء ث  اجىائُت: إلاىكَى  آلالُاث  لحلائُت لخفٍس  

دهاػىز ُبد  الفٍُ.ؤ:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

  قظىوُىت–دمالهي محمد ألادلس                زئِظا               حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-
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 طنُندة - 1955 ؤوث 20دمىـىز زحماوي                    ُلى             حامِت .ؤ- 

 باجىت- د شز زة اخلس                      ُلى              حامِت  الاج اخلس .ؤ- 

  قظىوُىت–شو غ زبُِت                               ُلى                    حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

قغصوح لُىضة :ةظلب العالب-  2  

ت  إلاىافظت مً  إلامازطاث  إلاىافُت لها: إلاىكَى    لدوز  لِحابي لكحلاء في إهاز حماًت حٍس

دبً حمكت طامي.ؤ:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

  قظىوُىت–دقمىح ُبد  إلاجُد                     زئِظا             حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-

 باجىت- د شز زة ؿالخي  لى طِت            ُلى          حامِت  الاج اخلس .ؤ- 

باجىت- د لؼهب حىزٍت                              ُلى             حامِت محمد دُلس .ؤ-   

  قظىوُىت               –بكِابد طامي                                  ُلى            حامِت الادىة مىخىزي . د- 

  قظىوُىت–بىدلُى طكُم                              ُلى                      حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 املىافقت بكغط إخضاع املقال أو الىعض باليكغ :عأي املجلـ العلمي. 

عاب عؼالضًً:ظلب العالب -  3 ٍع  

ُت في  إلاى د  اجص ئُت:  إلاىكَى    اخبرة  لوبُت  لؼُس

دهاػىز ُبد  الفٍُ.ؤ:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

  قظىوُىت–دحفٍُ ُاػىز                    زئِظا                   حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-
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  ُىابت –د هالبي حكُمت                            ُلى              حامِت باجي مذخاز .ؤ- 

  قظىوُىت–شو غ زبُِت                              ُلى                   حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 طنُندة - 1955  وث 20مىـىز زحماوي                ُلى              حامِت . د- 

م             ُلى                     مكُت  لوب . د-   3 حامِت قظىوُىت –ُثماوي ُبد  لنٍس

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

  معنىف منى :ةظلب العالب-  4

ت  اخاؿت:  إلاىكَى    لدفتر  لِحازي لألُت إلثباث  إلاكنُت  لِحاٍز

ُُاش ي ػِبان. د:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

 3 قظىوُىت –دبىبىدًس ُبد  لسش و              زئِظا             حامِت ؿااح بىبيُدز .ؤ-

  قظىوُىت   –دى دحُت طمُحت حىان        ُلى           حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 حُجل - بً حيرغ حظين                 ُلى           حامِت محمد  لـدًق بً ًخي . د- 

  قظىوُىت –بىلسش شة ؤحمد                           ُلى                   حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 املىافقت بكغط إخضاع املقال أو الىعض باليكغ :عأي املجلـ العلمي. 

  حىاص عفاف :ةظلب العالب-  5

حماًت  إلاىافظت مً ؤلاطخغالى  لخِظفي لىكُِت  لخبُِت ؤلاقخـادًت:  إلاىكَى   

حى دو ُـام.د:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

  قظىوُىت–دقمىح ُبد  إلاجُد                 زئِظا             حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-
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  قظىوُىت    –بكُمان ًمُىت                     ُلى          حامِت الادىة مىخىزي . د- 

  قظىوُىت–ػسفي ُبد  لحادز              ُلى              حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 جيزي وشو- ؤماشوش لوُفت                   ُلى           حامِت مىلىد مِمسي . د- 

 جيزي وشو- حمادوغ ؤهِظت                ُلى          حامِت مىلىد مِمسي . د-

 املىافقت بكغط إخضاع املقال أو الىعض باليكغ :عأي املجلـ العلمي. 

يب :ةظلب العالب-  6   مىس ى ٍػ

ُحد  لخإمين مً  إلاظؤولُت  إلادهُت لكمحاوى في  اجص ئس:  إلاىكَى   

دبىذز َ بكحاطم.ؤ:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   

مىغ محمد                   زئِظا                حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-   قظىوُىت–دُش

  قظىوُىت       –بىلسش شة ؤحمد                ُلى               حامِت الادىة مىخىزي . د- 

  قظىوُىت –بىدلُى طكُم                   ُلى           حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 طوُف- بكِِظاوي محمد  لواهس            ُلى         حامِت محمد إلاين دباغين . د- 

 باجىت- شز زة ؿالخي  لى طِت                ُلى          حامِت  الاج اخلس . د- 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

