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 التنظيميل ـاهليك
 

 -قطبع اىذساعبد اىؼيٍب ٗاىجح٘س: *

ِ صالصخ اداساد ػبٍخ رقذً اىخذٍبد ىطالة اىذساعبد اىؼيٍب ٍٕٗئخ اىزذسٌظ  ٌزنُ٘ قطبع اىذساعبد اىؼيٍب ٗاىجح٘س ٍ

ىجبٍؼخ ٗاىؼَو ػيى ر٘طٍذ اىؼالقبد اىضقبفٍخ ٍغ اىجبٍؼبد ٍٗشامض اىجحش ثبىذاخو ٗاىخبسط. ٗاإلداساد اىؼبٍخ ٕى ثب

 -:مبىزبىً

 اإلداسح اىؼبٍخ ىيذساعبد اىؼيٍب ٗاىجح٘س -8

 اإلداسح اىؼبٍخ ىيؼالقبد اىؼيٍَخ ٗاىضقبفٍخ -2

 اإلداسح اىؼبٍخ ىيَنزجبد -3
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 بد اىؼيٍباىؼبٍخ ىيذساع حاإلداس -أٗال:

 

  ٍِرشزَو اإلداسح اىؼبٍخ ػيى أسثؼخ  اداساد رقً٘ ثأػجبء ػذٌذح ىخذٍخ طالة اىذساعبد اىؼيٍب ٗمزا اىجبحض

 -ثبىجبٍؼخ ٕٗى مبىزبىً:

ٌ اإلعٖبٍبد ٗاالّجبصاد ثبإلداسح اىؼبٍخ ىيذساعبد اىؼيٍب ٗاىجح٘س ٗاداسرٔ االسثؼخ ًٕٗ :  -ٕزا اىزقشٌش ػِ إٔ

 اىؼيٍب .  إداسح شئُ٘ اىذساعبد -8

 إداسح اىخشٌجٍِ ٗرحشٌش اىشٖبداد . -2

 إداسح اىجح٘س اىؼيٍَخ . -3

 اداسح خذٍبد رٌَ٘و اىجح٘س . -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ىإدارة
 البحوثىالعلموة

ىإدارة
 ذئونىالدراداتىالعلوا

 أ.د/ رئيس اجلامعت

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعت
 للدراساث العليا والبحوث

 اإلدارة العامت
 والبحوث للدراساث العليا

ىإدارة
 خدماتىتموولىالبحوث
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 ادارة شئون الدراسات العليا : -1
 

  رز٘ىى مو ٍب ٌزؼيق ثطبىت اىذساعبد اىؼيٍب ٍنِ إرنشاء اىقجن٘ه ٍٗشارؼنخ اىَيونبد ٗ إرنشاءاد اىزغنجٍو ٗ رقنبسٌش

ششا  ٗػْ٘اُ اىشعبىخ ٍٗذ فزشاد اىزغجٍو ٗرشنٍو ىجبُ اىحنٌ ٗاىَْبقشنخ ٗإػنذاد اإلحانبءاد اىخب نخ ىجبُ اإل

 ثطالة اىذساعبد اىؼيٍب ٗرغجٍو اىطالة اى٘افذٌِ ٍٗزبثؼزٌٖ .

 6208/7208إّجبصاد اإلداسح خاله اىؼبً اىجبٍؼى 

 

 : اىقٍذ ٗاىزغجٍو8/8

ػذد ؽبُت ُِؾظٍٞ ػ٢ِ أُبعغز٤ش ( 1981)ّ ٝ رغغ٤َ ػذد ؽبُت ٓزوذّ ُِؾظٍٞ ػ٢ِ اُذثِٞ( 4564)ه٤ذ رْ 

 ٞػؼ رُي ٣( 1ٝاُغذٍٝ سهْ ) (5115)ؽبُت ُِؾظٍٞ ػ٢ِ اُذًزٞساٙ ث٤ٌِبد اُغبٓؼخ أُخزِلخ ثؼذد ئعٔب٢ُ ( 430)
 

 رْ ٓشاعؼخ ًبكخ اُج٤بٗبد ٝأُغز٘ذاد اُخبطخ ثو٤ذ ٝرغغ٤َ ٛإالء اُطالة  -

  سح ُزغغ٤َ ًبكخ اُج٤بٗبد اُخبطخ ثٜإالء اُطالةرْ اػذاد عغالد خبطخ ثٌَ ٤ًِخ ثبإلدا -

 رْ ٓشاعؼخ ٓٞهق ٛإالء اُطالة ٖٓ عذاد أُظشٝكبد اُذساع٤خ أُغزؾوخ ػ٤ِْٜ  -

رْ اػذاد ٗٔبرط ُِٔٞػٞػبد اُز٢ ٣ٔش ثٜب اُطبُت اص٘بء كزشح اُو٤ذ أٝ اُزغغ٤َ ؽز٠ ٣زْ ٓ٘ؼ اُذثِّٞ اٝ  -

 اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ُزغ٤َٜ االعشاءاد 

ًبكخ االعشاءاد اُخبطخ ثٔ٘ؼ اُطالة اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ ٝاُذثِٞٓبد خالٍ ٛزا اُؼبّ ٖٓ اػذاد  رْ ارخبر  -

 ث٤بٗبد اُخش٣غ٤ٖ . –ٝهشاساد  –ث٤بٗبد أُ٘ؼ 

 

 38/6/2086 اػذاد اىطالة اىَغجيٍِ ثنيٍبد اىجبٍؼخ حزى جٍِ( 8ٌرذٗه سقٌ )

 ا٤ٌُِـــخ
اإلعٔب٢ُ  اإلعٔب٢ُ دًزٞساٙ ٓبعغز٤ش دثِّٞ

 اُؼبّ
 رًٞس ئٗبس رًٞس ئٗبس رًٞس ئٗبس رًٞس ئٗبس

 215 122 83 35 41 94 52 - - اُضساػخ

عبػبد ٓؼزٔذح 

 )صساػخ(
- - 224 302 34 45 261 344 639 

 6449 2199 4580 53 46 119 134 2014 4404 اُزشث٤خ

 409 294 421 40 56 111 150 136 215 اُطت اُج٤طش١

 60 8 51 1 4 5 6 3 41 اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 444 246 201 20 14 226 194 - - ا٥داة

 202 128 43 - - 104 64 22 8 اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ

 435 333 402 3 - 30 41 300 348 اُزغبسح

 32 12 20 1 3 8 14 2 3 اُؼِّٞ

 52 38 13 1 - 11 10 24 3 اُٜ٘ذعخ

 3442 6125 228 201 1006 995 2504 5054 اإلعٔب٢ُ
8964 

 8964 430 1981 4564 عٔبُــــ٢اإل



  7610 -6102اجلامعى للعام  اجنازات قطاع ادلراسات العليا
   

5 
 

 

 رىل .  ٌ٘ضح (2ٗاىجذٗه سقٌ )  أػذاد اىطالة اى٘افذٌِ ثنيٍبد ربٍؼخ موش اىشٍخث ثٍبُ  -

 38/6/2086حزى  ( ثٍبُ  ثأػذاد اىطالة اى٘افذٌِ ثنيٍبد ربٍؼخ موش اىشٍخ 2رذٗه )

 اىؼــــــــذد اىذٗىخ

 1 ٍّجٍشٌب 

 13 ىٍجٍب 

 238 اىنٌ٘ذ 

 1 االسدُ

 1 اىجحشٌِ 

 3  اىٍَِ

 1 ػَبُ 

 1 فيغطٍِ 

 1 االٍبساد

 261 اإلرَبىً

 

ِ ٍزطيجبد اىزغجٍو 2/8 ُ اإلششا  ٗخالفخ ٍ  ىجب

ٝا٣وابف ُغابٕ االشاشاف ٝٓاذ كزاشح اُزغاغ٤َ ٝاُـابء رؼاذ٣َ هبٓذ ئداسح شئٕٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثٔغٔٞػخ ٖٓ أُٜابّ ٜٓ٘اب 

 (  3عذٍٝ سهْ ) ٝخالكخ اُزأ٢ِ٤ٛ االٓزؾبٕٝاػزٔبد  اُو٤ذ
 األػَبه اىَخزيوخ اىزً رَذ ثئداسح شئُ٘ اىذساعبد اىؼيٍباّجبصاد ٌ٘ضح  (:3رذٗه سقٌ )

 ُغبٕ االششاف  ا٤ٌُِخ

رؾذ٣ذ ٝرؼذ٣َ ٝرـ٤٤ش 

 ٓذ كزشح اُزغغ٤َ ػ٘ٞإ اُشعبُخ 

 
 رغغ٤َ خبسط اُغبٓؼخ اػزٔبد اُو٤ذ ٝاُزغغ٤َ

  166 33 44 42 اُضساػخ

  44 3 4 14 رشث٤خ

  55 16 6 46 ٤طش١ؽت ث

  166 4  18 ا٥داة 

  2 2   اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ 

 15    6 اُؼِّٞ 

 12 49    اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ 

 4 19 5  6 اُزغبسح 

 1     اُظ٤ذُخ 

 48     اُطت اُجششٟ

 1     اُٜ٘ذعخ

 6     اُزٔش٣غ

 20     ؽت االع٘بٕ

 139 562 63 94 166 أُغٔٞع
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 د أػضبء ٍٕئخ اىزذسٌظاّزذاثب -3/8

أػؼبء ٤ٛئخ رذس٣ظ ٖٓ  اٗزذاةك٢ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ك٢ ثؼغ اُزخظظبد ث٤ٌِبد اُغبٓؼخ رْ  ٗظشاً ُِؼغض 

 األخشٟأػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٖٓ اُغبٓؼخ ئ٢ُ ثؼغ اُغبٓؼبد ٗذة داخَ ٝخبسط اُغبٓؼخ ُغذ ٛزا اُؼغض ًٔب رْ 

 .ٓٞصػخ ػ٠ِ ٤ًِبد اُغبٓؼخ اُغبٓؼخ ٖٓ ٝا٠ُؽشًخ اإلٗزذاثبد  ٔب٢ُ بٕ ئع٣ٞػؾ( ٝاُشعْ اُج٤ب٢ٗ  4اُغذٍٝ سهْ )ٝ
 

  8/7/2086فً اىوزشح ٍِ   (  ٌ٘ضح إرَبىً أػضبء ٍٕئخ اىزذسٌظ اىَْزذثٍِ ٍ٘صػخ ػيى ميٍبد اىجبٍؼخ4رذٗه سقٌ )

 38/6/2087حزى 

 

َ اُغبٓؼخ ةٗذ ا٤ٌُِخ  خبسط اُغبٓؼخ ةٗذ داخ
ٓ٘زذث٤ٖ ٖٓ خبسط 

 اُغبٓؼخ
 اإلعٔب٢ُ

 19  14 1 اُضساػخ

 4 5  2 اُزشث٤خ

 5 5   اُج٤طش١

ّ      اُؼِٞ

 3  1 2 اُزغبسح

 1   1 االداة

 34 10 19 6  اإلعٔب٢ُ
 

 إدارة الخريجين وتحرير الشهادات : -2
 

  ح اىذسرنخ رقً٘ ثبرخبر اإلرشاءاد اىالصٍخ ىزشنٍو ىجبُ االٍزحبّنبد ىطنالة اىذساعنبد اىؼيٍنب ٗإػنذاد ٍنزمشاد ٍْن

الد ٗمنزا اػزَنبد  –ٍبرغنزٍش  –ؼيٍَنخ )دثينً٘ اى دمزن٘سآ( ٍٗشارؼنخ ثٍبّنبد اىخنشٌجٍِ ٍٗطبثقزٖنب ػينى شنٖبداد اىٍَن

 شٖبداد اىخشٌجٍِ رٍَٖذاً ىز٘صٍقٖب ٍِ ٗصاسح اىخبسرٍخ.

 30/6/2087حزى  8/7/6208االّجبصاد اىزى قبٍذ ثٖب اداسح اىخشٌجٍِ ٗرحشٌش اىشٖبداد فى اىوزشح ٍِ 

 سعبُخ ٖٓ اداسح ( 302ٝاُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ٝاالعطٞاٗبد ُخش٣غ٠ أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ ٝػذدْٛ ) اعزالّ أُِلبد

 -ا٥داة –اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ  –اُزشث٤خ  –اُضساػخ  –اُطت اُج٤طشٟ غبٓؼخ )شئٕٞ اُذساعبد اُؼ٤ِب ُغ٤ٔغ ٤ًِبد اُ

 (  ؽجوب ُوشاساد  ٓغِظ اُغبٓؼخ اُؼِّٞ -اُزغبسح –اُزشث٤خ س٣بػ٤خ 

 رابس٣   –رابس٣  اُزغاغ٤َ   -َ  ث٤بٗبد ٛإالء اُطالة ٖٓ ) ػ٘ٞإ اُشعبُخ ثبُِـخ اُؼشث٤خ ٝاُِـاخ االٗغ٤ِض٣اخ  رغغ٤

ُغ٘اخ  –ُغ٘اخ االشاشاف ػِا٠ اُشعابُخ  –ٝربس٣  ٓٞاكوخ ٓغِظ ا٤ٌُِخ ػ٠ِ أُا٘ؼ  –ٓٞاكوخ ٓغِظ اُغبٓؼخ ػ٠ِ أُ٘ؼ 

اُزخظاض  –اُزخظاض اُؼابّ  –اُ٘اٞع  –اُغ٘غا٤خ  –٤الد ٓؾَ أُا –ربس٣  ا٤ُٔالد  –اُؾٌْ ٝأُ٘بهشخ ػ٠ِ اُشعبُخ 

 اُذه٤ن ( 

  ٝ رُي ك٢ ؽبكظبد ثالعز٤ٌ٤خ ِٝٓلبد ؽلع أُِلبد اُٞسه٤خ ُِخش٣غ٤ٖ ثطش٣وخ ر٤غش اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب ك٠ أ١ ٝهذ 

   ٕؽلع ٓزًشاد اُؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُغبٓؼخ ُغ٤ٔغ اُطالة اُخش٣غ٤ٖ ثطش٣وخ ر٤غش اُؾظٍٞ ػ٠ِ اٟ ث٤ب

 خبص ثبُطِجخ 

 ٓشاعؼخ االعطٞاٗبد ٝاُزأًذ ٖٓ طالؽ٤زٜب هجَ اُؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُغبٓؼخ 
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  ْئٗغ٤ِض١( –ػ٘ٞإ اُشعبُخ . ػشث٢  –ٗغ  اعطٞاٗبد خبطخ ثبُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ) االع 

