
 

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ     

 محضر اجتماع لجنة الدراسات العميا
 1026/ 8/   9  الموافق الثالثاء   عن يوم

============================================= 

اجتمعت لجنة الدراسات العميا بالكمية برئاسة السيد األستاذ  1026/ 8/   9  الموافق  الثالثاء يومأنو في    
 والبحوث وكيل الكمية لمدراسات العميا عاصم  هحمدى عبدور/ الدكت

 -وحضور كال من :

 عاصم  هحمدى عبدد / .أ -2
  بكر محمد سالم د/ .أ -1
 منى مصطفى محمد عمى/  د.أ -3
 محمد طمعت أبو المعاطى/ د.أ-4
 وائل السيد قنديل د/ 0أ -5
 أ.م.د/ عبد الحميم يوسف عبد العميم  -6
   يد الحسينى منصورأمل الس أ / -6
  أمل لطفى محمد مرسى العرابى / السيدة -7

ثم  أستيل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس المجنة كممتو ) بسم اهلل الرحمن الرحيم ( والترحيب بالسادة األعضاء
 شرع في النظر في جدول األعمال 

 السابقة  المجنةعمى محضر  ةالمصادق أوال : المصادقات 
  اإلعمال ثانيا :  جذول

 : الموضوع األول

 طالب  26وعددىم  1026فى إمتحان دور يونيو  إلغاء قيد الطالب اآلتى أسماؤىم بعد  وذلك الستفاذىم مرات الرسوب
 -:عمى النحو التالى  وىم 

 

 الدرجو  اإلسم  م
 دبموم  كريم إبراىيم مصطفى كمنو             2
 بموم د حسن شكرى محمود زايد              1
 دبموم  محمد شاكر سميمان شرباس             3
 أولى ماجستير  أحمد عبد المنعم فيمى البخ   4
 أولى ماجستير  أحمد محمد عبد المطيف 5



 أولى ماجستير  إسالم وجدى محمد السيد حسانين  6

 أولى ماجستير  أمير محمد البسيونى العميمى 7

 أولى ماجستير  أميره عطف عبد المنعم العايدى 8

 أولى ماجستير  إيناس أحمد محمد زكريا حسانين  9

 أولى ماجستير  حسام محمد عبد الحكيم عبد المطمب 20

 أولى ماجستير  ساره إسماعيل حسن الجندى  22

 أولى ماجستير  عمى المغاورى إبراىيم قابل  21

 أولى ماجستير  محمد زكريا محمد رباص 23

 ثانيو ماجستير  رشاد طو طنطاوى  عبد اهلل محمد 24
 ثانيو ماجستير  نجيب محمد طاىر كمال الدين  25

 ثانيو ماجستير  والء مجدى عبد الحميم بسيونى  26

 
 انقشاس : 

 الثانىالموضوع 

انًقٛذح ثذٔسح أكزٕثش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهجبزثخ / ػجٛش شبكش صجشٖ أثٕ ْٛجخ يُر دسخخ انًبخغزٛش 

ؼٛذح ثقغى طشم انزذسٚظ ٔانزذسٚت ٔانزشثٛخ انؼًهٛخ ٔانًغدهخ نذسخخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انًٔ 3102

انشٚبضٛخ ثؼُٕاٌ " رأثٛش زقٛجخ رؼهًٛٛخ ػهٗ يغزٕٖ ثؼض انكلبٚبد انزذسٚغٛخ نهطبنجبد انًؼهًبد كٗ 

 انزذسٚت انًٛذاَٗ "

  

 اندًبػٗ نهدُّ انًُبقشخ ٔانسكى  شاس : انًٕاكقخ ٔرنك ثُبءاً ػهٗ انزقبسٚش انلشدٚخ ٔانزقشٚشانق

 

 الثالث :الموضوع 

كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهجبزث / أزًذ نجٛت ػجذ انؼضٚض نجٛت انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش يُر دسخخ انًبخغزٛش 

ٔانًغدم نذسخخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثقغى طشم انزذسٚظ ٔانزذسٚت ٔانزشثٛخ انؼًهٛخ  3103