  خمضووي علي :ةظلب العالب-  7

ق  لـىاعي في  اجص ئس: إلاىكَى  ؤحهام ُحد جإمين  الٍس  

دبىذز َ بكحاطم.ؤ:  إلاؼسف   

: للجىت  إلاحترحت   
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  قظىوُىت–دقمىح ُبد  إلاجُد                  زئِظا                   حامِت الادىة مىخىزي .ؤ-

  قظىوُىت          –بىلسش شة ؤحمد                ُلى                 حامِت الادىة مىخىزي . د- 

  قظىوُىت–طِدي ُبد  الكُم             ُلى                حامِت الادىة مىخىزي . د- 

  قظىوُىت–بً ٌظِد ُرز ء              ُلى               حامِت الادىة مىخىزي . د- 

 طوُف- بكِِظاوي محمد  لواهس             ُلى         حامِت محمد إلاين دباغين . د- 

 ُىابت- بً ش َز ز بح                              ُلى          حامِت باجي مذخاز  . د- 

 املىافقت بكغط إخضاع املقال أو الىعض باليكغ  :عأي املجلـ العلمي. 

: الدسجُل في قؿم صلخىعاه في العلىم :هُا زا

:قؿمالقاهىن العام  

عبض املؤمً عبض الىهاب:ظلب العالب - 1  

آثاز  لىٌام ؤلاهخذابي في  اجص ئس ُلى  لىٌام  لظُاس ي محازهت حىى جفاُل  لىٌام ؤلاهخذابي مّ  إلاؤطظاث  لخمثُكُت:  إلاىكَى   

د ػيهىب مظِىد.ؤ:  إلاؼسف   

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

ضعت هىع الضًً: ظلب العالب - 2 بىوٍغ  

ت و مُد ن  لخِمير و  لبىاء في  اجص ئس: إلاىكَى    لخحنم في  إلاظإلت  لِحاٍز

حى دو ُـام. د:  إلاؼسف   

 املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

بلُامىت خؿان :ظلب العالب - 3  

  اجماُاث  إلاحكُت و  لدًمحس هُت  لدؼازلُت: إلاىكَى 

مِكم ًىطف. د:  إلاؼسف   

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 
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:زام قؿمالقاهىن ال  

 

بً مهضي مبتولت :ةظلب العالب- 1  

جنَسع مبدؤ طكوان ؤلاد زة في  لِحد ؤلالنترووي:  إلاىكَى   

دى دحُت طمُحت حىان.د:  إلاؼسف   

 املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

زكعي عاضُت: ظلب العالب - 2  

ت في  لحاهىن  اجص ئسي هبحا لحى ُد  لحاهىن  اخاؾ :  إلاىكَى    دز طت محازهت–كماهاث بَُى  لترقُت  لِحاٍز

دى دحُت طمُحت حىان. د:  إلاؼسف   

 املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

بىغلىط هبُل:ظلب العالب - 3  

ّ  اجص ئسي :  إلاىكَى  ؤلاهاز  لحاهىوي لكمـىفاث ألادبُت و  لفىُت  إلاؼمىلت باالماًت في  لدؼَس  

د بً حمكت طامي.ؤ:  إلاؼسف   

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

عجاًلُت مدمض الهضًق:ظلب العالب - 4  

ت: إلاىكَى    إلاس قبت ؤلالنتروهُت لبدًل لظكب  الٍس

 (عخمه هللا  )املكغف الانلي الاؾخاط الضلخىع بً ؾلُعان علي : عأي املجلـ العلمي 

                 املكغف الحضًض الضلخىع بىملهاخل أخمض   

 

  بىقغة عاقىع :ظلب العالب - 5

ت: إلاىكَى  كماهاث  لخحاض ي ؤمام  إلاحالم  لِظنٍس  

دقمىح ُبد  إلاجُد.ؤ:  إلاؼسف   

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 
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 : ص.م.الدسجُل في قؿم الضلخىعاه  ل- زالثا 

 القاهىن العام  :قؿم

 العالقاث الضولُت و قاهىن املىظماث الضولُت: جسهو - أ 

بىلىؾار إًمان :ةظلبالعالب- 1  

آثاز  لِحىباث  لرلُت ُلى ححىو ؤلاوظان: إلاىكَى   

مِكم ًىطف.  د: إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

ضي ػهغة:ة ظلب العالب- 2 حٍغ  

دوز  إلاحالم  لدولُت و  لفىو  لىهىُت في جوىٍس  لحاهىن  لدولي  لِام:  إلاىكَى   

دفُاللي لماى.ؤ:  إلاؼسف   

  املىافقت:عأي املجلؿالعلمي. 