  ٖٓ ًزبة خبص ثبُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ٓأخٞر abstract  ٝئٗغ٤ِض١  ػشث٢ 

   ؽلع االعطٞاٗبد ك٠ ؽبكظبد خبطخ ثبألعطٞاٗبد 

  ُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ اإلداسح اُؼبٓخ ٌُِٔزجبدرغ٤ِْ ا 

  اعزظذاس هشاساد اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس /  سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثؼذ ًَ ٓغِظ عبٓؼخ 

   ٓشاعؼخ ًشٞف رؾش٣ش اُذسعخ اُؼ٤ِٔخ ٓشاعؼخ ده٤وخ ػ٠ِ شٜبداد ا٤ُٔالد ٝٓزًشاد أُ٘ؼ ٝٛزٙ اُج٤بٗبد ٛبٓخ

 ُزؾش٣ش اُشٜبداد اُذائٔخ 

  2012ٝؽجبػخ ٝٓشاعؼخ اُشٜبداد اُذائٔخ ُِؼبّ اُغبٓؼ٢  االٗزٜبء ٖٓ رؾش٣ش 

   ِّٞدًزٞساٙ(  –ٓبعغز٤ش  -اطذاس ئؽظبئ٤بد شٜش٣خ ُِطِجخ اُخش٣غ٤ٖ ُغ٤ٔغ ا٤ٌُِبد رجؼب ُِذسعبد اُؼ٤ِٔخ ) دث

 رًٞس (  –ٝرجؼب ُِ٘ٞع ) اٗبس 

    اُزط٣ٞش ٝٓشًض أُؼِٞٓبد ٝٓشًض   -ٝٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ  -اُشد ػ٠ِ ؽِجبد أُغِظ االػ٠ِ ُِغبٓؼبد

ػٖ  اُطِجخ اُخش٣غ٤ٖ  ٝاُغٜبص أُشًض١ ُِٔؾبعجبد ٝأ١ اعٜضح ٓؼ٤٘خ اخشٟ إلٓذادٛب ثأ١ ث٤بٗبد -ثبُغبٓؼخ  

 ثبُذساعبد اُؼ٤ِب 

   ٓشاعؼخ اُشٜبداد أُإهزخ ٓشاعؼخ ده٤وخ ٝاُزٞه٤غ ػ٤ِٜب ر٤ٜٔذا ُزٞص٤وٜب ٖٓ اُخبسع٤خ 

 ء أ١ ٓؼِٞٓبد خبطخ ثبُخش٣غ٤ٖ اُزؼبٕٝ ٓغ االداساد االخشٟ ك٢ ادال 

 . اُزؼبٕٝ ٓغ علبساد ٝه٘ظ٤ِبد اُذٍٝ ثبُخبسط  ُِزأًذ ٖٓ طؾخ ث٤بٗبد اُخش٣غ٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ثٜب 

 ٍْح اىذسربد اىؼيٍَخ

( ٌ  ً 2087/ 30/6اىى  8/7/2086(  ٌ٘ضح رىل ٍْح دسربد ػيٍَخ 5ٗاىجذٗه سق
 
 
 
 

 اإلجمالً الدكتوراه الماجستٌر الدبلوم الكلٌة م

 113 9 23 11 الطب البٌطري 1

 6111 11 26 6644 التربٌة 3

 51 29 64 - الزراعة 2

 36 6 2 11 التربٌة النوعٌة  6

 41 - 24 31 التربٌة الرٌاضٌة   1

 15 1 11 - اآلداب 4

 1 1 4 - العلوم 1

 221 - 6 234 التجارة 5

 11 - - 11 الهندسة 9

 1311 11 323 6911 اإلجمالً
 

 

- 
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 ر٘صٍق اىشٖبداد   
 

 اُزشث٤اخ  -اُ٘ٞػ٤اخ  -اُزشث٤اخ اُ٘ٞػ٤اخ  -طات اُج٤طاش١ اُ –) اُزشث٤اخ بد ( شٜبدح دثِاّٞ ٤ٌُِا4329ن ػذد )رْ رٞص٤

 .( اُزغبسح -اُؼِّٞ  –اُش٣بػ٤خ 

 -   (اُزشث٤اخ  –ا٥داة  -اُضساػاخ   –اُطات اُج٤طاش١  –( شٜبداد ٓبعغز٤ش  ٤ٌُِاخ ) اُزشث٤اخ  114رْ رٞص٤ن ػذد

 0اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ(  -ٞػ٤خ اُ٘

 - 0ا٥داة(  -اُضساػخ  –اُطت اُج٤طش١  –( شٜبداد دًزٞساٙ  ٤ٌُِخ ) اُزشث٤خ   50) رْ رٞص٤ن ػذد 
  

  

 ً 2087 ٌٍّ٘٘اىى  2086قشاساد اىغٍذ األعزبر اىذمز٘س/ سئٍظ اىجبٍؼخ ٍِ شٖش ٌ٘ىٍ٘ 

 الدرجة التارٌخ رقم القرار الكلٌة الشهر م

 الدكتوراه 35/1/3111 91 زراعةال 3111ٌناٌر  1

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 91 الزراعة 3111ٌناٌر  3

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 116 الزراعة 3111ٌناٌر  2

 الماجستٌر  35/1/3111 115 الزراعة 3111ٌناٌر  6

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 116 الزراعة 3111ٌناٌر  1

 الماجستٌر  35/1/3111 131 الزراعة 3111ر ٌناٌ 4

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 134 الزراعة 3111ٌناٌر  1

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 123 الزراعة 3111ٌناٌر  5

 3111الدبلوم الخاص دور ٌونٌو  31/11/3114 1119 التربٌة 3114أكتوبر  9

 3111الدبلوم المهنً دور ٌونٌو  31/11/3114 1141 التربٌة 3114أكتوبر  11

 3111الدبلوم العام  دور ٌونٌو  31/11/3114 1141 التربٌة 3114أكتوبر  11

 الماجستٌر  35/1/3111 59 التربٌة 3111ٌناٌر  13

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 92 التربٌة 3111ٌناٌر  12

 الدكتوراه -ٌر الماجست 35/1/3111 99 التربٌة 3111ٌناٌر  16

 الماجستٌر  35/1/3111 114 التربٌة 3111ٌناٌر  11

 الماجستٌر  35/1/3111 111 التربٌة 3111ٌناٌر  14

 الماجستٌر  35/1/3111 114 التربٌة 3111ٌناٌر  11

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 132 التربٌة 3111ٌناٌر  15

 لماجستٌر ا 35/1/3111 135 التربٌة 3111ٌناٌر  19

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 126 التربٌة 3111ٌناٌر  31

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 91 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  31

 الماجستٌر  35/1/3111 93 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  33

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 95 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  32

 الماجستٌر  35/1/3111 111 البٌطري الطب 3111 ٌناٌر 36

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 119 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  31

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 111 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  34
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 الماجستٌر  35/1/3111 133 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  31

 الماجستٌر  35/1/3111 131 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  35

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 122 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  39

  3114دور ابرٌل  21/1/3111 161 البٌطري الطب 3111ٌناٌر  21

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 91 اآلداب 3111ٌناٌر  21

 الماجستٌر  35/1/3111 111 اآلداب 3111ٌناٌر  23

 الماجستٌر  35/1/3111 111 اآلداب 3111ر ٌناٌ 22

 الماجستٌر  35/1/3111 113 اآلداب 3111ٌناٌر  26

 الدكتوراه -الماجستٌر  35/1/3111 115 اآلداب 3111ٌناٌر  21

 الماجستٌر  35/1/3111 136 اآلداب 3111ٌناٌر  24

 الماجستٌر  35/1/3111 139 اآلداب 3111ٌناٌر  21

 الماجستٌر  35/1/3111 121 داباآل 3111ٌناٌر  25

 الماجستٌر  35/1/3111 94 التربٌة النوعٌة  3111ٌناٌر  29

 الماجستٌر  35/1/3111 111 التربٌة النوعٌة  3111ٌناٌر  61

 الماجستٌر  35/1/3111 111 التربٌة النوعٌة  3111ٌناٌر  61

  3114دور سبتمبر  35/1/3111 55 التربٌة النوعٌة  3111ٌناٌر  63

  3114دور ماٌو  35/1/3111 51 التجارة 3111ٌناٌر  62

  3114دور سبتمبر  35/1/3111 54 التجارة 3111ٌناٌر  66

 الماجستٌر  35/1/3111 112 التجارة 3111ٌناٌر  61

 الماجستٌر  35/1/3111 112 التجارة 3111ٌناٌر  64

 الماجستٌر  35/1/3111 119 التجارة 3111ٌناٌر  61

 الماجستٌر  35/1/3111 121 التجارة 3111ٌناٌر  65

 3114دور ٌونٌو  35/1/3111 51 التربٌة الرٌاضٌة 3111ٌناٌر  69

 الماجستٌر 35/1/3111 96 التربٌة الرٌاضٌة 3111ٌناٌر  11

 الماجستٌر 35/1/3111 111 التربٌة الرٌاضٌة 3111ٌناٌر  11

 الماجستٌر 35/1/3111 131 التربٌة الرٌاضٌة 3111ٌناٌر  13

 الماجستٌر 35/1/3111 131 التربٌة الرٌاضٌة 3111ٌناٌر  12

 الماجستٌر 35/1/3111 121 التربٌة الرٌاضٌة 3111ٌناٌر  16

 الماجستٌر 35/1/3111 124 التربٌة الرٌاضٌة 3111ٌناٌر  11

 الدكتوراه 35/1/3111 113 العلوم 3111ٌناٌر  14

 الماجستٌر  35/1/3111 121 العلوم 3111ٌناٌر  11

 

ٓبد  -االٗزٜبء ٖٓ رؾش٣ش -  ّ 2012ّ 2011ٝدًزٞساح ( ُِؼبّ اُغبٓؼ٠   –ٓبعغز٤ش  -اُشٜبداد اُذائٔخ ُِطِجخ خش٣غ٠ اُذساعبد اُؼ٤ِب ) دثِٞ

ٓبد  -  2013ّدًزٞساح ( ُِؼبّ اُغبٓؼ٠ –ٓبعغز٤ش  –عبسٟ رؾش٣ش اُشٜبداد اُذائٔخ ُِطِجخ خش٣غ٠ اُذساعبد اُؼ٤ِب ) دثِٞ
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 3- إدارة البحوث العلمية 

  ٌْات مو إزَبٍٖب ػيى مبفخ أّ٘اع اىَشبسٌغ اىجحضٍخ ٗاىجح٘س اىؼيٍَخ ع٘اء مبّذ ثزٌَ٘و خبسرً أٗ ٍَ٘ه ٍِ أمبدٌٍَخ اىجحش

ً  ٌٍَ ػَ ٌ اىجح٘س ثبىجبٍؼخ ٌٗذخو ف ِ  ْذٗق دػ ٍ ٔ ٗ ٍَ٘ى ً ٗاىَجيظ األػيى ىيجبٍؼبد أ ٌ اىؼبى ٗ ٗصاسح اىزؼيٍ ً أ و اإلداسح اىؼيَ

 أٌضبً رٍَغ األٍ٘س اىَزؼيقخ )ثج٘ائض اىجبٍؼخ اىزشجٍؼٍخ ٗاىزقذٌشٌخ ٗربئضح اىْشش اىؼيًَ(.

ُ ػِ ر٘ائض اىجبٍؼخ 8/3  اإلػال

عابئضح اُغبٓؼاخ ُِز٤ٔاض كا٢ األداء اُغابٓؼ٢ ٝ عابئضح اُغبٓؼاخ ألكؼاَ ٝرْ اإلػالٕ ُِزوذّ ُغٞائض اُغبٓؼخ اُزشغ٤ؼ٤خ ٝاُزوذ٣ش٣اخ 

بّ ؼِٔاا٢ ٝعابئضح اُز٤ٔااض اإلداسٟ  اُٝعابئضح اُ٘شااش  ٝأُبعغااز٤ش سعابئَ اُااذًزٞساٙ ؽزاا٠ ٖٓا اٍٝ أًزااٞثش  2014/  2016ُِؼاـا
  ؽجوب ُالئؾخ اُغٞائض .  31/12/2016ّ

 جائزة الجامعة التقديرية . 1/1/3

٤ًِااخ  ٢زاابُػِاا٠ عابئضح اُغبٓؼااخ اُزوذ٣ش٣ااخ ٓٞصػاخ ًبُ ٓاٖا اُغابدح أػؼاابء ٤ٛئااخ اُزاذس٣ظ أُزوااذ٤ٖٓ ُِؾظااٍٞ (3)رواذّ ػااذد 
 . االعبع٤خاُؼِّٞ ٝ اُضساػ٤خاُؼـِّٞ  ك٠ ٓغبٍ( 1( ٤ًِٝخ اُؼِّٞ )2) اُضساػخ

 -:ٗقشسد اىيجْخ 

بّ  -ثزشش٤ؼ اُغ٤ذ ا.د/ ٓؾٔذ اُغؼ٤ذ ٓؾٔذ أثٞ ٝاُا٠ أعازبر ٓزلاشؽ  ث٤ٌِاخ اُضساػاخ ُِؾظاٍٞ ػِا٢ عابئضح اُغبٓؼاخ اُزوذ٣ش٣اخ ُِؼـا

 ُغبٓؼخ اُزوذ٣ش٣خػ٠ِ عبئضح ا ّ ك٠ اُؼِّٞ اُضساػ٤خ2014/  2016

 جائزة الجامعة التشجيعية: 2/1/3

(  ٖٓا 1، )اُضساػ٤اخ كا٠ ٓغابٍ اُؼِاّٞ ٤ًِاخ اُضساػاخ  ٖٓ( 1) -ٓٞصػخ ًبُزب٠ُ : ٤ٛئخ رذس٣ظ ( ٖٓ اُغبدح اػؼبء3)روذّ ػذد 

 اُزشغ٤ؼ٤خ ٠ُ عبئضح اُغبٓؼخ( ٖٓ ٤ًِخ ا٥داة )اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝاالٗغب٤ٗخ(. ٤ًِ1خ اُطت اُج٤طش١ )ػِّٞ ؽج٤خ( ، )

 -ٗقشسد اىيجْخ :