 َبيح رذسٚجبد َٕػٛخ ػهٗ يغزٕٖ أداء ثؼض يٓبساد انزُظ انألسضٗ نهُبشئٍٛ "رسذ ػُٕاٌ " رأثٛش ثش

 

 شاس : انًٕاكقخ ٔرنك ثُبءاً ػهٗ انزقبسٚش انلشدٚخ ٔانزقشٚش اندًبػٗ نهدُّ انًُبقشخ ٔانسكى انق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الموضوع الرابع 



 

ؼٛذ شؼجبٌ انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهجبزث / ػجذ انْٕبة ْالل انغيُر دسخخ انًبخغزٛش 

ٔانًغدم نذسخخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثقغى انًُبصالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخ رسذ ػُٕاٌ  3101

" ثشَبيح رذسٚجٗ نزًُٛخ انًزـٛشاد انجذَٛخ انخبصخ ٔرأثٛشْب ػهٗ يغزٕٖ األ؟داء انًٓبسٖ نهؼت األسضٗ 

 نُبشئ سٚبضخ اندٕدٔ"

 

 

 ٔرنك ثُبءاً ػهٗ انزقبسٚش انلشدٚخ ٔانزقشٚش اندًبػٗ نهدُّ انًُبقشخ ٔانسكى  شاس : انًٕاكقخانق

 

 :الخامسالموضوع 

 

انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش  أزًذ ػجذ انسًٛذ ػهٗ صْشاٌكٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهجبزث / يُر دسخخ انًبخغزٛش 

ضبد انًبئٛخ رسذ ػُٕاٌ ٔانًغدم نذسخخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثقغى انًُبصالد ٔانشٚب 3102

 "ثُبء يقٛبط زبنخ يب قجم انًُبكغخ نذٖ انًالكًٍٛ " 

 

 شاس : انًٕاكقخ ٔرنك ثُبءاً ػهٗ انزقبسٚش انلشدٚخ ٔانزقشٚش اندًبػٗ نهدُّ انًُبقشخ ٔانسكى انق

 

 : السادسالموضوع 

ػذٍٚ ثبنقغى اٜرٗ انُظش كٗ انطهت انًقذو يٍ قغى انًٕاد انصسٛخ ثشأٌ رقذو انغبدح انًذسعٍٛ انًغب

 ْٔى :   3102/3102ئٓى ثؼذ اليزسبَبد رأْٛهٗ انذكزٕساِ نهؼبو اندبيؼٗ أعًب

 يذسط يغبػذ / ػجذ انشزًٍ ثغَٕٛٗ ؿبَى -0

 يذسط يغبػذ / ْبنخ ػجذ انغالو ْٛكم -3

 يذسط يغبػذ / ٔال ء انغٛذ يسًذ طبزٌٕ -2

 

 انقشاس : انًٕاكقخ ثُبءا ػهٗ يٕاكقخ يدهظ انقغى 

 

 بع : الموضوع السا

 

ثشأٌ رقذو انغبدح انًذسعٍٛ  أصٕل انزشثٛخ انشٚبضٛخ ٔانزشٔٚرانُظش كٗ انطهت انًقذو يٍ قغى 

 ْٔى :   3102/3102ئٓى ثؼذ اليزسبَبد رأْٛهٗ انذكزٕساِ نهؼبو اندبيؼٗ أعًبانًغبػذٍٚ ثبنقغى اٜرٗ 

 يذسط يغبػذ / ُْبء زغُٗ يسًذ شهزٕد -0

 يذسط يغبػذ / يسًذ ػجذِ سعالٌ -3

 

 س : انًٕاكقخ ثُبءا ػهٗ يٕاكقخ يدهظ انقغى انقشا

 

 الموضوع الثامن

ثشأٌ رقذو انغبدح انًذسعٍٛ  طشم انزذسٚظ ٔانزذسٚت ٔانزشثٛخ انؼًهٛخانُظش كٗ انطهت انًقذو يٍ قغى 

 ْٔى :   3102/3102ئٓى ثؼذ اليزسبَبد رأْٛهٗ انذكزٕساِ نهؼبو اندبيؼٗ أعًبانًغبػذٍٚ ثبنقغى اٜرٗ 