ظالبي مهعفى:ظلب العالب - 3  

حهىد ألامم  إلاخحدة في حماًت  لبِئت و جححُق  لخىمُت في  لِالم لللفاي ُلى  لظكم و الامً  لدولُين:  إلاىكَى   

دفُاللي لماى.ؤ:  إلاؼسف   

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 مكيت نىالحت: ظلب العالب - 4

آلُاث مجكع ألامً في جىفُر قى ُد  لحاهىن  لدولي ؤلاوظاوي ذ ث  لوابّ  لحلائي: إلاىكَى   

مىغ فىشٍت. د:  إلاؼسف  ُش  

 غ إؾدبضال املكغف: عأي املجلـ العلمي ً لخبًت  إعاصة امللف إلى لجىت الخنٍى
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 عبض الغخمً عائض  : ظلب العالب - 5

  دز طت حالت لألطير  لفكظوُني– لىٌام  لحاهىوي ألطسي  السب في  لحاهىن  لدولي :  إلاىكَى 

بىإلاهاحل ؤحمد. د:  إلاؼسف   

 غ إؾدبضال املكغف : عأي املجلـ العلمي ً لخبًت  إعاصة امللف إلى لجىت الخنٍى

 أخمض حمال خؿً ققىعة: ظلب العالب - 6

ؤثس إهلمام فكظوين لكمحنمت  اجىائُت  لدولُت :  إلاىكَى   

مِكم ًىطف. د:  إلاؼسف   

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 وعص ماػن : ظلب العالب - 7

دز طت حالت  للجىت  لدولُت لكـكُب الاحمس- كسوزة مبدؤ حُاد  إلاىٌماث غير  الهىمُت مّ ؤشخاؾ  لحاهىن  لدولي:  إلاىكَى   

مىغ فىشٍت. د:  إلاؼسف  ُش  

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 قاهىن الضبغ إلاقخهاصي: جسهو - ب 

بىظمين أهِؿت:ظلب العالب - 1  

  دز طت محازهت–دوز ؤلاطدثماز الاحىبي  إلاباػس في  لخىمُت ؤلاقخـادًت: إلاىكَى 

لِباوي وفاء.  د : إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 ؾعُضاوي لُلُا :ةظلب العالب- 2

   إلاىافظت غير  إلاؼسوُت لِائق  مام ؤلاطثماز  لىهني و طبل مهافحتها: إلاىكَى 
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بكُمان ًمُىت.  د : إلاؼسف   

  للفهل في املىضىع:عأي املجلـ العلمي ً  إعاصة امللف إلى لجىت الخنٍى

جغوف هىع الضًً:ظلب العالب - 3  

ّ  اجص ئسي : إلاىكَى    ؤلاهاز  لحاهىوي لحاُد  الرز لألُت للبى  ليؼان  إلاـسفي في  لدؼَس

ُِظاوي ُص لدًً. د:  إلاؼسف   

  املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 

زلفاوي مدمض ألامين:ظلب العالب - 4  

247-15 ُحىد جفىٍم  إلاس فق  لِامت  إلاحكُت في ًل  إلاسطىم  لسئاس ي زقم : إلاىكَى   

نلي  لـدًق. د:  إلاؼسف  ٍز  

 املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 

القاهىن الخام: قؿم   

 قاهىن الاعمال   :  جسهو - أ

غ زلضون :ظلب العالب - 1 قٍى  

  إحخماء  لبىو مً جىقف شبىهه ًُ  لدفّ: إلاىكَى 

بً لوسغ منى.  د : إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 قغفي زضًجت :ةظلب العالب- 2

   لبىىك و إد زة  لؼُو مىطُكت دفّ: إلاىكَى 

بً لوسغ منى.  د : إلاؼسف   

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 
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بىخملت نالح الضًً:ظلب العالب - 3  

  الماًت  لحاهىهُت لكمظتهكو في ُحد  لبُّ ؤلالنترووي: إلاىكَى 

بىدلُى طكُم.  د : إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

بىعغوج قعُب:ظلب العالب - 4  

ت  لخِاقد و  لىٌام  لِام: إلاىكَى  قى ُد حماًت  إلاظتهكو بين حٍس  

بىدلُى طكُم. د :  إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 قاهىن عقاعي   : جسهو - ب 

  ؾغاي هالت :ةظلب العالب- 1

   لىٌام  لحاهىوي لكمكنُت  إلاؼترلت : إلاىكَى 

بكُمان ًمُىت.  د : إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 مؿعىص بىعغضة عقُت :ةظلب العالب- 2

ت: إلاىكَى     للماهاث  لحاهىهُت في  إلاِامالث  لِحاٍز

بً ػِبان ُلي.  د : إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 ػغلىل نلُدت :ةظلب العالب- 3

اث  لخِمير و  لبىاء في  اجص ئس: إلاىكَى    مىاُش
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دى دحُت طمُحت حىان.  د : إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