   -ّ  ْٝٛ :2014/  2016أٝطذ اُِغ٘خ ثزشش٤ؼ اُغبدح االر٢ اعٔبؤْٛ ثؼذ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ عبئضح اُغبٓؼخ اُزشغ٤ؼ٤خ ُِؼـبّ 

 اعزبر ٓغبػذ ثوغْ اُجغبر٤ٖ ث٤ٌِخ اُضساػخ )ػِّٞ صساػ٤خ(. -ؽظٍٞ اُغ٤ذ د/ٓؾٔذ اُغ٤ذ أُؾشٝم  -

 ثوغْ اُجبصُٞٞع٤ب ٤ًِخ اُطت اُج٤طشٟ ػ٢ِ )ػِّٞ ؽج٤خ(. ٓذسط -ؽظٍٞ د/ ٤ُٝذ طجؾ٠ هطت ػجذح -

 اعزبر ٓغبػذ ثوغْ ػِْ اُ٘لظ ث٤ٌِخ ا٥داة )اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝاالٗغب٤ٗخ(.  -كبرٖ ؽِؼذ ه٘ظٞٙ ػبٓشؽظٍٞ اُغ٤ذح د/  -

 ( ػؼٞاً ٖٓ ٤ًِبد اُغبٓؼخ ٝاالداسح اُؼبٓخ  11)روذّ ػذد    :للتميز اإلدارى   جائزة الجامعة  2/1/3

 -ٗقشسد اىيجْخ :

 ّ ْٝٛ : 2014/  2016ؼبّ اُغبٓؼ٠ عبئضح عبٓؼخ ُِز٤ٔضاإلداس١ ُِ ؽظٍٞ ًَ ٖٓ اُغبدح األر٠ أعٔبئْٜ ثؼذ ػ٠ِ اُغبئضح ْٝٛ

 -ػِ إداسح اىجبٍؼخ ٌزٌ اقزغبً اىجبئضح ٍِ ثٍِ مال ٍِ:

 ػٖ ئداسح اُغبٓؼخ              اُغ٤ذ/ اؽٔذ شٞه٠ ٛ٘ذاٟٝ -1

 ػٖ ئداسح اُغبٓؼخ  ذ أُؾالٟٝاُغ٤ذ/ ٓذؽذ ؽ٠ِٔ ٓؾٔ -2

 -ػِ ميٍبد اىجبٍؼخ:

 ػٖ ٓغزشل٠ اُغبٓؼخ اُغ٤ذح/ عبسح ػجذاُؾ٤ٔذ اؽٔذ ؽغٖ    -1
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 ألفضل رسائل الدكتوراه والماجستير:جائزة الجامعة  3/1/3

 . االعبع٤خ ك٠ ٓغبٍ اُؼِّٞ   اُٜ٘ذعخ٤ًِخ  ٤ٖٛٓئخ رذس٣ظ  ( ػؼ2ٞ)روذّ ػذد  -2

 -ٗقشسد اىيجْخ :

                                                                                                             غ٘خ ثؾغت اُغبئضح ُؼذّ ؽظٍٞ أُزوذ٤ٖٓ ػ٢ِ اُؾذ أُطِٞة ُِلٞص ثبُغبئضحأٝطذ اُِ
 

 جائزة النشر العلمى 4/1/3

 ُِؾظاٍٞ ػِا٠ عابئضح اُ٘شاش اُؼِٔاا٠ ( ثؾاش266ئعٔاب٢ُ )( ػؼاٞ ٤ٛئاخ راذس٣ظ ٖٓا ٤ًِابد اُغبٓؼاخ ثؼاذد 104ػاذد ) رواذّ  -
 ّ.2014/  2016ُِؼـبّ 

( ٣ٞػاااؼ ث٤ااابٕ ثؼاااذد االػؼاابء أُزواااذ٤ٖٓ ُِؾظاااٍٞ ػِااا٠ عااابئضح اُ٘شااش اُؼِٔااا٠ ٝػاااذد االثؾااابس أُوجُٞاااخ 8عااذٍٝ سهااْا )
   2016/2014ٝأُشكٞػخ ُِؼبّ اُغبٓؼ٠ 

عدد االعضاء  الكلٌة م
 المتقدمٌن

عدد االبحاث 
 المقدمة

االبحاث عدد 
 المقبولة 

عدد االبحاث 
 المرفوضة

عدد االعضاء 
 المقبولٌن

 35 1 61 16 21 ـزراعةال 1

 33 11 13 43 31 الطب البٌطرى 3

 16 - 35 35 16 ةالهندســ 2

 31 1 46 11 33 العلـوم 6

 6 - 6 6 6 الطب البشرى 1

 - 1  1 1 الحاسبات والمعلومات 4

 3 15 3 31 3 التربٌة النوعٌة 1

 1 1 16 19 4 الصٌدلة 5

 1 - 2 2 1 الثروة السمكٌة 9

 - 3 - 3 1 اآلداب 11

 - 3 - 3 1 التمرٌض 11

 94 13 316 344 111 اإلجمالـــً 

 3/3 :ٍِ اىجبٍؼخ: دػٌ ٍشبسٌغ ثحضٍخ 

 ( ٓشبس٣غ ثؾض٤خ10رٔذ أُٞاكوخ ػ٠ِ ر٣َٞٔ ػذد )  ٓجِؾ  ثاعٔب٢ُٖٓ ط٘ذٝم دػْ اُجؾٞس ثبُغبٓؼخ

   -ٝاُغذٍٝ  اُزب٠ُ ٣ٞػؼ رُي : 2016/  2015( اُق ع٤٘خ  ك٠ ٓٞاصٗخ 915ر911)

 2016/2017جدول يبين المشاريع الممولة من صندوق دعم البحوث للعام 

 مقدار التموٌل عدد المشارٌع الكلٌة م

 645ر911 1 الطب البٌطري  1

 91111 1 الزراعة 3

 611111 6 العلوم 2

 915ر911 11 اإلجمالــــــً
 

 :اىزقبسٌش اىذٗسٌخ ىيَششٗػبد اىجحضٍخ-4/3



  7610 -6102اجلامعى للعام  اجنازات قطاع ادلراسات العليا
   

12 
 

  ٓالؽظبد أُؾ٤ٌٖٔ ا٢ُ ٍ رْ ٓ٘بهشخ ع٤ٔغ اُزوبس٣ش اُشثغ ع٣ٞ٘خ ٝ اُٜ٘بئ٤خ ٝاسعبُٜب ا٢ُ اُغبدح أُؾ٤ٌٖٔ ٝ اسعب

 اُغبدح اُجبؽض٤ٖ ُِشد ػ٤ِٜب 

 ع ػ٠ِ ط٘ذٝم دػْ اُجؾٞس ٝ ًزُي اُزوبس٣ش أُب٤ُخ رشعَ ا٢ُ اُغ٤ذ أ / ا٤ٖٓ ػبّ اُغبٓؼخ ُِلؾض ٝاُزو٤٤ْ ٝاُؼش  
 

 إدارة خدمات تمويل البحوث : -4

  اَررْت ٍغ إداسح اىجح٘س اىؼيٍَخ  إىىرْجبً  اإلداسح إّجبصشَو: ً- 

 ٝعٞائض اُغبٓؼخ  طشف ؽبكض اُزشغ٤غ ُِغبٕ اُؾٌْ ٝأُ٘بهشخ  -1

   اعزشداد اُشعّٞ اُذساع٤خ ُِطالة أُغغ٤ِٖ خبسط اُغبٓؼخ -2

  ؼَٔ أُشًض١ ُِذساعبد اُج٤ئ٤خًَ االٓٞس أُزؼِوخ ثبُٔ -3

  ر٣َٞٔ أُشبس٣غ اُجؾض٤خ ٝٓزبثؼخ اُزوبس٣ش أُب٤ُخ ٌَُ ٓششٝع ٝأٝعٚ اُظشف -4

 0ششاء ا٤ٌُٔب٣ٝبد ٝػَٔ اُزؾب٤َُ ُطالة اُذساعبد اُؼ٤ِب -5

   -وتعديل اللوائح االتية : إنجاز

  اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ : ٝرُي ػ٠ِاُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ٤ٌُِخ ( ٖٓ اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ 1أُبدح )رؼذ٣َ ٗض- 
-  

 مقترح التعدٌل البند قبل التعدٌل

تقدم طلبات االلتحاق للدراسات العلٌا إلدارة الكلٌة خالل شهر 
سبتمبر بعد االعالن عنها وتعلن نتٌجة قبول قٌد الطالب فً 

شهر اكتوبر بعد استٌفاء جمٌع المستندات وسداد الرسوم 
 المقررة

لٌددا إلدارة الكلٌددة خددالل شددهر سددبتمبر بعددد تقدددم طلبددات االلتحدداق للدراسددات الع
االعالن عنها وتعلن نتٌجة قبول قٌد الطالب فى شهر اكتدوبر كمدا ٌدتم فدتب بداب 
االلتحاق بالدراسات العلٌا لمرحلة الماجستٌر مرة اخرى خدالل شدهر مدارن مدن 
كل عام وتعلن نتٌجة قبول قٌد الطالب خالل شهر ابرٌل وذلك بعد استٌفاء جمٌع 

 دات وسداد الرسوم المقررة  المستن
-  

 ٝرُي ؽز٠ ٣زغ٠٘ ُِطالة اُؾبط٤ِٖ ػ٠ِ اُذثِّٞ اُخبص اُزوذّ ُذسعخ أُبعغز٤ش ك٢ ٗلظ اُؼبّ اُزٟ ؽظِٞا ك٤ٚ ػ٠ِ اُذثِّٞ اُخبص. -

 ( ْاُالئؾخ اُذاخ٤ِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ث٘ظبّ اُغبػبد ا40( ٝأُبدح سهْ )16( ٖٓ أُبدح سهْ )2رؼذ٣َ اُلوشح سه ٖٓ )ُٔؼزٔذح 

 ث٤ٌِخ اُضساػخ
 (14(  من المادة رقم )3الفقرة رقم )
 )قواعد دراسة المقرر( 

 ( )قبل التعدٌل

 (14(  من المادة رقم )3الفقرة رقم )
 )قواعد دراسة المقرر(

 ()بعد التعدٌل

ً مقرر ما على أقل من ) ( لنقاط التقدٌر 1711الطالب الذي ٌحصل ف
ً لن ً حساب المعدل التراكم كما هو إذا  GPAقاط التقدٌرات ٌدخل ف

كان هذا المقرر إجبارٌا وأما بالنسبة للمقررات االختٌارٌة فٌجوز 
إعادة التسجٌل فى ذات المقرر أو استبداله بمقرر إختٌارى آخر 

 وبحٌث ال تزٌد عدد مرات اإلعادة عن مرتٌن7

ً ( لنقاط التقدٌر ٌدخل ف1711الطالب الذي ٌحصل فً مقرر ما على أقل من )
كما هو إذا كان هذا المقرر  GPAحساب المعدل التراكمً لنقاط التقدٌرات 

إجبارٌا وأما بالنسبة للمقرر االختٌارى  فٌجوز إعادة التسجٌل فً ذات المقرر أو 
 استبداله بمقرر إختٌارى آخر وبحٌث تكون عدد مرات اإلعادة مرة واحدة

 

 (61المادة رقم ) 
 ()الرسوب واإلعادة للمقرر

 (بل التعدٌل)ق

 (61المادة رقم ) 
 ()الرسوب واإلعادة للمقرر

 ()بعد التعدٌل
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إذا رسب الطالب فً أي مقرر إجباري علٌه إعادته عند تقدٌم 
ذلك المقرر واالمتحان فٌه مرة أخرى، وعلى أن ٌحتسب له 

درجاته بحد أقصى لدرجات المقبول7 أما المقررات االختٌارٌة 

لة )تحتسب له درجاته بحد أقصى فله إعادتها وفى هذه الحا
لدرجات المقبول( أو استبدالها )وفى هذه الحالة ٌحتسب له 

تقدٌره الذي ٌحصل علٌه(7 وذلك بعد تسدٌد الرسوم المقررة 
 لإلعادة

إذا رسب الطالب فً أي مقرر إجباري علٌه إعادته عند تقدٌم ذلك المقرر 
ته بحد أقصى واالمتحان فٌه مرة أخرى، وعلى أن ٌحتسب له درجا

لدرجات المقبول7 أما المقرر االختٌارى  فله إعادته وفى هذه الحالة 

)تحتسب له درجاته بحد أقصى لدرجات المقبول( أو استبداله )وفى هذه 
الحالة ٌحتسب له تقدٌره الذي ٌحصل علٌه( وذلك بعد تسدٌد الرسوم 

 ررات ٌن من المقوفى حالة رسوب الطالب فى مقرر7 المقررة لإلعادة 
فأن ذلك ٌعرضة للفصل من ( اجبارى / اختٌارى )التى ٌقوم بدراستها 

 7الدراسات العلٌا 

 -: ٝاكن أُغِظ ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ اُزؼذ٣َ ًبُزب٢ُ : اُوــــــــشاس

 (14(  من المادة رقم )3الفقرة رقم )
 )قواعد دراسة المقرر(

 )قبل التعدٌل(

 (14(  من المادة رقم )3الفقرة رقم )
 عد دراسة المقرر()قوا

 )بعد التعدٌل(
( لنقاط 1711الطالب الذي ٌحصل فً مقرر ما على أقل من )

التقدٌر ٌدخل فً حساب المعدل التراكمً لنقاط التقدٌرات 
GPA  كما هو إذا كان هذا المقرر إجبارٌا وأما بالنسبة

للمقررات االختٌارٌة فٌجوز إعادة التسجٌل فى ذات المقرر أو 
قرر إختٌارى آخر وبحٌث ال تزٌد عدد مرات استبداله بم

 اإلعادة عن مرتٌن7

( لنقاط التقدٌر ٌدخل 1711الطالب الذي ٌحصل فً مقرر ما على أقل من )
كما هو إذا كان هذا  GPAفً حساب المعدل التراكمً لنقاط التقدٌرات 

فٌجوز إعادة التسجٌل فً   االختٌاريالمقرر إجبارٌا وأما بالنسبة للمقرر 
 أنت المقرر أو استبداله بمقرر إختٌارى آخر اكثر من مرة على ذا