 / يسًذ صجسٗ كزٕذ ػجذ انصًذيذسط يغبػذ  -0

 يذسط يغبػذ / ػبصى ػهٗ قُذٚم -3
 انقشاس : انًٕاكقخ ثُبءا ػهٗ يٕاكقخ يدهظ انقغى

  : التاسعالموضوع 



رشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى نشعبنخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ انخبصخ ثبنجبزث / كٛصم يسًذ 

غدم نذسخخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثقغى انًٕاد ٔانً 3101انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش نٗ انغٛذ انشبر

انصسٛخ ثؼُٕاٌ " رأثٛش ثشَبيح رأْٛهٗ ػهٗ يغزٕٖ االرضاٌ انسشكٗ ثؼذ االصبثخ ثُضٚق رسذ انؼُكجٕرٛخ 

 ) دساعخ زبنخ ( "

 رسذ إششاف : 

    ٛخ ثبنكهٛخ أعزبر ثٕٛنٕخٛب انشٚبضخ انًزلشؽ ثقغى انًٕاد انصس –د/ زًذٖ ػجذِ ػجذ انٕازذ ػبصى 1أ

 

 ٔرشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى يٍ انغبدح األعبرزح : 

 يششكب      أعزبر ثٕٛنٕخٛب انشٚبضخ انًزلشؽ ثقغى انًٕاد انصسٛخ ثبنكهٛخ  –د/ زًذٖ ػجذِ ػجذ انٕازذ ػبصى 1أ

 يُبقشب        ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثبنٓشو خبيؼخ زهٕاٌ                    أعزبر  – د/ أزًذ ػهٗ زغ1ٍأ

  ٔسئٛظ قغى انًٕاد انصسٛخ ثبنكهٛخ           يُبقشب يغبػذأعزبر  -د/ ػجذ انسهٛى ٕٚعق ػجذ انؼهٛى 1و1أ

 انقشاس : انًٕاكقخ ثُبءا ػهٗ يٕاكقخ يدهظ انقغى 

 :  عاشر الموضوع ال

ػًشٔ ػجذ ثبنجبزث / رشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى نشعبنخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ انخبصخ إػبدح 

ٔانًغدم نذسخخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ  3100انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش  انًسغٍ يسًذ ػجذ انلزبذ

رذسٚجٙ  َٕػٙ كٙ ضٕء انخصبئص انكُٛبيٛزكٛخ ثؼُٕاٌ " س ثشَبيح  انًُبصالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخثقغى 

 ٔربثٛشْب كٙ يٓبسح انكُظ نالػجٙ انكَٕؾ كٕ "

 : رسذ إششاف 

   انًٛكبَٛكب انسٕٛٚخ انًزلشؽ ثقغى طشم انزذسٚظ ٔانزذسٚت ٔانزشثٛخ أعزبر  – عؼٛذ ػجذ انششٛذ خبطش د/ 1أ

           انؼًهٛخ ثبنكهٛخ                                                   

                                        ا.د/ ػجذ انسهٛى يسًذ ػجذ انسهٛى يؼبر  اعزبر رذسٚت اندٕدٔ ثقغى انًُبصالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخ  

 ثبنكهٛخ                                                          

 ٔرشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى يٍ انغبدح األعبرزح : 

 انًٛكبَٛكب انسٕٛٚخ انًزلشؽ ثقغى طشم انزذسٚظ ٔانزذسٚت ٔانزشثٛخ   أعزبر  – ػجذ انششٛذ خبطش  عؼٛذد/ 1أ

 انؼًهٛخ ثبنكهٛخ                                          يششكب                                                         

  رذسٚت اندٕدٔ ثقغى انًُبصالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخ   ا.د/ ػجذ انسهٛى يسًذ ػجذ انسهٛى يؼبر  اعزبر  

                                      ثبنكهٛخ                                                   يششكب                                              

 صالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخ                                        ثقغى انًُب  ا.د/ ازًذ عؼٛذ ايٍٛ خضش    اعزبر رذسٚت انًالكًخ