ملبىب عاهُت:  العالبتظلب-  4  

   الُاشة  إلافلُت لكخحادم  إلانظب لكِحاز بين  لىـىؾ  لحاهىهُت و ألاحهام  لحلائُت : إلاىكَى 

دى دحُت طمُحت حىان. د: إلاؼسف   

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

 قاهىن حىائي: جسهو - ج 

لىػ عىاظف:العالبت ظلب- 1  

ّ –فِالُت  لحاُدة  اجص ئُت ؤلاحس ئُت في حماًت ححىو ؤلاوظان  : إلاىكَى    دز طت جحكُكُت جإؿُكُت ُلى كىء  لدؼَس

ين  و  لحلاء  اجص ئٍس

دفُاللي لماى. ؤ: إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 ؾهامنجي هبت فاظمت الؼهغاء :ةظلب العالب- 2

  ؤلاحس ء ث  إلاظخحدثت لكمحالمت في  اجس ئم  لبظُوت في قاهىن ؤلاحس ء ث  اجص ئُت  اجص ئسي : إلاىكَى 

بىإلاهاحل ؤحمد.  د : إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 بالعو لمال:ظلب العالب - 3

ّ  اجص ئسي : إلاىكَى  .  لؼسهت  لحلائُت في  لدؼَس  

شو غ زبُِت.  د : إلاؼسف   

  املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 
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 قاهىن ألاؾغة: جسهو - ص 

صعاجي لمال:ظلب العالب - 1  

جىفُر ألاحهام  لحلائُت و إػهااجه في قلاًا فو  لس بوت  لصوحُت في  لحاهىن  اجص ئسي : إلاىكَى   

مت.  د: إلاؼسف  محسوو لٍس  

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

غ آمىت :ةظلب العالب- 2 جاٍػ  

إجفاقُتطُد و و إوِهاطااها ُلى قاهىن ألاطسة  اجص ئسي : إلاىكَى   

مت.  د: إلاؼسف  محسوو لٍس  

  املىافقت مع ضبغ العىىان بظلغ املهعلح القاهىوي لإلجفاقُت مدل الضعاؾت: عأي املجلـ العلمي. 

خمُضة عماص:ظلب العالب - 3  

  إلاظاو ة في  الُاة  لصوحُت بين  اخـىؿُت  لحاهىهُت و  إلاى ثُق  لدولُت: إلاىكَى 

مسمىن مىس ى.  د: إلاؼسف   

 القاهىن –مضي حؿاوي املغالؼ القاهىهُت بين الؼوحين : املىافقت مع ضبغ العىىان ماآلحي : عأي املجلـ العلمي 

 .الجؼائغي و املىازُق الضولُت

مخفغقـــــــــــاث :اعابع  

  القاهىن العام :قؿم

 ظلب اعخماص معبىعت بُضاغىحُت-  (1

 لىنُف هىال: ظلب ألاؾخاطة - 1

ت    إلاس فق  لِامت: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 
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 بىحعضاع الهاقمي: ظلب ألاؾخاط - 2

ت  ( بىزؿت ألاوز و  إلاالُت)قاهىن  لبىزؿت   : ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 بىحعضاع الهاقمي: ظلب ألاؾخاط - 3

ت   قاهىن و جحىُاث  لبىىك: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 عوُعي خؿين: ظلب ألاؾخاط - 4

ت  ت  الق–محُاض  إلاددل لكِكىم  لحاهىهُت : ُىى ن  إلاوبُى   هٌٍس

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 عوُعي خؿين: ظلب ألاؾخاط - 5

ت  ت  لحاهىن –محُاض  إلاددل لكِكىم  لحاهىهُت : ُىى ن  إلاوبُى   هٌٍس

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 بىمعؼة فاظمت: ظلب ألاؾخاطة - 6

ت   محاكس ث في مىهجُت  لبحث  لحاهىوي: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

ذ هضي: ظلب ألاؾخاطة - 7  بىالٍؼ

ت    إلاىهجُت  لحاهىهُت : ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 بىػهىن ؾعُضة: ظلب ألاؾخاطة - 8
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ت  مت و  لِحىبت: ُىى ن  إلاوبُى ت  لِامت للجٍس  محاكس ث في محُاض  لىٌٍس

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 بً جغمي لُلى: ظلب ألاؾخاطة - 9

ت    لحاهىن  لخجازي : ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 معلم ًىؾف: ظلب ألاؾخاط - 10

ت   محاكس ث في  إلاىهجُت: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 معلم ًىؾف: ظلب ألاؾخاط - 11

ت   محاكس ث في  إلاالُت  لِامت: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 معلم ًىؾف: ظلب ألاؾخاط - 12

ت   محاكس ث في  لبِئت و  لخىمُت  إلاظخد مت: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 زىحت ؾعاص: ظلب ألاؾخاطة - 13

ت    لِد لت  اجىائُت  لدولُت: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي . 