 7االمتحان  إعادةكل مرة ٌتم فٌها  فًتضاعف رسوم ساعات المقرر 

 (61المادة رقم ) 
 )الرسوب واإلعادة للمقرر(

 )قبل التعدٌل(

 (61المادة رقم ) 
 )الرسوب واإلعادة للمقرر(

 )بعد التعدٌل(

ر إجباري علٌه إعادته عند تقدٌم إذا رسب الطالب فً أي مقر
ذلك المقرر واالمتحان فٌه مرة أخرى، وعلى أن ٌحتسب له 

درجاته بحد أقصى لدرجات المقبول7 أما المقررات االختٌارٌة 
فله إعادتها وفى هذه الحالة )تحتسب له درجاته بحد أقصى 
لدرجات المقبول( أو استبدالها )وفى هذه الحالة ٌحتسب له 

ي ٌحصل علٌه(7 وذلك بعد تسدٌد الرسوم المقررة تقدٌره الذ
 لإلعادة

إذا رسب الطالب فً أي مقرر إجباري علٌه إعادته عند تقدٌم ذلك المقرر 
واالمتحان فٌه مرة أخرى، وعلى أن ٌحتسب له درجاته بحد أقصى 

فله إعادته وفى هذه الحالة   االختٌاريلدرجات المقبول7 أما المقرر 
بحد أقصى لدرجات المقبول( أو استبداله )وفى هذه )تحتسب له درجاته 

الحالة ٌحتسب له تقدٌره الذي ٌحصل علٌه( وذلك بعد تسدٌد الرسوم 
مقررٌن من المقررات  فًالمقررة لإلعادة 7 وفى حالة رسوب الطالب 

( فٌجوز إعادة مقررات الرسوم  اختٌاريٌقوم بدراستها )إجباري/  التً
  االمتحان إعادةكل مرة ٌتم فٌها  فًقرر على تضاعف رسوم ساعات الم

  ُِذثِّٞ  –اُغ٘خ اُضب٤ٗخ  –ٓوزشػ ُزؼذ٣َ عبػبد ٓوشس اُزشث٤خ ا٤ُٔذا٤ٗخ ثبُالئؾخ اُذاخ٤ِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب

 -اُخبص ث٤ٌِخ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ُزظجؼ ًبُزب٢ُ :
   

 (  بعد التعدٌل 1المادة ) ( قبل التعدٌل 1المادة  )

بالدبلوم الخاصة فً التربٌة  ٌتم بدء الدراسة
النوعٌة بقرار من مجلن الدراسات العلٌا بناءا 
على اقتراح مجلن الكلٌة ، وتبدا الدراسة فً 
االسبوع االول من شهر نوفمبر من كل عام 
ومدة الدراسة ثالثٌن اسبوعا ٌتخللها اجازة 

نصف العام ، ومدتها اسبوعان فً الفترة التً 
 ٌحددها مجلن الجامعة 7

ٌتم بدء الدراسة بالدبلوم الخاصة فً التربٌة النوعٌدة بقدرار مدن مجلدن الدراسدات العلٌدا 
بنداءا علدى اقتدراح مجلدن الكلٌدة ، وتبددا الدراسدة فًد االسدبوع االول مدن شدهر نددوفمبر 
مددن كدددل عددام ومددددة الدراسددة ثالثدددٌن اسددبوعا ٌتخللهدددا اجددازة نصدددف العددام ، ومددددتها 

 ا مجلن الجامعة7اسبوعان فً الفترة التً ٌحدده
 –السدنة الثانٌدة  –بالنسبة للدبلوم الخاصة فً المناهج وطدرق تددرٌن مدواد التخصدص 

ٌؤدى الطالب تدرٌبا مٌدانٌا مدته اربعة ساعات فًد احدد اٌدام االسدبوع ، ٌتخللده أسدبوعا 
( درجدة المخصصدة 111متصال خالل الفصل الدراسً الثدانً وتدوزع الدرجدة الكلٌدة )

 -المٌدانٌة على النحو التالً :لمقرر التربٌة 
 ( درجة لمدٌر المدرسة 317)
( درجة توزع بالتساوي علدى االشدراف الفنًد الدداخلً واالشدراف الفنًد الخدارجً 41)
7 
 ( درجة لالمتحان الشفوي التً تجرٌة الكلٌة فً نهاٌة فترة التدرٌب317)
انٌدددة متضدددمنا ٌضدددع مجلدددن الجامعدددة الالةحدددة الخاصدددة بتنفٌدددذ مقدددرر التربٌدددة المٌد 

االجددراءات االدارٌددة والفنٌددة المنتنمددة لتنفٌددذ تدددرٌن هددذا المقددرر بمدددارن التددددرٌب 
ونندام صدرف مكافددات االشدراف للجنددة العلٌدا واللجنددة التنفٌذٌدة واللجنددة الفنٌدة واللجنددة 

 االدارٌة والمالٌة وكذلك االشراف الداخلً والخارجً 7
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 ( كوشح "21اُ٘ظش ك٢ رؼبسع أُبدح )(  ٝرُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :55" ٓغ أُبدح )4كوشح "" 2ٝ-    

 المادة المتعارض فٌها نص المادة المطلوبة
( تدددنص 3( والخاصددة بقواعددد دراسدددة مقددرر الفقددرة رقددم )31المددادة )-اوال:

( لنقداط التقددٌر ال 3على ان الطالب الذى ٌحصل فً مقدرر مدا علدى اقدل مدن )
مطلوبدة للحصدول علددى الدرجدة مدا لددم ٌحسدب لده هددذا المقدرر مدن السدداعات ال

( GPAٌحسددنه ولكدددن ٌدددخل فددًد حسدداب المعددددل التراكمدًد لنقددداط التقددددٌر )
وتكدون االعدادة فًد ذات المقددرر او اسدتبداله بمقدرر اختٌددار اخدر اذا كدان مددن 

 المقررات االختٌارٌة
( لددنفن المدادة والتدًد تددنص 6ٌددأتً تعدارض هددذه الفقدرة بددالفقرة رقدم )-ثانٌدا:

وز للطالددب اعددادة التسددجٌل فدًد أي مقددرر سددبق لدده النجدداح أو علددى اندده ٌجدد
 الرسوب فٌه بغرض تحسٌن معدل تراكمً 7

( والخدداص 11ٌتأكددد هددذا التعددارض بشددكل واضددب فدًد المددادة رقددم ) -ثالثددا:
 -بقواعد التسجٌل لرسالة الماجستٌر والتً تنص  على ما ٌلى :

اجتٌازهددا بمعددددل ( بعددد انتهددداء الطالددب مددن دراسدددة المقددررات و1"الفقددرة )
" وبنداء علدى رةبدة الطالدب ٌقدوم 3تراكمً لنقاط التقدٌرات بما ال ٌقل عدن " 

 مجلن القسم المختص بالتسجٌل لرسالة الماجستٌر "

( والتً تسمب للطالب بالتسجٌل لدرجة 11المادة )
( 3الماجستٌر بعد حصوله على معدل تركمً )

طالما انه حقق النجاح فً جمٌع المقررات 
اسٌة علٌه حتى ٌمكن لنا التغلب على هذا الدر

التعارض فً مواد الالةحة والتً ٌجرى االن 
تعدٌلها فً الالةحة الجدٌدة ٌكتفى بالحصول على 

 (3معدل تراكمً )

 

 ( اُالئؾخ اُذاخ٤ِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ث٤ٌِخ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ ٝرُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :9اػبكخ ث٘ٞد ُِٔبدح ٖٓ )-  
     

 المادة بعد اضافة البنود مادة نص ال

)ٌعقد امتحان الدبلوم مرة واحدة خالل شهر سبتمبر من 
كل عام( وبذلك فان الدارن الراسب فً مقرر أو 
مقررٌن من مقررات الدبلوم الخاص أو الدراسة 

التمهٌدٌة لدرجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة النوعٌة 
ررات مما ٌضطر لالنتنار عام كامل الختبار هذه المق

ٌجعل الدران اما ٌتراجع عن الدراسة أو ٌتوجه 
 لجامعات أخرى 7

ٌبقى لإلعادة الطالب الراسب فً مقرر التدرٌب المٌدانً حتى لو  -
 كان ناجحا فً جمٌع المقررات االخرى التً درسها 

ٌنقل الطالب للفرقة الثانٌة اذا كان ناجحا فً جمٌع المقررات التً  -
ما ال ٌزٌد عن مقررٌن اثنٌن فقط لٌن بٌنهما مقرر درسها أو راسبا فٌ

التدرٌب المٌدانً وعلٌه اداء االمتحان فٌما رسب فٌه كمواد تخلف مع 
 امتحانات الدراسات العلٌا خالل شهر سبتمبر التال7ً

ٌعقد امتحان دور ثان خالل شهر نوفمبر لطالب الفرقة الثانٌة  -
فقط أو أكثر من مادتٌن بعذر  الراسبٌن فٌما ال ٌزٌد عن مقررٌن اثنٌن

لٌن من بٌنهما مقرر التدرٌب المٌدانً وفى حالة رسوبه فً احد أو 
 كال المقررٌن فانه ٌبقى لإلعادة دراسة وامتحانا فً مواد الرسوب 7 

 

 ًِ٠ دثِااّٞ ا٤ٔ٤ٌُاابء اُؾ٣ٞ٤ااخ اُاا٠ دثِااّٞ ا٤ٔ٤ٌُاابء اُؾ٣ٞ٤ااخ اال٤ٌ٤٘٤ًِااخ  ٝكظااَ ٓوااشس اُجبصُٞٞع٤ااب اال ٤ٌ٤٘٤ااخ رؼااذ٣َ ٓغأا

( عابػخ ػِٔا٢ ٖٓا ٓواشس اعبعا٤بد ا٤ٔ٤ٌُابء اُؾ٣ٞ٤اخ 1ٝرُاي ثؼْا ػاذد ) ث٤ٌِخ اُطت اُج٤طاشٟ ٝاُطل٤ِ٤بد اال٤ٌ٤٘٤ًِخ

( 1( عبػخ ػ٢ِٔ ُٔواشس اُجبصُٞٞع٤اب اال٤ٌ٤٘٤ًِاخ ٝػاذد )1( عبػخ ٗظش١ ٝ )1ٝاال٣غ اُـزائ٢ ٤ُظجؼ ػذد اُغبػبد )

٤ٌ٤٘٤ًِخ ٝرُي ُؼذّ ًلب٣اخ اُغابػبد اُزذس٣غا٤خ أُخظظاخ ُٜاز٣ٖ ( عبػخ ػ٢ِٔ ُٔوشس اُطل٤ِ٤بد اال1عبػخ ٗظش١ ٝ )

 -أُوشس٣ٖ ٓغ االؽزلبظ ثبُؼذد اإلعٔب٢ُ ُِغبػبد دٕٝ رـ٤ش ًٔب ٛٞ ٓٞػؼ ثبُغذٍٝ اُزب٢ُ:

 الجدول بعد التعدٌل الجدول قبل التعدٌل
 المقرر عدد الساعات المقرر

 
 عدد الساعات

 عملى ننرى عملً ننري
 1 3 اساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة واالٌض الغذاةى 3 3 اء الحٌوٌة )اساسٌات( واالٌض الغذاةًاساسٌات الكٌمٌ

 3 1 الكٌمٌاء الحٌوٌة االكلٌنٌكٌة 3 1 الكٌمٌاء الحٌوٌة االكلٌنٌكٌة
 الكٌمٌاء الحٌوٌة لالحماض النووٌة والبٌولوجٌا الجزةٌة

1 1 
الكٌمٌاء الحٌوٌة لالحماض النووٌة 

 جزةٌةوالبٌولوجٌا ال
1 1 

 1 1 كٌمٌاء حٌوٌة المٌكروبات 1 1 كٌمٌاء حٌوٌة المٌكروبات
 1 1 فسٌولوجٌا الدم والسواةل الجسمٌة 1 1 فسٌولوجٌا الدم والسواةل الجسمٌة

 1 1 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 1 3 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة / طفٌلٌات اكلٌنٌكٌة

 5 5 إجمالً الساعات
 1 1 طفٌلٌات اكلٌنٌكٌة

 5 5 جمالى الساعاتا
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 كبسٓبدٟ ٤َ ثشٗبٓظ رلؼ(pharm D  ث٤ٌِخ اُظ٤ذُخ ؽجوب ُالؽاخ االداس٣اخ ٝأُب٤ُاخ ُِجاشآظ اُ٘ٞػ٤اخ ُِذساعابد )

 اُؼ٤ِب ث٘ظبّ اُغبػبد أُؼزٔذح ٤ًِخ اُظ٤ذُخ عبٓؼخ أُ٘ظٞسح .