 يُبقشب                                      ثبنكهٛخ                                                        

 زشثٛخ              ا.و.د/ ربيش زغٍٛ انشزٛسٙ       اعزبر يغبػذ ثقغى انزذسٚت انشٚبضٙ ٔػهٕو انسشكخ ثكهٛخ ان

 ثُٓب                     يُبقشب جٍُٛ خبيؼخ نهانشٚبضٛخ                                                     

ٔعجت اػبدح انزشكٛم ْٕ علش ازذ انًُبقشٍٛ ْٔٙ انذكزٕسح / ششٚلخ ػجذ انسًٛذ يسًٕد ػلٛلٙ نهؼالج 

 ثبنخبسج 

 

 يٕاكقخ يدهظ انقغى انقشاس : انًٕاكقخ ثُبءا ػهٗ 

 

 

 

 
 

 :   حادي عشر الموضوع ال



يسًٕد كزٕذ ػجذ رشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى نشعبنخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ انخبصخ ثبنجبزث / 

 االنؼبة ٔانًغدم نذسخخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثقغى ا 3100انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش اندهٛم  

 او زبئظ انزذسٚت كٙ رطٕٚش سد انلؼم انجغٛظ ٔانًشكت نسشاط يشيٙ كشح انقذو " اعزخذثؼُٕاٌ " رأثٛش 

 رسذ إششاف : 

 ثبنكهٛخ     ثقغى االنؼبة كشح انقذو أعزبر  – يسًٕد زغٍ انسٕكٙ د/ 1أ

 كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ خبيؼخ انًُٕكٛخ كشح انٛذ ٔػًٛذ ا.د/ اثشاْٛى يسًٕد ؿشٚت    اعزبر 

 اثشاْٛى         اعزبر يغبػذ  ثقغى االنؼبة ثبنكهٛخ ا.و.د/ اكشو كبيم 

 ٔرشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى يٍ انغبدح األعبرزح : 

 ا.د/ اثشاْٛى يسًٕد ؿشٚت    اعزبر كشح انٛذ ٔػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ خبيؼخ انًُٕكٛخ           يششكب

 

 ئٛظ قغى االنؼبة ثبنكهٛخ                   يُبقشب ا.د / يسًذ طهؼذ اثٕ انًؼبطٙ     اعزبر انؼبة انًضشة ٔس

 ا.د/ٚبعش يسلٕظ اندْٕش٘      اعزبر كشح انقذو ٔٔكٛم كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة  

 يُبقشب          خبيؼخ ثُٓب                                                                                                    

 يششكب                                      ثبنكهٛخ   كشح انقذو ثقغى االنؼبة أعزبر  – يسًٕد زغٍ انسٕكٙ د/ 1أ

 يششكب                                         ا.و.د/ اكشو كبيم اثشاْٛى         اعزبر يغبػذ  ثقغى االنؼبة ثبنكهٛخ

 

 ثُبءا ػهٗ يٕاكقخ يدهظ انقغى  انقشاس : انًٕاكقخ

 :   الثانى عشرالموضوع 

كشٚى يسًذ كٕصٖ رشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى نشعبنخ انًبخغزٛش كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ انخبصخ ثبنجبزث /

رأثٛش ديح انذٔائش ثؼُٕاٌ "  انًُبصالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخ ثقغى  3100انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش   ساضٗ 

 زخ ػهٗ يغزٕٖ أداء ثؼض انًٓبساد االعبعٛخ نُبشئ انكبسارٛخ انًـهقخ ٔانًلزٕ

 رسذ اششاف 

 أ.و.د / يسًذ ػجبط صلٕد ػهٗ انصبدم اعزبر يغبػذ ثقغى انًُبصالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخ 

 ٔرشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى يٍ انغبدح األعبرزح : 

 ى رذسٚت انًُبصالد ٔانشٚبضبد انلشدٚخأ.د/ ايم كبسٔم ػهٗ عبنى          اعزبر رذسٚت انكبسارٛخ ثقغ

 يُبقشب                                   كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ خبيؼخ زهٕاٌ                                           