ع البدث – (2  P.R.F.Uظلب إعخماص مكاَع

 معلم ًىؾف: ظلب ألاؾخاط - 1
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  لظكواث  إلاظخحدثت لكحاض ي ؤلاد زي في مجاى إحباز ؤلاد زة ُلى جىفُر  حهامه:  إلاىكَى 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 بىملهاخل أخمض: ظلب ألاؾخاط - 2

  لدًمحس هُت في  اجص ئس لإطاض الماًت ححىو ؤلاوظان بين  لى قّ و  إلاخوكباث: إلاىكَى 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 بً قعبان مدمض الهالح : ظلب ألاؾخاط -3

مت  دخواف الاهفاى بين  لى قّ  لِكمي و  اجاهب  لىٌسي : إلاىكَى   .حٍس

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 ظلباث البتقُت إلى أؾخاط مهلف بالبدث– (3

 لىنُف هىال:ظلب ألاؾخاطة - 1

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 بىػهىن ؾعُضة: ظلب ألاؾخاطة - 2

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 بً جغمي لُلى:ظلب ألاؾخاطة - 3

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

ل قىقي: ظلب ألاؾخاط - 4  ؾغاٍو

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 ظلب جىظُم ملخقى وظني جدذ عىىان الغهاهاث الجضًضة و وقعها على العالقاث الضولُت و القاهىن الضولي (4

 .مِكم ًىطف. د: زئِع  إلاكخحى 
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 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 ظلب املىافقت على حعُين مكغف على أظغوخت صلخىعاه علىم للعالبت بً خمؼة فاًؼة (5

  لِحىباث ؤلاقخـادًت  لدولُت و ؤثسها ُلى ححىو ؤلاوظان:  إلاىكَى 

( زحمه هللا)د بً طكُوان ُلي .ؤ: إلاؼسف ألاؿلي 

اق.ؤ: إلاؼسف  اجدًد   دبىزَؽ ٍز

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

 ظلب املىافقت على حعُين مكغف على أظغوخت صلخىعاه علىم للعالب ؾلعان عماع (6

ُِت :  إلاىكَى    دز طت جحُُمُت– لثىائُت  إلاجكظُت لكظكوت  لدؼَس

 دهاػىز ُبد  الفٍُ.ؤ: إلاؼسف ألاؿلي  إلاخىاشى 

 بىهسفاض محمد. د:  إلاؼسف  اجدًد 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 ص للعالب بىمعؼة أخمض عامي.م.ظلب ضبغ عىىان أظغوخت صلخىعاه ل– (7

مىغ فىشٍت. د:  إلاؼسف   ُش

اث  لدولُت  الدودًت في إهاز  لخحنُم  لدولي: لِىى ن  لحدًم   حظىٍت  إلاىاُش

اث في  لحاهىن  لدولي لللدود :  لِىى ن  اجدًد    لدظىٍت  لخحالمُت و  لحلائُت لكمىاُش

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

ضي وؾام.م.ظلب ضبغ عىىان أظغوخت صلخىعاه ل (8  صللعالبتبً صٍع

مىغ فىشٍت. د:  إلاؼسف   ُش

فُا:  لِىى ن  لحدًم  حي في حفٍ  لظالم في إفٍس   ؤشمت د زفىز طابحا–دوز ؤلاجحاد ؤلافٍس

حي في حفٍ  لظكم و ألامً  لدولُين:  لِىى ن  اجدًد   آلُاث  لخِاون بين مجكع ألامً ألاممي و مجكع  لظكم و ألامً ؤلافٍس

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 ظلب جمضًض الدسجُل في الؿىت الؿاصؾت صلخىعاه علىم للعالبت وعمىن آؾُا (9
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 د ُمازة فىشي.ؤ:  إلاؼسف 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

م ، لدىل ولُض ، ػواوي الهاهىت :  ملفاث البتشح للحهىل على الخأهُل الجامعي للمبتشحين – (10  .بىخىف هكام ، عبُض ٍع

  إلاخالت على املقغعًٍ: عأي املجلـ العلمي. 

  املهاصقت على املعبىعت البُضاغىحُت– (11

 لُوىغ دلُكت -

 بىهسفاض محمد -

 هحاغ حمصة -

  غ الخبتة :عأي املجلـ العلمي  .املىافقت على املهاصفت على املعبىعاث البُضاغىحُت بىاء جقاٍع

  :قؿم القاهىن الخام

 ظلب اعخماص معبىعت بُضاغىحُت-  (1

مت: ظلب ألاؾخاطة - 1  مدغور لٍغ

ت   هٌام  إلاير ث: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

مت: ظلب ألاؾخاطة - 2  مدغور لٍغ

ت    الماًت  اجىائُت لىٌام ألاطسة في ًل  إلاظخحدث مً قاهىن  لِحىباث  اجص ئسي : ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

مت: ظلب ألاؾخاطة - 3  بغوي لٍغ

ت    لحاهىن  لخجازي :ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 زىاصحُت ؾمُدت خىان: ظلب ألاؾخاطة - 4
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ت  ت: ُىى ن  إلاوبُى  حماًت  إلاكنُت  لِحاٍز

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي.. 