ؼاابد ٝرٔااذ ُِغبٓ راْا اُؼااشع ػِاا٠ ٓغِااظ اُذساعاابد ٝٓغِااظ اُغبٓؼااخ ٝراْا اسعاابُٜب اُاا٠ أُغِااظ االػِاا٠ -

 ٝٝسد اُوشاس اُٞصاسٟ اُخبص ثٜٔب .أُٞاكوخ ػ٤ِٜب 

 .ٓوزشػ الئؾخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ث٘ظبّ اُغبػبد أُؼزٔذح ٤ٌُِخ ػِّٞ اُضشٝح اُغ٤ٌٔخ ٝأُظب٣ذ 

  ؽ٤ش رْ رش٤ٌَ ُغ٘خ ُٔشاعؼخ اُالئؾخ ٝرْ ػشػٜب ػ٠ِ ٓغِظ اُذساعابد اُؼ٤ِاب ٝاُجؾاٞس ٝرْا رو٤ٜ٘٘اب ُزظاجؼ

غِظ اُغبٓؼخ ٝرْ أُٞاكوخ ػ٤ِٜب ٖٓ ٓغِاظ اُغبٓؼاخ ٝرْا اسعابُٜب اُا٠ أُغِاظ االػِا٠ طبُؾخ ُِؼشع ػ٠ِ ٓ

 ُِغبٓؼبد ُِؼشع ػ٠ِ ُغ٘خ هطبع اُذساعبد اُضساػ٤خ 

 رش٤ٌَ ُغ٘خ ثشئبعخ اُغ٤ذ أ.د/ ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس ٝػؼ٣ٞخ ًَ ٖٓ :  اُوــــــــشاس:

 ـــٞســـ٤ًٝـــَ ٤ًِخ اُطت اُج٤طش١ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾـــ ٤ــــ٢٢ ٣ؾـأ.د / ٗبدس ٣ؾ٢٤ ٓظطل( 1

 ـــٞســـُِذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾـــ اُؼ٤ًِّٝٞـــَ ٤ًِخ  (أ.د/ ػجذأُطِت ٓغؼذ ػجذاُشؽ2ٖٔ

 اُوبئْ ثبػٔبٍ ػ٤ٔذ ٤ًِخ اُضساػخ ( أ.د/ ؽغٖ ؽغٖ ػجذهللا ٣ٞٗظ3

 .ٝٓغِظ اُغبٓؼخ ٝرْ اسعبُٜب أُغِظ االػ٠ِ ُِغبٓؼبداعبد اُؼ٤ِب ٝرُي ُٔشاعؼخ اُالئؾخ ٝػشػٜب ػ٠ِ ٓغِظ اُذس

 ( ْثزبس٣  140رلؼ٤َ هشاس ٓغِظ اُغبٓؼخ سه )ثخظاٞص اُ٘شاش كا٢ ٓغِاخ ػ٤ِٔاخ ٓزخظظاخ  29/11/2016

ٝٓؾٌٔاخ  ٝرظاذسٛب ٤ٛئاخ ػ٤ِٔاخ ثظالخ ٓ٘زظٔاخ ٝرٌإٞ ٓلٜشعاخ ُٜٝاب ٓؼبٓاَ راأص٤ش ًٝازُي ثبُ٘غاجخ ٤ٌُِِاابد 

٘شش ك٢ ٓغِخ د٤ُٝاخ اٝ اؽاذٟ أُغاالد اُزا٠ اهشرٜاب اُِغابٕ اُؼ٤ِٔاخ ُِزشها٠ ٓاغ اػزٔابد هبػاذح اُ٘ظش٣خ ٓب ٣ل٤ذ اُ

Scientific Journsl Ranks SJR   اُا٠ عبٗات هبػاذحISI ( Web of knowledge)   ٤ٌُِِابد اُؼ٤ِٔاخ

 .ٝاُظؾ٤خ ؽز٠ ٣زغغ كشطخ اُ٘شش اُذ٠ُٝ ُطِجخ اُذساعبد 

 ٌِخ ٖٓٓوزشػ ٓغِظ اُذساعبد ثز٤ٌِق ُغ٘خ ٓش   

 غــــــــش٣ــــــخ اُزٔـــــــــذ ٤ًِـــــػ٤ٔ                 ٤ْــــــجذ اُؼض٣ض عِــغخ ػـــــــ.د/ ٜٓأ 

 ٘بٕعـــــلْ ٝاألــخ ؽت اُــــذ ٤ًِــــــػ٤ٔ غ٤ٖــــــــــــٔذ ؽـــــــأ.د / ٓؾٔذ ٓؾ 

 ػٔــــ٤ــذ ًــــ٤ِـــــــخ اُزشث٤ـــــــخ اُ٘ٞػ٤خ      أٓب٠ٗ ٓؾٔــــــــــذ شــــــــــــبًش              أ.د/   

٤ًّٝــــَ ٤ًِخ  أ.د/ ػجذ أُطِت ٓغؼذ ػـذ اُشؽــٖٔ   ٞسـُِذساعبد اُؼـ٤ِب ٝاُجؾ اُؼِٞ

ٝرُي ثشإٔ اػذاد الئؾخ ٓب٤ُخ خبطاخ ثطاالة اُذساعابد اُؼ٤ِاب اُاز٣ٖ ٣زواذٕٓٞ ثطِجابد ُغاؾت ِٓلابرْٜ ثؼاذ ثذا٣اخ اُلظاَ 

اُازٟ ٣ؾان ُاٚ االعازشداد ك٤اٚ  ٣ذ ٓب ٣ؾن ُِطبُت اعزشدادٙ ٖٓ أُظشٝكبد اُذساع٤خ اُز٢ عذدٛب ٝاُزٞه٤اذاُذساع٢ ٝرؾذ

 ٝاُ٘غجخ اُز٢ ع٤زْ اعزشدادٛب

ػِا٠ ص٣ابدح سعاّٞ اُذساعابد اُؼ٤ِاب ث٤ٌِابد اُغبٓؼاخ  19/12/2016ٓٞاكوخ ٓغِظ اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝاُجؾٞس ثزابس٣   -

( ثزاااابس٣  1338ٝاعاااازخشاط هااااشاس اُغاااا٤ذ أ.د/ سئاااا٤ظ اُغبٓؼااااخ سهاااْا ) 2014/2019ثذا٣ااااخ ٓاااٖا اُؼاااابّ اُغاااابٓؼ٠ 
 ثٜزا اُشإٔ . 24/12/2016

  ػِا٠ كازؼ ثاابة اُو٤اذ ثذسعاخ اُاذًزٞساٙ ثوغْا اُزاذس٣ت اُش٣بػاا٠   26/12/2016ٓٞاكواخ ٓغِاظ اُغبٓؼاخ كا٢
 ث٤ٌِخ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ثبُغبٓؼخ ألػؼبء ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ُغ٤ٔغ اهغبّ ا٤ٌُِخ ٖٓ اُذاخَ .

راْا ػااشع أُٞػااٞع ػِاا٠ ُغ٘ااخ هطاابع اُزشث٤ااخ اُش٣بػاا٤خ  ثاابُٔغِظ االػِاا٠ ُِغبٓؼاابد ٝاٝطااذ اُِغ٘ااخ  -
 ثبُٔٞاكوخ  . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلداسح اىؼبٍخ ىيؼالقبد اىضقبفٍخ صبٍّبً:
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 : رقً٘ اإلداسح اىؼبٍخ ىيؼالقبد اىضقبفٍخ ثبإلششا  ػيى- 

 بفٍخ ٗرضٌ صالس اداساد:اىؼالقبد اىضق  - أ

 أٗال: إداسح اىجؼضبد ٗاىَْح ٗاإلربصاد اىذساعٍخ 

 إداسح اإلػبساد ٗاىََٖبد اىؼيٍَخصبٍّب:       

 إداسح اإلروبقٍبد ٗاىَؤرَشاد ٗاىْذٗاد صبىضب:       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 2086/2087إّجبصاد اإلداسح خاله اىؼبً اىجبٍؼى 

 

إدارةىاإلراراتى
 والمهماتىالعلموة

ةىالبعثاتىوالمنحىإدار
 واإلجازاتىالدرادوة

 أ.د/ رئيس اجلامعت

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعت
 للدراساث العليا والبحوث

 اإلدارة العامت
 للعالقاث الثقافيت

إدارةىاإلتفاقواتىوالمؤتمراتى
 والندوات
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 اداسح اىجؼضبد  ٗاىَْح  ٗاالربصاد اىذساعٍٔ اٗالً 
 

 2014-2012  خثؼاُغب اُخٔغ٤خ اُخطخ -: اُجؼضبد ٝأُٜٔبد

 

( اىَؼينِ ػْٖنب  ٍنِ رٍَنغ اّن٘اع 2085-2084( ) 2084-2083( ) 2083-2082رٌ رْوٍنز خطنخ االػن٘اً اىنضالس )   

( ثؼضخ اششا   ٍشزشك  86ىجبٍؼٔ ػيً ٗػذد )االٌوبد )ثؼضبد خبسرٍخ  ٗاششا  ٍشزشك ٍَٖٗبد ػئٍَ ( حٍش  حايذ ا

ِ ٍْقن٘ىزٍِ ىيجبٍؼنٔ  ىٍانجح االرَنبىً )61( ثؼضنبد خبسرٍنٔ  ٗػنذد )4ٗػذد ) ( 70( ٍَٖنٔ ػيٍَنٔ ثبالضنبفٔ اىنً ٍَٖزٍن

 ٍَٖٔ ػئٍَ .

 

  2082/2087 اىخَغٍخ اىغبثؼخ ٍِ اىخطخ  اىضالصخ اىزً رٌ اػزَبد رششٍحبرٖب  ػ٘اًاىجؼضبد ىال ارَبىً خطخ 

 2084/2085ٗاىؼبً اىضبىش    3208/4208اىؼبً اىضبًّ ٗا  2082/2083ىؼبً االٗه ا
 

 

 ا٤ٌُِخ

 اال٣لبد 

 

ضساػخ  ُا

طت  ُا

 ج٤طش١ُا

 

 االداة

 

ٜ٘ذعخ  ُا

 

زغبسح  ُا

زشث٤خ   ُا

٘ٞػ٤خ  ُا

ؼِّٞ  ُا

 

زشث٤خ   ُا

ش٣بػ٤خ  ُا

 

 ُزٔش٣غا

 

ظ٤ذُخ  ُا

ؼالط   ُا

طج٤ؼ٢  ُا

ضشٝح   ُا

 غ٤ٌٔخُا

٢ االُغٖ  اإلعُٔب

 

ٔ٘لز  ُا

 

 3 4 - - - - - - 1 - 1 - 2 - - خبسع٤خ
 16 16 - - 1 - 1 1 1 - 1 3 3 3 2 ئششاف ٓشزشى 

 66 40 1 1 - 1 - - 4 1 1 2 6 30 23 ٜٓٔبد ػ٤ِٔٚ 
 

ػننذح  زضنَِرىَنذح شننٖشٌِ ٗ  87/5/2086ثزننبسٌخ  2085/2086رنٌ فنزح ثننبة اىزششنح  ىخطننخ اىؼنبً اىشاثننغ  ىيجؼضنبد  

( ػئٍَ إلرنشاء أثحنبس ٍنب ثؼنذ اىنذمز٘سآ بدٍَٖ -ثؼضبد إششا  ٍشزشك  -ثؼضبد خبسرٍخ  ) وبدىجٍَغ اّ٘اع االٌ  ٍجبالد

: ًٕٗ- 

  

 اىطبقخ اىجذٌذح ٗاىَزجذدح. -  

 ٍ٘اسد اىٍَبٓ.  رحئٍ  -  

 ػيً٘ اىنَجٍ٘رش ٗرنْ٘ى٘رٍب اىَؼيٍ٘بد. -  

          ػيً٘ اىحٍبح. -  

ً اىضساػٍخ ٗاىزغزٌخ.  -    اىؼي٘

 ً اىزجبسٌخ. اىؼي٘ -  

ً االرزَبػٍخ ٗاإلّغبٍّخ ٗاىزشثٌ٘خ. -    اىؼي٘

ً اىْٖذعٍخ ٗاىزنْ٘ى٘رٍخ اىْبدسح ٗاىحذٌضخ. -    اىؼي٘
   

 -ىيزششح  االػذاد اىزبىٍٔ :ٗقذ رقذً    -

 ه ػيً ٍَٖبد ػئٍَ ٘ػض٘ ٍٕئخ رذسٌظ ىيحا ( 84ػذد ) 

 ٍذسط ٍغبػذ  ىيحا٘ه ػيً  ثؼضبد خبسرٍٔ(  5ػذد )  

 .ٍذسط ٍغبػذ  ىيحا٘ه ػيً ثؼضبد اششا  ٍشزشك ( 82ػذد ) ٗ  

 رٌ فحص  ٍيوبد اىَزقذٍٍِ  ٗاعزنَبه  ٍغزْذاد اىزششح  قجو رقذٌَٖب  ىالداسح اىؼبٍٔ ىالٌوبد ٗاالششا  اىؼيًَ  ثبىقبٕشح . -

ً  ثبىقبٕشح ػيً ػذ ح ٍشاحو ٗ - ٔ ىالٌوبد ٗاالششا  اىؼيَ فق مو قطبع ٗالصاىذ  ربسٌخ رٌ ػقذ ٍقبثالد شخأٍ ىيَزقذٍٍِ ثبالداسح اىؼبٍ

 حزً  ربسٌخٔ   ٗعٍزٌ ٍ٘افبرْب  ثبالعَبء اىزً  رٌ  قج٘ه رششحٖب  .

 االػؼبء  أُزٞاعذ٣ٖ ثبُخبسط ُغ٤ٔغ اٗٞاع اال٣لبد ث٤بٕ ثبعٔبء 
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ىالبعثاتىالخارجوةى-اواًلى:ى
 

 

ىثانوًاى:ىىبعثاتىاالذرافىالمذترك

 

ىثالثًاىالمهماتىالعموهى

 متابعه اعضاء بعثاث ومنح  واجازاث دراسيه 

ة االسم ي لكل قسم ا ل لوزير ا د/ ا . و م ا لدول معو وا جا ل  ا
 أمريكا   Virginia        West 2002/2007مسو  الخطو الخا تكنولوجيا تعليم النوعية سالي وديع صبحي أيوب

 لمملكة المتحدةا  Strathclyde ا  2007/2002 الخطو السادسو   إدارة األعمال التجارة سماح عادل إبراىيم محمد رضوان     

 اليابان                      ىيروشيما    2007/2002 الخطو السادسو   الباثولوجيا إكلينيكيو الطب البيطري رحاب مرعي نصر الدين       
 انجلترا            Southampton  2007/2002 الخطو السادسو   لمحاسبة التجارة محمد عبد الفتاح عبد الرحيم     

 كيوشو                         اليابان  2007/2002 الخطو السادسو   اليندسة الميكانيكية اليندسة محمد بيومي ابو المكارم  بيومي

 كيوشو                         اليابان  2007/2002 الخطو السادسو   لرياضيات العلوم عالء محمد عطية اللقػاني     

 نجلترا           Southampton   2002/2007الخطة  السابعو   لغة انجليزيو  وآدابيا   اآلداب اسالم  علي احمد  النجار  
 اليابان                              شينتو   2002/2007الخطة  السابعو   علم الحيوان العلوم ايناس احمد فتح اهلل قػاسم  

 المملكة المتحدة          بانجور    2002/2007الخطة  السابعو   ادارة االعمال التجارة   رضا شاكر علي محمد عبد الكريم
     

 ةحالال جامعة / دولة االيفػاد القسم الكليو   اسم المرشح   م
 مد بالداخل   جيفو                               اليابان    نبات زراعي الزراعة عمرو احمد عبد النبي  خضر      0

 درجو  حصلت علي ال توسكيجى الواليات المتحدة االمريكية تنمية الثروة الحيوانية الطب البيطري سيام  محمد خليل القصاص            2
 حصل  علي الدرجو   كندا                RYERSON   ىندسو مدنيو اليندسة احمد عبد اهلل حمود                     3
 حول الجازة دراسيو   بلجيكا                              Ghent ىندسو كيربيو اليندسة   محمد نبيل  فتحي ابراىيم             4
 حولت لميمو علميو البرتا                               كندا االلبان الزراعة جت الفػاضلي   ايناس جمعو علي بي 5
 مد بالخارج  عام ثان جيفو                            اليابان    امراض الدواجن الطب البيطري ىانم عبد الواحد نصر الشرقػاوي    6