 يششكب   أ.و.د / يسًذ ػجبط صلٕد ػهٗ انصبدم     اعزبر يغبػذ ثقغى انًُبصالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخ    

 يُبقشب   اثشاْٛى ػهٗ ػجذ انسًٛذ االثٛبسٖ       اعزبر يغبػذ ثقغى انًُبصالد ٔانشٚبضبد انًبئٛخ    أ.و.د/ 

 

 انقشاس : انًٕاكقخ ثُبءا ػهٗ يٕاكقخ يدهظ انقغى 

 الموضوع الثالث عشر 

ٛى يسًٕد اثشاْ كٗ انزشثٛخ انشٚبضٛخ انخبصخ ثبنجبزث / انذكزٕساح رشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى نشعبنخ

رسهٛم اعزشارٛدٛخ يشازم انٓدٕو انخبطق ثؼُٕاٌ "  االنؼبة ثقغى ا 3103انًقٛذ ثذٔسح أكزٕثش ؿشٚت   

 و "  3102ٔسيٛخ االسعبل انغشٚغ نلشم انًشثغ انزْجٙ كٙ ثطٕنخ انؼبنى نكشح انٛذ نهشخبل ثبعجبَٛب 

 

 رسذ إششاف : 

 ثقغى االنؼبة ثبنكهٛخ ا.د/ يسًذ خًبل انذٍٚ زًبدح    اعزبركشح انٛذ  انًزلشؽ  
 د/ ششٚق ػجذ انًُؼى َٕٚظ        يذسط  ثقغى االنؼبة ثبنكهٛخ 

 

 ٔرشكٛم ندُخ انًُبقشخ ٔانسكى يٍ انغبدح األعبرزح : 

 اعزبرانزذسٚت انشٚبضٙ  ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ نهجٍُٛ ثبنٓشو خبيؼخ زهٕاٌ    يُبقشب  قذس٘ يشعٙ  د/ 1أ

 يششكب                       ح    اعزبركشح انٛذ  انًزلشؽ  ثقغى االنؼبة ثبنكهٛخا.د/ يسًذ خًبل انذٍٚ زًبد

 ا.د/ طبسم يسًذ انُصٛش٘  اعزبر كشح انٛذ ثقغى االنؼبة ثبنكهٛخ                                            يُبقشب 



 يششكب                                    د/ ششٚق ػجذ انًُؼى َٕٚظ        يذسط  ثقغى االنؼبة ثبنكهٛخ          

 

 انقشاس : انًٕاكقخ ثُبءا ػهٗ يٕاكقخ يدهظ انقغى 

 الرابع عشر الموضوع 

رؼذٚم كٗ ندُخ االششاف ػهٗ سعبنخ انًبخغزٛش نهجبزث / سايٗ  زغٍ ازًذ ػجذ انشاصم خهق انًقٛذ 

انقذساد انزٕاكقٛخ ثبعزخذاو خًجبص ٔانًغدم ثقغى االنؼبة ثؼُٕاٌ " رأثٛش ثؼض  3103ثذٔسح اكزٕثش 

 االنؼبة ػهٗ رًُٛخ انًٓبساد االعبعٛخ نجشاػى انزُظ االسضٗ " 

 ٔانزؼذٚم ػجبسح ػٍ اػززاس أ.و.د/ طبسم يسًذ خهٛم اندًبل نزصجر ندُخ االششاف ػهٗ انُسٕ انزبنٗ 

 االنؼبة أ.د/ يسًذ طهؼذ اثٕ ايؼبطٗ                   اعزبر انؼبة انًضشة ٔسئٛظ قغى 

 د/ اًٍٚ يشضٗ عؼٛذ ػجذ انجبسٖ                   يذسط ثقغى االنؼبة 

 زٛث اػززس انًششف نغجت ػذو رلبػم انجبزث يؼخ اثُبء كزشح االششاف 

 انقشاس : انًٕاكقخ ثُبء ػهٗ يٕاكقخ انقغى 

 

                                            أيٍٛ انهدُخ         سئٛظ انهدُخٔاَزٓٗ االخزًبع             
 ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب                       

 

                                                         د/ حمدي عبده عاصم  (0) أ                     

 

 