 بً مدمض ؾاعة: ظلب ألاؾخاطة - 5

ت    لحاهىن  اجبائي لألُماى: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 بلعابض ؾامي: ظلب ألاؾخاط - 6

ت   محاكس ث في محُاض  لحاهىن  لخجازي : ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 بلعابض ؾامي: ظلب ألاؾخاط - 7

ت   محاكس ث في محُاض حماًت  إلاظتهكو: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 بً ٌؿعض عظعاء: ظلب ألاؾخاطة - 8

ت   ؤلاػهااث ألاطاطُت لكلبى ؤلاقخـادي: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

عغ إًمان عجِبت: ظلب ألاؾخاطة - 9  قٍى

ت   محاكس ث في محُاض قاهىن  لِمل: ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 ؾعضي عبض الحلُم: ظلب ألاؾخاط - 10

ت   محاكس ث في محُاض جىاَش  لحى هين: ُىى ن  إلاوبُى
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 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

 قعىة مهضي: ظلب ألاؾخاط - 11

ت   جىٌُم  إلاسح و  لؼهس  لِحازي : ُىى ن  إلاوبُى

 ؤلاحالت ُلى  اخبرة : عأي املجلـ العلمي. 

ع البدث -   (2  P.R.F.Uظلب إعخماص مكاَع

مت: ظلب ألاؾخاطة - 1  مدغور لٍغ

 ألاحهام  إلاالُت لألطسة بين  لخىٌُم  لحاهىوي و ؤلاحتهاد  لفحهي  إلاِاؿس:  إلاىكَى 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 زىاصحُت ؾمُدت خىان: ظلب ألاؾخاطة - 2

ت :  إلاىكَى    الماًت  لحاهىهُت لكممخكهاث  لثحافُت  لِحاٍز

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 ػواف عوُعت: ظلب ألاؾخاطة - 3

 مظؤولُت  لبىو حىائُا ًُ حس ئم جبُِم الامى ى:  إلاىكَى 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 بىصلُى ؾلُم: ظلب ألاؾخاط - 4

ّ  اجص ئسي :  إلاىكَى    الماًت  اجص ئُت لكبِئت في  لدؼَس

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 قمىح عبض املجُض : ظلب ألاؾخاط - 5

 ؤلاهاز  لحاهىوي ألطالُب  لخمىٍل  الدًثت لكمؤطظاث  لـغيرة و  إلاخىطوت:  إلاىكَى 
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 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 بً خملت ؾامي: ظلب ألاؾخاط - 6

  دز طت في مجالي  لغر ء و  لدو ء–حماًت  إلاظتهكو مً مذاهس  لخوىز  لخنىىلىجي :  إلاىكَى 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 بلعابض ؾامي: ظلب ألاؾخاط -7

ّ  اجص ئسي و  إلاحازن :  إلاىكَى   ؤلاهاز  لحاهىوي لكخجازة ؤلالنتروهُت في  لدؼَس

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 بً ٌؿعض عظعاء:ظلب ألاؾخاطة - 8

اث ؤلاطدثماز  و ُحىد  لخجازة  لدولُت:  إلاىكَى    لخحنُم في مىاُش

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 مغمىن مىس ى: ظلب ألاؾخاط - 9

ّ  اجص ئسي :  إلاىكَى  ت في  لدؼَس  بد ئل  لِحىباث  لظالبت لللٍس

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 ؾعضي عبض الحلُم:ظلب ألاؾخاط - 10

ّ  اجص ئسي :  إلاىكَى  اث  اجبائُت في  لدؼَس   إلاىاُش

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 عماعة فىػي: ظلب ألاؾخاط - 11

  لحاهىن  اجىائي  لدطخىزي في  اجص ئس بين  لى قّ و  إلاخوكباث:  إلاىكَى 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 
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 ػعمىف مدمض: ظلب ألاؾخاط - 12

 .جسقُت الاطدثماز  لظُاحي في  اجص ئس :  إلاىكَى 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

مت-(3  ظلب حغُيت عضى في لجىت مىاقكت أظغوخت صلخىعاه في العلىم للعالبت فغصي لٍغ

 حامِت ُباض لغسوز ديؼكت –إطدبد ى  لِلى بىقسة ُلي بالِلى بىقسة  طماُُل  : عأي املجلـ العلمي . 