 مد بالداخل ايطاليا                        Sassari األثار اباآلد اسامو عبد العال وفػا ابراىيم         7

 مد بالداخل تكساس  الواليات المتحدة االمريكيو   التدريب الرياضي تربية رياضية محمد فكري عطااهلل مصطفي المغني 8

9 
ة  الوالياتالمتحد  Case western تمريض باطني جراحي التمريض صباح  زين محمد احمد الجندي    

 االمريكيو

 مد بالخارج  عام ثان

الجياز    ضالعالج الطبيعي ألمرا العالج الطبيعي   ياسمين صبري رضوان جمعو       00
 العصبي العضلي وجراحتيا

 التروب                          أستراليا
 مد بالخارج  عام ثان

 مد بالخارج  عام ثان وشو                           اليابانكي ىندسو ميكانيكيو اليندسة محمد محمد يونس سيد احمد        00

 مد بالخارج  عام ثان جويلف                             كندا علم الحيوان   العلوم علياء السعيد عبد العزيز  فضل      02

 مد بالخارج  عام ثان اليابان                      كيتاستو      مراقبة االغذيو   الطب البيطري   رضا محمد ابراىيم عبد اهلل         03

 مد بالخارج  عام ثان بيس        الواليات المتحدة األمريكية محاسبو التجارة عبده احمد عبده احمد عتش        04

 مد بالخارج  عام ثان مريكيوفػلوريدا    الواليات المتحدة اال اللغة اإلنجليزية وآدابيا اآلداب ناديو ماىر ابراىيم معوض         05

 مد بالخارج  عام ثان جان جوريس         فرنسا  –تولوز    اللغة الفرنسيو وآدابيا اآلداب وفػاء احمد مصطفي الحنطور        06

 ةحالال جامعة / دولة االيفػاد القسم الكليو   اسم المرشح   
 مد بالخرج / اوكالىوما  الواليات المتحدة االمريكيو بيولوجيا علومال حامد عبد الحميد حامد الرفػاعى 0
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 ٤ٖ  ثبُخبسط ٞكذ٣اٝالً :ٓزبثؼخ ٓ

موفدٌن للحصوو  للوً درجوة  الماجسوتٌر اوالودكتوراال او الجوراء بالخارج سواء كانو  للموفدٌٌن تقوم االدارة باجراء متابعة  دورٌه 

الجزء الخارجً من بعثات االشوراؾ المشوتر   وكلو  مون خوت  التواصو   موة االدارة العاموه لتٌرواد واالشوراؾ العلموً  ومتابعوة 

ً ترد من المكاتب الثقافٌه بدو  االٌراد حتً ٌمكن من ختلها متابعة نشاطهم العلمً من حضور ٌر دراستهم وس التقارٌر الدورٌه  الت

مؤتمرات او ورش لم  ..  وللوقوؾ للً  الحالة الدراسٌة ومدي تقدمهم فً انجاز رسائ  الماجستٌر والودكتوراال الخاصوة بهوم مون 

اموه لتٌروواد وكوكل  مون االدارة العخوت  تقٌوٌم االسواتكة المشورفٌن للوٌهم  وكو  موا ٌورد مون المكاتوب الثقافٌوه  بودو  اٌرواد الدارسوٌن 

 -: النجاز طلباتهم فً ضوء  القوالد والقوانٌن المعمو  بها  مث واالشراؾ العلمً وٌتم اتخاك كافة االجراءات 

 

 ثبُ٘غجٚ ألػؼبء  اُجؼضبد اُخبسع٤ٚ 

 لمشرفٌن او حضور مؤتمرات اوورش لم  .اطلبات لتؽٌرلنوان الرسائ  العلمٌه او تؽٌٌر 

وماتم انجازة من الرساله وماقام به من نشاط للمً وثقوافً مثو   ح حضوور موؤتمرات   تقارٌر دراسٌه لن سٌر الدراسه 

 مهمات بحثٌه نشر ابحاث للمٌه ح

 طلبات للمد بعد العام الرابة لمن انهوا مدة االربة سنوات الستكما  دراستهم بالخارج للحصو  للً درجة الدكتوراال  
 

 

 :ثبُ٘غجٚ ألػؼبء ثؼضبد  االششاف أُشزشى

 . الستكما  الجزء الخارجً من البعثهبات للمد للعام الثانً طل 

لمتابعة الدارس وااللتقواء بالمشورؾ االجنبوً للوقووؾ للوً مواتم االنتهواء منوه   المشرؾ المصري سرر االستاك طلبات ل 

 .متابعة الدارس وبالجزء العملً  من الرساله 

 رسائ  الدكتوراة للدراسٌن  .طلبات لدلوة االستاك المشرفٌن االجانب  لحضور مناقشة  

 .طلبات لتؽٌٌرؼرض االٌراد من بعثة اشراؾ مشتر  الجازة دراسٌه للحصو  للً درجة الدكتوراة من الخارج 

 ة دارسٌهم ات سرراالساتكة المشرفٌن  لمتابعاو تؽٌٌر مشرفٌن اتخاك اجراءاو  حضور مؤتمرات  

 

 صب٤ٗبً :ٓزبثؼخ ٓجؼٞص٤ٖ  ثبُذاخَ

 : فً الحاالت االتٌه  المبعوثٌن اثناء تواجدهم  بالوطن وٌكون كل   كما ٌتم متابعة
 

 ثؼذ اػزٔبد اُزشش٤ؼ ٝ هجَ  اُغلش : 
 

واتخواك  كافوة  اجوراءات التنرٌوك  مون  ح اسوتٌراء  المطلوبه وفق االلتن الكي توم الترشوع للٌوه ستكما   المستندات ٌتم ا 

بٌانات معتمدة لربً الاستمارات  -بٌان الحاله –ات والشهادات المعتمدة ح االفاد  ثاالستمارات  والمستندات المطلوبه م

 استكما   االجراءات مة الجامعه االجنبٌه  –استمارات االمن  –لكشؾ الطبً ا  -وانجلٌزي

اضوافة المشورفٌن  للوً رسوائ  الضواء البعثوات  االشوراؾ بوٌن الجتامعوه والحامعوات االجنبٌوه بوة  فتع قنوات للمٌوه  

   المشتر

 التواص  مة االدارة العامه لتٌراد واالشراؾ العلمً النهاء  اجراءات  الحجز للدارس 

 اخطار  الوزارة  واالدارة العامه لتٌراد واالشراؾ العلمً والكلٌه  للتنرٌكا     
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 ثؼذ ػٞدرْٜ ٖٓ اُخبسط :
 

اشوراؾ مشوتر  ح اخطوار االدارة  -ح خارجٌوه واستتم العم  اللضاء البعثوات بنولٌهوا اتخاك اجراءات  التماد العودة  

 العامه لتٌراد واالشراؾ العلمً والكلٌه الستكما  االجرات  وانهاء صرؾ المستحقات الخاصه بالبعثه .

 بالداخ  بعد العودة من الخارج المد ٌتم اتخاك اجراءات بعثات االشراؾ المشتر  بالنسبه اللضاء  

 رفٌن االجانب للً  الدارسٌن لحضور مناقشة رسائلهم اتخاك اجراءات حضوراالساتكة المش  

 ه ثالبع المدة االجمالٌه  الممنوحه لتنرٌك انهاء البعثه للحصو  للً الدرجه او النتهاء    
 

  ث٤بٕ  ٓزبثؼخ ٓٞكذ٣ٖ ٖٓ خطؾ اُجؼضبد  اُغبثوٚ   ثبُخبسط
 

 -بر اعشاءاد  االر٤ٚ :( اػؼبء  الصاُٞ ٣غزٌِٔٞا  دساعزْٜ  ٝهذ رْ ارخ٣6ٞعذ ثبُخبسط ػذد )

 

ّ اُخبٓظ    أُذ  ُِؼب

                      مود للودارس/ لوتء محمود لطٌوة  اللقوانًال للوً 03/4/7352( بتوارٌ  541موافقة مجلس الجامعوة  بجلسوته رقوم   تم 

 50/4/7352اً من المدرس المسالد بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم ولضو البعثة الخارجٌة بالٌابان لمدة ستة اشهرالتبار

 .فً نطاق العام الخامس لتنتهاء  من كتابة الرساله وتقدٌمها للمناقشه   7352/ 57/53حتً 

 

مود للدارسوه  / رحواب مرلوً لبود العواطً الللوً  03/1/7352( بتارٌ  541جامعة بجلسته رقم  المجلس تم موافقة  

لٌه الطب البٌطري  ولضو البعثة الخارجٌة بالٌابان لمدة ستة نصرالدٌن  المدرس المسالد بقسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة بك

 الستكما  رسالة الدكتوراال  51/53/7352حتً 51/4/7352اشهر بعد العام الرابة  التباراً من 
 

المعٌوك بقسوم المحاسوبه  بكلٌوة  التجوارة  -جاري اتخاك اجراءات المد  للعام الخامس للدارس  / محمد لبد الرتاح  بقووش   

 و البعثة الخارجٌة بالمملكه المتحدة .ولض

 

 أُذ  ُِؼبّ اُغبدط  

 

سوالً ودٌوة صوبحً بٌووب   / لدارسوهبالموافقوه للوً المود ل 77/4/7352( بتوارٌ  081رقم     جامعةالقرارالسٌد ا.د/ رئٌس  

 للحصوو ت المتحدة األمرٌكٌوة المدرس المسالد بقسم تكنولوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌه النولٌه ولضو البعثة الخارجٌة بالوالٌا

فً نطاق  العام السادس  52/1/7352حت58/7/7352ًلمدة ثتثة اشهر فقط بصره نهائٌه التباراً من  للً درجة الدكتوراال

 بدون مرتب  بالداخ  وجاري اتخاك اجراءات  لودة الدارسه 

 

 

 

 

 
 

 ث٤بٕ  ٓزبثؼخ ٓٞكذ٣ٖ ٖٓ اُخطٚ اُؾب٤ُٚ 
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 ٝاُضبُش  ُؼبٜٓب االٍٝ ٝاُضب٢ٗ 2012/2014اُغبثؼٚ اُخطخ اُخٔغ٤ٚ "اُؾب٤ُٚ "
 

بعثوات  -لجمٌوة انوواا االٌرواد   البعثوات الخارجٌوة  7357/7352السوابعه  الخمسوٌة الخطوة خطة االلوام الثتث من  انتهاء  تنرٌك  تم -

  -مهمات للمٌه( وبٌانها  كالتالً : -جمة مادة للمٌه  -إشراؾ مشتر  

 

 -اىََٖبد اىؼئٍَ :

 

توم ( مهموه للمٌوه و11لدد   ( مهمه للمٌه  اللضاء  نقولوا للجامعه  نرك منها7( مهمه للمٌه  ولدد   18حصلت الجامعه للً لدد   

 ( الضاء لن التنرٌك وجاري اتخاك االجراءات  بشأنهم  . باالضافه للمهمه العلمٌه  البدٌله لن  بعثة اشراؾ مشتر  .4التكار لدد  

 

 -ٔ :اىجؼضبد اىخبسرٍ
 

 .  بعثات ولم تنرك  بعثه  واحدة  من قب  الدارس  0لدد تم تنرٌك  بالنظامٌن التخصٌص والتنافسًبعثات ( 4 حصلت الجامعه للً لدد 
 

 وردت تقارٌر من الدارسٌن ترٌد  تقدمهم فً دراستهم  .  
 

 
 3وتم  تنرٌكها  بالكام   افسًبالنظامٌن التخصٌص والتن( بعثه 51 حصلت الجامعه للً لدد  : ثؼضبد إششا  ٍشزشك

 

( الضاء بالخارج  ٌستكملوا الجزء الخارجً من البعثه وقود توم المود لهوم للعوام 53( لضو الزا  لدد  51تم سررلدد   

 . بالخارج  الستكما   دراستهم  الثانً

م  بالوداخ  السوتكما  ( دارسٌن من الخوارج بعود االنتهواء مون الجوزء الخوارجً وتوم مود  بعثواته1تم التماد لودة لدد    

 ( لضو منهم للً درجة الدكتورة .7دراستهم وانهاء الرساله والدادها للمناقشه .وقد حص  لدد  

تم تحوٌ  بعثه الً مهمه للمٌه  بعد الدكتوراة  حٌث  ان الدارسوه  كانوت  اوشوكت للوً انهواء الرسواله مناقشوة دارس   

 وسٌتم اتخاك اجراءات  تنرٌك المهمه  بعد منحها الدرجه .لرسالة الدكتوراال  وبالرع   قد ناقشت الرساله 

   دارس بجامعة[تم تؽٌٌرؼرض االٌراد  من بعثة اشراؾ مشتر  لٌصٌع اجازة دراسٌه  للحصو  للً درجة الدكتوراال    

Ghent  بعثة اشراؾ مشتر ببلجٌكا  ومنحه اجازة دراسٌه للحصو  للً درجة الدكتوراال بدالً من  . 