ً مِؿىن :  ظلب اعاصة حكنُل لجىت مىاقكت أظغوخت صلخىعاه في العلىم للعالبت- (4  ػهٍى

 عأي املجلـ العلمي :  

  إلاخِكق بالخهىًٍ في  لدلخىز ه وما 1998 ؤوث 17  إلاؤزخ في 98/254 مً  إلاسطىم  لخىفُري زقم 74بِد الاهاَل ُلى ؤحهام  إلاادة - 

 .بِد  لخدزح  إلاخذـف و لخاهُل  اجامعي

بىإلاهاحل ؤحمد حامِت ؤلادىة : بىذز َ بكحاطم حامِت ؤلادىة مىخىزي قظىوُىتة بالدلخىز : قسز  إلاجكع حِىٍم ألاطخاذ  لدلخىز - 

 .مىخىزي قظىوُىت

 ظلب ضبغ عىىان أظغوخت صلخىعاه في العلىم للعالب بىقغك علي- (5

 إشدو حُت  إلاسلص  لحاهىوي لكبىو في مجاى  إلاِكىماث :  لِىى ن  لحدًم 

  دز طت محازهت–إشدو حُت  إلاسلص  لحاهىوي لكبىو في مجاى  إلاِكىماث :  لِىى ن  اجدًد 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 ظلب ضبغ عىىان أظغوخت صلخىعاه في العلىم للعالب قغماط أخمض ألامين-(6

 حى دو ُـام.د:  إلاؼسف 

  لؼسون  إلاحُدة لكمىافظت في ُحد  لتردُف  لىاقل لكخنىىلىحُا :  لِىى ن  لحدًم 

  لؼسون  لخحُُدًت في ُحد جسدُف إطخغاللبر ءة ؤلادتر َ:  لِىى ن  اجدًد 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 
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 صللعالبت بىاملغقتعومِؿاء.م.ظلب ضبغ عىىان أظغوخت صلخىعاه ل-(7

 بً لوسغ منى. د:  إلاؼسف 

 بىو  اجص ئس و دوزه في جححُق ؤلاطخحس ز  إلاـسفي :  لِىى ن  لحدًم 

  إلاسلص  لحاهىوي لبىو  اجص ئس: لِىى ن  اجدًد 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

مت.م.ظلب ضبغ عىىان أظغوخت صلخىعاه ل-(8  ص للعالبت لغوان ٍع

 بً لوسغ منى. د:  إلاؼسف 

ت  إلاظخحكت  إلاـسفُت و  لسقابت ُكيها :  لِىى ن  لحدًم   ؤلادخـاؿاث  إلاذىلت لكظكواث ؤلاد ٍز

 إدخـاؿاث  للجىت  إلاـسفُت:  لِىى ن  اجدًد 

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 :ظلب البتقُت الى اؾخاط ملحق بالبدث- (9

مت: ألاطخاذة - 1  فسدي لٍس

 املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 

 ههاع عماع: ظلب البتقُت الى أؾخاط مهلف بالبدث للضلخىع - (10

 املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 

 بً ٌؿعض عظعاء: ظلب البتقُت الى اؾخاط مهلف بالبدث للضلخىعة - (11

 املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 

 زىاصحُت ؾمُدت خىان: ظلب البتقُت الى اؾخاط مهلف بالبدث للضلخىعة - (12

 املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 
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 بً خملت ؾامي :ظلب البتقُت مً أؾخاط باخث إلى مضًغ بدث للضلخىع - (13

 املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 

 عماعة فىػي:ظلب البتقُت مً أؾخاط باخث إلى مضًغ بدث للضلخىع - (14

 املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 

" الؿُاؾت الجىائُت ملهافدت حغائم إلاعهاب في الجؼائغ": ظلب املىافقت على جىظُم ملخقى وظني للضلخىعة ػواف عوُعت جدذ عىىان - (15

 الغفض : عأي املجلـ العلمي. 

مت  و الضلخىعة زىاصحُت ؾمُدت خىان جدذ عىىان -(16 حغائم الفؿاص ": ظلب املىافقت على جىظُم ملخقى وظني للضلخىعة  مدغور لٍغ

 "في الجؼائغ بين الىقاًت و العقاب

 املىافقت :عأي املجلـ العلمي. 

 :ظلب حعُين مكغف- (17

 لدلىف فضوي : العالبت -1

( زحمه هللا)د بً طكُوان ُلي .ؤ: إلاؼسف ألاؿلي 

 دقمىح ُبد  إلاجُد.ؤ: إلاؼسف  اجدًد 

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

 ظىعف بخاجت: العالبت - 2

( زحمه هللا)د بً طكُوان ُلي .ؤ: إلاؼسف ألاؿلي 

 بكُمان ًمُىت. د:  إلاؼسف  اجدًد 

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

 بىمؼوغ لقمان:العالب - 3
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 دزحاى ؤحمد.ؤ: إلاؼسف ألاؿلي  إلاخىاشى 

 بىإلاهاحل ؤحمد. د:  إلاؼسف  اجدًد 

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

 منغبل ؾمُت:العالبت -4

 دزحاى ؤحمد.ؤ: إلاؼسف ألاؿلي  إلاخىاشى 

 بىإلاهاحل ؤحمد. د:  إلاؼسف  اجدًد 

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

 بىفلنت ؾاعة:العالبت -5

 دزحاى ؤحمد.ؤ: إلاؼسف ألاؿلي  إلاخىاشى 

 بىدلُى طكُم. د:  إلاؼسف  اجدًد 

  املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

 بً خمىص لعُفت: ص للعالبت -ظلب املىافقت على حعُين مكغف مؿاعض على اظغوخت صلخىعاه- (18

 جوىٍس آلُاث ؤلاطدثماز في  لىقف:  إلاىكَى 

 حى دو ُـام. د:  إلاؼسف ألاؿلي 

 بً حبُكع آمىت. د: إلاؼسف  إلاظاُد 

  غ مؿبب مً ظغف املكغف: عأي املجلـ العلمي  الغفض لعضم وحىص جقٍغ

 خمضووي علي : صللعالب - ظلب ضبغ العىىان اظغوخت صلخىعاه  - (19

ق  لـىاعي بين  لحاهىن و  لخوبُق في  اجص ئس: لِىى ن  لحدًم    لخإمين ًُ  الٍس

ق  لـىاعي في  اجص ئس: لِىى ن  اجدًد   ؤحهام ُحد جإمين  الٍس
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 املىافقت:عأي املجلـ العلمي. 

 خضعواف ملُاء: ظلب جصحُذ اؾم املكغف للعالبت  - (20

  املىافقت ألاؾخاط الضلخىع ػعمىف مدمض بضال مً ألاؾخاط الضلخىعوىوىضًغ عبض الغػار: عأي املجلـ العلمي 

ني إلاقامي بالخاعج للعالب بً الىُت أًىب(–21   ظلب قبىل البتشح للبتهامج الخنٍى

 املىافقت: عأي املجلـ العلمي. 

 ظلب حغُيت املكغف على مظلغة املاحؿخيت للعالبت بىعافُت آؾُا (–22

 ححىو و إلتز ماث بائّ و مؼتري  إلاحل  لخجازي :  إلاىكَى 

 دهاػىز ُبد  الفٍُ.ؤ: إلاؼسف ألاؿلي  إلاخىاشى 

 بىهسفاض محمد. د:  إلاؼسف  اجدًد 

  املىافقت : عأي املجلـ العلمي. 

  املهاصقت على املعبىعت البُضاغىحُت–(23

مت -  محسوو لٍس

 ُُاش ي ػِبان -

 مكى هؼام -

 دى دحُت طمُحت حىان -

نلي  لـدًق -  ٍز

  غ إلاًجابُت للخبتاء وافق املجلـ على املهاصقت على املعبىعاث البُظاغىحُت : عأي املجلـ العلمي بىاء على الخقاٍع

 .املظلىعة أعاله 

 املىحه إلى الؿُض عئِـ املجلـ العلمي املخعلق 04/2018 /16:  املؤعر في 2018/ ؽ ع  / 141: ظلب العمُض املغحع - (24

 :بئصماج مل مً 

  هائب ُمُد مهكف بالدز طاث  لِكُا –حى دو ُـام .د/  1
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  زئِع قظم  لحاهىن  اخاؾ –مسمىن مىس ى . د/ 2

ت –حسماحي حمُكت / 3   زئِع قظم  لِكىم الاد ٍز

ا ػىقي / 4   زئِع قظم  لحاهىن  لِام –طُغاٍو

 .في حكنُلت املجلـ بهفتهم و مغالؼهم القاهىهُت 

  املىافقت باالغلبُت على ظلب العمُض  : عأي املجلـ العلمي. 

 "الؿُاؾت الجىائُت إججاه الاخضار" ملف املعبىعت البُضاغىحُت املىؾىمت  (25

 شو غ زبُِت : إُد د  لدلخىزة  -   

  جأحُل البث في القضُت للمجلـ العلمي القاصم : عأي املجلـ. 

 اإلنتهاء من مدرجات جدول األعمال أغمق المحضر عمى الساعة الواحدة وثالثون دقيقة زواال من يوم السابع عشر بعد

 .من شهر أفريل ألفين وثمانية عشر ورفعت الجمسة
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