 

 

 أػؼبء ثؼضبد ئششاف ٓشزشى  علش ٓششك٤ٖعشاءاد ارخبر ا  ٖ َ اُغبٓؼٚ ُٔزبثؼخ داسع٤ ٖ داخ ٓ: 
 

 RYERSON  األستاك بكلٌة الهندسه بجامعة اإلسكندرٌة الً جامعة    –سرر السٌد ا. د/ محً الدٌن صتح  شكري تم   

 لهندسة المدنٌة  بكلٌة الهندسة  المدرس المسالد بقسم ا -احمد لبد هللا  احمد حمودة   /بكندا  لمتابعة  الدارس

استاك االثار الٌونانٌوه والرومانٌوه بكلٌوةاالداب الوً جامعوة ساسواري  -سرر السٌد ا.د/ محمود فوزي ابراهٌم  الرطاطريتم  

 .االدابالمدرس المسالد بقسم االثار بكلٌة   -باٌطالٌا لمتابعة  الدارس / اسامه لبد العا  وفا ابراهٌم ؼبٌش

جامعوة  األستاك بقسم امراض الودواجن بكلٌوة الطوب البٌطوري الوً -ٌد ا.د/ لبد الجلٌ  لبد المقصود الجوهريسرر الستم  

 المدرس المسالد بكلٌة الطب البٌطري  . -لمتابعة الدارسة/ هانم لبد الواحد نصر جٌرو الٌابانٌة

 

 

 

 

 -عبس١ اٜٗبء اعشاءاد علش ًَ ٖٓ :
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ووكٌو  كلٌوة   استاك الرقابه الصحٌه للً اللحووم ومنتجاتهوا بقسوم  مراقبوة االؼكٌوه -السٌدا.د/ نادر ٌحً مصطرً  ٌحً   

لمتابعة الدارس ط.ب / رضا محمد ابراهٌم لبود هللا  جامعة كٌتاستو بالٌابان الطب البٌطري للدراسات العلٌا والبحوث الً 

 كلٌة.الب سم مراقبة االؼكٌهبقالمدرس المسالد 

 

استاكالوراثه  والبٌولوجٌا  الجزٌئٌه ووكٌ  كلٌة العلوم لشوئون التعلوٌم والطوتب  -حروظ  بدران السٌد ا.د / مجدي السٌد م 

 .الكلٌة  قسم للم الحٌوان بالمدرس المسالد  ب -الً جامعة جوٌلؾ بكندا لمتابعة الدارسه /للٌاء السعٌد لبد العزٌز فض  
 

              لمتابعوة الوودارسالٌابووان   الوً القووي المٌكانٌكٌووه بجامعوة طنطووا هندسووة اسوتاك  -  لبود النبووً البٌوومً  قابٌوو .د/ ا  السوٌد 

 .بجامعة كٌوشو بالٌابان  بكلٌة الهندسة  الهندسه المٌكانٌكٌه المدرس المسالد بقسم  - محمد محمد ٌونس سٌد احمد
 

  

جامعوة فلورٌودا بالوالٌوات الوً هوا استاك االدب االنجلٌزي المسوالد  بجامعوة بن -/ شٌرٌن مصطرً الشوري ا.د سررالسٌد  

 دابكلٌة االبالمدرس المسالد  بقسم اللؽه االنجلٌزٌه    -نادٌة ماهر براهٌم معوض  لمتابعة الدارسه/ المتحدة االمرٌكٌه  

 . والمسجله لدرجة الدكتوراال  بكلٌة االداب  جازلة بنها 

 

  ٓخبسط اُغب ٖ ٓ ٖ ٖ ػ٢ِ دساع٤ ٖ  ُذسعخؼعلش ٓششك٤ ٚ  ٚ  ٝ ٓغغ٤ِ  اُذًزٞساح ثبُغبٓؼ

 
ً تم   لدارسة ااالستاك المتررغ بقسم المحاصٌ  بكلٌة الزراله الً الٌابان  لمتابعة  –سرر السٌد ا.د / محمود لبد الحمٌد الهٌت

 .  كلٌة الزراله.ب الدكتوراة المسجله لدرجة والباحث المسالد بمركز  البحوث الزرالٌه   –هٌام ابراهٌم لطٌة الصاوي 
 

استاك التؽكٌه والتؽكٌه االكلٌنٌكٌه بكلٌة الطب البٌطري  -سرر السٌد ا.د /السٌد محمد ابراهٌم  حجازياتخاك اجراءات جاري  

والمسوج   صوحة الحٌووان  الباحث المسالد بمعهد بحوث –الً الٌابان لمتابعة الدارس ط.ب / لمرواسمالٌ  زٌن الدٌن 

 .  الدكتوراة بكلٌة الطب البٌطري   لدرجة

 
 

  اعبٗت ٖ  ؽؼٞس  ٓششك٤
 

استاك ومدٌرمختبرابحاث القلب والودم بكلٌوة التربٌوه  -جاري اتخاك اجراءات حضور المشرؾ االجنبً ا.د/هٌروفٌمً تناكا 

بجامعوة تكسواس باوسوتن بالوالٌووات المتحودة االمرٌكٌوة لحضورمناقشووة رسوالة الودكتوراة للوودارس/  محمود فكوري لطوواهللا 

 سم التدرٌب الرٌاضً بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ولضو بعثة االشراؾ المشتر  .المدرس المسالد بق -المؽنً

 

 رخبر اعشاءاد كزؼ ه٘ٞاد ا  ٚ ٖ اػؼبء ثؼضخ اششاف ٓششى  ػ٤ِٔ   ُذساع٤
 

  7357/7352 الخطة الخمسٌة السابعة من مشتر  الشراؾ االالضاء بعثات  جمٌة تم اتخاك  اجراءات  فتع قنوات للمٌه ل      

 

 

 
 
 
 

 ُغبٓؼبد اُز٢ رْ كزؼ ه٘ٞاد ػ٤ِٔخ  ثٜب ُز٘ل٤ز ثؼضبد اإلششاف أُشزشى ا
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o ميٍخ اىضساػخ 
 

  ٓجؼٞس (1ُؼذد )                                                                      ع٤لٞ ا٤ُبثب٤ٗخ          عبٓؼخ 
 ٓجؼٞس (1ُؼذد )                                                                                   اُجشرب  ً٘ذا عبٓؼخ 

 

o ميٍخ اىطت اىجٍطشي 
 

   ٓجؼٞس (1ُؼذد )                                                                    ع٤لٞ ا٤ُبثب٤ٗخ          عبٓؼخ 

  ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                              عبٓؼخ  رٞع٤ٌغ٠ ثبُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ   
  ٤ًزبعزٞ     ا٤ُبثبٕ  عبٓؼخ 

 

o ٔميٍخ اىْٖذع 
 

 

      عبٓؼخ  RYERSON               ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                                     ً٘ذا 
  ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                                 ثِغ٤ٌب .                      ؿ٘ذ        عبٓؼخ 
                                           ٕ( ٓجؼٞس1ُؼذد )          عبٓؼخ           ٤ًٞشٞ                ا٤ُبثب 

 

 

o ؼيً٘يٍخ اىم  
 

  عبٓؼخBraunschweig            ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                                            ثأُٔب٤ٗب 
 

o  ميٍخ االداة 

  عبٓؼخSassari  .( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                                                      ثب٣طب٤ُب 
  ٚ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                             . عبٓؼخ كِٞس٣ذا ثبُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣ 
 ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                                       عبٕ عٞس٣ظ ثلشٗغب   –رُٞٞص  عبٓؼخ 

 

o زجبسحميٍخ اى  
 

  ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                                        ث٤ظ ثبُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣ٚعبٓؼخ 
 

o  ٔ ٔ اىشٌبضٍ  ميٍخ اىزشثٍ
 

 ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                                 خ رٌغبط ثبُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ .عبٓؼ 
 

o زَشٌضميٍخ اى  
 

  عبٓؼخCase western ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                      ثبُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ                                                                                        
 

o ؼالط اىطجٍؼًميٍخ اى 

  

  ( ٓجؼٞس1ُؼذد )                                             بعزشا٤ُب                             ثالرشٝة  عبٓؼخ             
 

                                                                            
 

 

ىالدرادوةىوالمنحىىاألجازات
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ى
 

الثقافٌوة انطتقوا مون  تطوٌر وتحدٌث الٌات العمو  بقطواا الدراسوات العلٌوا والبحووث والعتقواتجهداً فً  كرر الشٌ   ال تألوا جامعة

 اونٌهم وطتب الدراسات العلٌا منخدمة الضاء هٌئة التدرٌس ومع فًوالعلمٌة والبحثٌة  قضاٌا التعلٌمٌةالنحو خدمة  الوطنٌةرسالتنا 

هوكا االطوار اك  تسالد للى تحقٌوق رسوالة واهوداؾ الجامعوة فوً  واضحة لهكا القطاا  رؤٌة استراتٌجٌة من خت  وكل المصرٌٌن 

اكبر من  المنع  التً  ٌعلون لنهوا بكو  مون وزارة التعلوٌم  العوالً  والمجلوس األللوى  نصٌب  ان ٌحص  ابناؤها للى تحرص للى

من الداخ    زائرٌه  ولك  ألبنائهاولع  موقة الجامعة ٌقدم للجامعات وككل  تٌسٌر اجراءات  الترشع  والحصو  للً منع شخصٌه 

 -وكل  من خت   : الخصوص هكا فًلهم   التزمة  والخارج المعلومة 

 

 لً الكلٌات .الها االرسوكٌرٌة الترشع لها للً موقة الجامعة  باإلضافة   ةااللتن لن المنع  الجدٌد 

 3وكٌرٌة التواص   معها  االلتن لن اسماء الهٌئات المانحة  وكٌرٌة االتصا  بها  

ً خطوات الترشع  والمستندات المطلوبة  من  ً  مستندات الترشع  وكٌرٌة التقدم  من خت  التعرؾ لل  تسهٌ  الحصو  لل

 المطبولات  والتعام  المباشر لن طرٌق االدارة .ودلٌ  دلٌ  العتقات الثقافٌة المتاح للً الموقة   خت  

دلم الدارسٌن الكٌن حصلوا للً درجة الماجستٌر بالخارج حمنع شخصوٌةح وتمكنووا مون الحصوو  للوً مونع السوتكما   

 دراستهم بالخارج للحصو  ل  درجة الدكتوراال    

 

ى-وتمىتنفوذهاى:ىالموقفىمنىالمنحىواإلجازاتىالدرادوةىالتيىحصلىرلوهاىداردونىبالجامعة
 3( معٌد حص   للً درجة الماجستٌر 4( للً درجة الدكتوراال ولدد  78( دارس حص  منهم لدد 09منع لدد  تم   -

  ً ( لدرجة الدكتوراال  55الماجستٌر    ( لدرجة4الدرجه العلمٌه منهم   ( الزالوا ٌستكملون دراستهم للحصو  للً 51والعدد المتبق

 بٌانهم كالتالً :
  

 

 ٗاىجذٗه اىزبىً ٌ٘ضح إرَبىً اىَْح  اىزً رٌ رْوٍزٕب :

 ؽبط٤ِٖ ػ٢ِ اُذسعٚ اإلعٔب٢ُ اُظ٤ذُٚ اُضشٝح اُغ٤ٌٔٚ  االداة اُزغبسح اُٜ٘ذعخ اُطت اُج٤طش١ اُزشث٤خ اُضساػخ ا٤ٌُِخ

 29 38 1 1 - 1 16 عٔغ ٓبدح ػ1ٚ٤ِٔ 2 14 دًزٞساٙ

 1 5 1  1 2 - - - - ٓبعغز٤ش

 

 للحصو  للً درجة الدكتوراال  . ( بكلٌة الثروة السمكٌه  ٌستكملون دراستهم 5ولدد   ( بكلٌة التربٌة 5ندسة ولدد  ( بكلٌة اله9لدد   

 

 -ث٤بْٜٗ  ًبُزب٢ُ   ٓؼ٤ذ ُِؾظٍٞ ػ٢ِ دسعخ أُبعغز٤ش  4ػذد  

 ( ٓؼ٤ذ ث٤ٌِخ اُزغبسح .2)(  ٓؼ٤ذ ث٤ٌِخ اُظ٤ذُٚ ٝاُزظ٤٘غ  اُذٝائ٢ ٝػذد 2)
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 عبصاد اُذساع٤ٚ  أُزٞاعذ٣ٖ ثبُخبسطث٤بٕ اػؼبء اال

ىالهندده ىكلوة
 

 القسم   الدرجة الجامعة                           الدولة   االسم

 University of Science &Technology سويلم  وفػا عبد اللطيف  شرشير
Huazhong  الصين 

 اليندسة الميكانيكية مدرس مساعد

 اليندسة المدنية مدرس مساعد نامج التنفيذي  روسيا بر  احمد صبحي عوض السيد خليل

 اليندسة الميكانيكية مدرس مساعد الصين     Wuhan University of Technology فضل عبد المنعم السيد عيسي

 ربيوىندسو كي مدرس مساعد جامعة جنت                          بلجيكا                             محمد نبيل فتحي ابراىيم  

 ىندسة ميكانيكية  الجامعة اليابانية للعلوم  والتكنولوجيا بمصر فيضل بسيوني محمد  باز  
 ندسة ميكانيكية  برنامج التنفيذي مع الحكومة المجريو        محمد صبحي احمد االغا  

 ىندسو كيربيو  برنامج تنفيذي بين جميورية مصر واليونان عالء احمد زكي حسين

 ىندسو ميكانيكية  الجامعة اليابانية للعلوم  والتكنولوجيا بمصر حمد احمد الدسوقيأيمن  محمد م

 ىندسو كيربيو   الجامعة اليابانية للعلوم  والتكنولوجيا بمصر ىبة محمد جمال الدين زكريا
ى

ىالتربوه  ىىكلوة

 الحالو القسم   الدرجة الجامعة                           الدولة   االسم

 جاري العودة  أصول التربية معيد التقنية للعلوم                           ألمانيا رسو/فػاطمة عبد المنعم محمد الصيادالدا

 

ىالدوائيىىى ىىوالتصنوع ىالصودله ىكلوة
 الحالو القسم   الدرجة الجامعة                    الدولة   االسم

 عام ثالث  الميكروبيوبوجي والمناعو معيد اليابان                        ىيروشيما   احمد محروس احمد محمد سليمان

 عام اول علم االدويو والسموم        " الفػارماكولوجيا  كندا                  ساسكا تشوان   مايكل جورج  شوقي زكي
 

ى ىىالثروةىالدمكوه ىكلوة
 حالوال القسم   الدرجة الجامعة                     الدولة   االسم

حصلت علي الماجستير   تصنيع االسماك  والبيوتكنولوجي   معيد جامعة كيوشو            اليابان   مني عبد الصمد موسى عسس
 وتستكمل دراسة الدكتوراه

ى
ىىال ىىتجارةىكلوة

 الحالو القسم   الدرجة الجامعة                           الدولة   االسم

 عام اول  ادارة االعمال معيد المملكة المتحدة   Bangorجامعة   الحىدير محمد سعيد فتح اهلل ص

 جاري المناقشو ادارة االعمال معيد الجامعو االمريكيو بالقػاىرة   محمد عوني بسيوني النجار
 

ىكلو  الهنددهة

 الهندسه ة كلٌدراسٌه  بةاشراؾ مشتر  الً اجاز ةالهندسه(   تم تحوٌله من بعثة دارس بكلٌ 5باالضافه الً لدد    

 المغادرة الجامعو والدولو القسم الكلية االسم

 09/9/2004 بلجيكا   -جنت     ىندسو كيربيو   اليندسة   محمد نبيل فتحي ابراىيم  
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ىاجازاتىىدرادوهىىجاريىىتنفوذهاى

ىىال ىىتجارةىكلوة
 

 الحالو القسم   الدرجة الجامعة                           الدولة   االسم

جاري  اتخاذ اجراءات    المحاسبو   درس مساعدم ماليزيا -  Universiti TeknoloGi Malaysia (UTM)جامعة   اىيم محمد منشاوي عبد العالابر 
 السفر

 
ىتدروبىرملي

ىال ىىىطبىالبذريكلوة
 الحالو القسم   الدرجة الدولة                   االسم

 عام االول    االمراض الجلديو والتناسليو والتجميل     ساعدمدرس م المملكو المتحدة دينا علي السعيد سنون  

 عام اول االمراض الباطنيو مدرس مساعد المملكو المتحدة محمد نبيل  كمال النجار
ى

 

  ً   7208/ 6208رششٍحبد  رحذ اىزْوٍز ىؼب

 

المبوادرة المصورٌة الٌابانٌوة اسوٌة  ( مدرس مسالد من  كلٌتً  الطب البٌطري  والتربٌٌوه الرٌاضوٌه   لمونع در0 لدد تم ترشٌع 

قطواا الشوئون الثقافٌوة والبعثوات  االدارة والمعلون لنهوا بً اطوار المبوادرة المصورٌة الٌابانٌوة للتعلوٌم فو7352/7358 لعواملللتعلٌم 

 .لنظام التنافسً باللحصو  للى منع دراسٌة  (المركزٌة للبعثات

. 
 

  -ٍْح "ٍَٖبد ػئٍَ"  ىَب ثؼذ اىذمز٘ساح :
 

تعلن  بعض الهٌئات  المانحه  والجامعات الدولٌه للً منع  الجراء ابحاث  ما بعد الدكتوراة   ومشارٌة  بحثٌه  وتٌكون التقدم لها  

شهور  الً لامٌن  وفقاً للبرنامج والمشروا  البحثً  ومن  هكال الجهات 1لن طرٌق المنافسه العلمٌه  وتكون لمدد تترواح  مابٌن 

 المانحه

ً  - الوكالة الررانكرونٌة –فورد  مؤسسة     تهومبول ناألوروبً مؤسسة الكسندر فو االتحاد - DAADالهٌئه االلمانٌه للتباد  العلم

 اكز بحثٌه  ( جامعات دولٌه  ومعاهد ومر  – STDFمٌه  التكنولوجٌة نصندوق العلوم  والت  -المركز الدولً الثقافً  -

 ( من السادة الضاء هٌئة التدرٌس  بكلٌات الجامعه للً هكال المنع نتٌجة لتمٌز ابحاثهم  54وقد حص   لدد   

( من كلٌة الهندسه 5  –( من  كلٌة الزراله 5  –من  كلٌة الطب البٌطري  7  (  الضاء هٌئة تدرٌس 4تم  ترشٌع لدد   

 STDFمٌه  التكنولوجٌة نلتالً مهمات للمٌه  من صندوق العلوم  وا
 

 ٍزبثؼخ اػضبء اربصاد دساعٍٔ

 

 -٣زْ  ع٣ٞ٘بً ارخبر اعشاءاد ٓذ االعبصاد اُذاسع٤ٚ  ُِذاسع٤ٖ أُزٞاعذ٣ٖ ثبُخبسط  ثؼذ  ٝسٝد االر٢ : 

 ٌراد .موافقة اللجنه التنرٌكٌه للبعثات للً المد  بناًء للً  التقرٌرالوارد من االستاك المشرؾ للً الدارس بدولة اال 

 الطلب المقدم من الدارس لسٌد ا.د/  مدٌر البعثه التعلٌمٌه  والمكتب الثقافً بدولة االٌراد  

اتخاك اجراءات  الموافقه للً المد  بالعرض للً  مجلسً القسم  والكلٌه  للموافقه  للً المد  فً ضوء  احتٌواج الودارس   

 وحسن سٌر دراسته   للمد  وبعد التأكد من  التزامه بالتخصص الموفد للٌه 
 

ِ اىَ ِ ػيى اىذمز٘سآ ٘فذٌ ِ اىخبسط اىحب يٍ ٍ 

http://www.auf.org/
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  2006/2087ٍِ اىخبسط فً اىوزشح ٍِ  ىحب يٍِ ػيى اىذمز٘سآثٍبُ ثبرَبىً ا 

 
 

 
 

ىاواًلى:ىكلوةىالزرارة 
 

 دولو االيفػاد نوع االيفػاد القسم االسم م
 كوريا منحة البساتين د/ياسر حسن حسن دوير  0

 اليابان منحة البساتين د/على رمضان على الشريف 2
 ماليزيا منحة أمراض نبات د/ أيمن فيصل عبده عمر 3
 باليند منحة الزراعيةاليندسة   د/ رشاد عزيز رشاد حجازي 4

 اليابان منحة الوراثة د/ إسماعيل عبد الحافظ عبد المحسن 5

 المانيا بعثة األراضى د/ حسن رجب حسن الرمادى 6
 المانيا بعثة الوراثة د/ عنتر نصر سالم البنا 7
 روسيا منحة األراضى د/ فرحات سعد السيد إبراىيم 8
 روسيا منحة ات زراعىنب د/ خالد عبد الدايم عبد العزيز 9
 فرنسا بعثة األلبان د/شادي نبيل راشد الغايش 00
 التشيك منحة نبات زراعي د/ حماد عبد الونيس  عبد اللطيف 00
 المكسيك منحة اليندسة الزراعية د/ وائل محمد علي المسيري   02
 روسيا منحة الوراثة   مني علي فريد إبراىيمد/  03
 اسبانيا منحو انتاج دواجن نمد/ محمد محمد رجب غا 04
 اليابان بعثة نبات زراعى د/محسن محمد الشرقػاوى 05
 المكسيك منحة المبيدات د/محمد عبدالرازق صالح عبدالرازق 06
 المانيا بعثة الصناعات الغذائيو   د/ مصطفي  كامل  عبد الفتاح علي   07
 المجر منحة االراضي   د/ طارق علي احمد الشال 08
 المانيا بعثة محاصيل / احمد عبد الرحمن جاللد  09
 المانيا بعثة البساتين د/عبد المعطى سالمو بدير 20
 المجر منحة البساتين د/احمد عزت جاب اهلل قػاسم 20
 اليابان بعثة اإلنتاج الحيواني د/محمود عبد الحميد عمران   22
 اليابان بعثة والحشرات االقتصادي د/ السعيد محمد النبوي عبد الفتاح 23

ى
ىثانوًا:ىىكلوةىالتربوة

 

 

 دولو االيفػاد نوع االيفػاد القسم االسم م
 امريكا اجازه دراسيو مناىج وطرق تدريس د/ فتحى رزق عبيد العشرى  0
 فرنسا بعثة مناىج وطرق تدريس د/ نادية على السيد إبراىيم   2
 ابانالي بعثة تربية مقػارنة د/فريدة إبراىيم محمود رمضان 3

 

 

 اإلعٔب٢ُ اُؼِّٞ اُزغبسٙ ا٥داة اُٜ٘ذعٚ اُطت اُج٤طش١ اُزشث٤خ اُضساػخ ٗٞع اإل٣لبد/  ا٤ٌُِخ

 61 4 2 3 4 22 3 23 ثؼضبد خبسع٤خ ٝٓ٘ؼ دساع٤خ
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ىثالثاًًً:ىكلوةىالطبىالبوطرى
 

 دولو االيفػاد نوع االيفػاد القسم االسم م
 اليابان بعثو طب حيوان   د/ ياسر محمد عبدالرحمن    0

 كندا بعثو الصحة والطب الوقػائى د/احمد مرسى عبدالجواد المسلمانى 2
 كندا بعثو الفيرولوجيا د/ماجد حسن جمعة حميدة 3
 اليابان بعثو الفػارماكولوجيا لسيد محمدد/محمود قنديل ا 4
 اليابان بعثو الباثولوجيا االكلينيكو د/محمد فيمى محمد ابو العزب 5
 انجلترا بعثو التشريح  واالجنو   د/ محمد السيد رزق أبو المجد 6
 ألمانيا بعثو الطفيليات   د/رضا  البسطويسى إبراىيم خلف اهلل 7
 اليابان بعثو تغذية اإلكلينيكيةال د/مبروك رجب فتوح الصباغ 8
 اليابان بعثو الطفيليات   د/ فػاطمو على على ابوالعينين   9
 اليابان بعثو الفيرولوجيا د/ سامى جمعة احمد قػاسم 00
 اليابان بعثة الباثولوجيا د/نجوان محمود محمد الحبشي 00
 انجلترا بعثو طب الحيوان   د/يامن محمد عبد المقصود   02
 اليابان بعثة دواجن و اسماك يمان مصطفى مصطفى مصطفىد/ا 03

 ألمانيا بعثة طب الحيوان الستار  دد/نجالء عبد المجيد عب 04

 انجلترا بعثو الجراحو د/ عالء مصطفى كامل متولى 05
 انجلترا بعثو الوقػائي  بالصحة والط د/محمود محمد السيد الثلث 06

 اليابان عثوب الجراحة د/أيمن شوقي احمد عتيبة 07
 انجلترا بعثة فسيولوجيا د/نصر السيد محمد نصر 08
 انجلترا بعثو طب الحيوان د/أمين محمد عبد اليادي  طاحون 09
 إنجلترا بعثة بكتولوجيا وفطريات   د/عتاب محمد سيد روحة أبو رميلة 20
 المانيا بعثة امراض الدواجن   د/ حسني حسن حسني العدوي   20
 اليابان بعثو الفػارماكولوجيا     ر عبد الجليل  خليفو  د/حازم  عم 22
 

ى
ىرابعًا:ىكلوةىاالداب

 
 

 نوعيا/الجيو نوع االيفػاد القسم االسم م
 انجلترا   بعثة اللغات األجنبية د/ دعاء عبد الحافظ محمد حمادة 0
 المملكو المتحده بعثة اللغة إنجليزية د  / امير  حمزه  يوسف  سالمو   2
 أسبانيا منحو دراسيو اآلثار د احمد راضي ابوعرب  د/ محم 3
 فرنسا بعثة اللغو الفرنسيو د/حسن اسماعيل صادق الجراوني   4
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ىخامدًا:"ىىكلوةىالهنددة       
 

 /الجيو نوعيا القسم االسم م
 ىولندا -بعثو   ىندسة معمارية د/ أسامة محمد احمد الفقى  0
 )نونتجيام( بإنجلترا -بعثو   ىندسة مدنية دمجيد/أسامة جمال الدين عبد ال 2

 استراليا   Wollongongمنحو جامعة   ىندسة كيربية د/إبراىيم فتحي عبيد العشري    3
 منحو   جامعة الملك فيد بالمملكة العربية السعودية ىندسة ميكانيكية د/محمد عبد ربو مسعد عبد ربو    4
 الجامعة اليابانية للعلوم  والتكنولوجيا بمصر مدنيةىندسة   د/ايمن خليفو عالم الخاللي 5
 منحو جامعة ىاربين اليندسية  بالصين   ىندسة ميكانيكية د/وسيم محمد كمال ىالل   6

 بإيطاليا  Politecnico Di Milanoمنحو   جامعة   ىندسة معمارية د/دعاء صالح الدين إسماعيل 7
 ماليزيا -جامعة  مااليا  بكواللمبور سة ميكانيكيةىند د/إبراىيم ماىرعبد الرحيم  سلطان 8

 

        
  

 داددًا:ى":ىكلوةىالعلوم
 

 
 نوعيا/الجيو القسم االسم م

 المانيا  -بعثة   فيزياء وكيمياء د/عبد الحميد عبد الرحيم الشاعر 0
 المانيا  -بعثة   فيزياء وكيمياء د/عاطف محمود الحسيني اسماعيل 2
 اليابان  –بعثة   الجيولوجيا اهلل خضرد/ محمد ذكى عبد   3

 )أوكالىوما( واشنطن -بعثو   الجيولوجيا   د/حامدعبد الحميد حامد رفػاعى 4
 اجازة دراسيو  المانيا الفيزياء د/محمود محمد سعد عبد الفتاح   5

       
 داىبعاًى:ىكلوةىالتجارةى

 

 نوعيا/الجيو القسم االسم م
 بعثة /ماليزيا محاسبةال د/ ايمن محمد صبرى شعبان   0
 بعثو ايطاليا   ادارة اعمال د/ محمد فتحي محمد عبد العال المسيري   2

         

 

 ثامناًى:ىكلوةىالتربوهىالنوروةى
 

 نوعيا/الجيو القسم االسم م
 بعثة / كيوشو /اليابان تكنولوجيا تعليم العرب محمد سرور    زد /شيماء ع 0

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ػبساد ٗاىََٖبد اىؼيٍَخصبٍّبً: إداسح اإل  
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 ً ً اىجبٍؼ ِ ىيؼب  2086/2087أػضبء ٍٕئخ اىزذسٌظ اىَؼبسٌ

 
 بٌاناتها لضو هٌئة تدرٌس موزلٌن للى كلٌات الجامعة 10بلػ إجمالً بلضاء هٌئة التدرٌس المعارٌن بالجامعة  

 االعٔب٠ُ ٓذسط أعزبر ٓغبػذ أعزبر ا٤ٌُِخ

 14 2 5 4 اُضساػخ

 2 1 - 1 اُزشث٤خ

 8 1 3 5 اُج٤طش١ اُطت

 6 3 2 1 اُٜ٘ذعخ

 4 6 - 1 اُزغبسح

 4 6 1 - اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 4 3 2 2 ا٥داة

 3 1 1 1 اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ

 4 3 2 2 اُؼِّٞ

 1 - 1 - اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 63 26 14 20 االعٔب٠ُ

 

 
 
 

 

ً اىجبٍؼً  2086/2087 أربصاد خب خ ىَشافقخ اىضٗط ىيؼب

لضوو مووزلٌن للوى كلٌوات  27التودرٌس ومعواونٌهم ممون حصولوا للوى بجوازات مرافقوة الوزوج بلػ لدد بلضواء هٌئوة  

 والجدو  التالى ٌوضع كل  الجامعة 

 

 اإلعٔب٢ُ ٓؼ٤ذ ٓذسط ٓغبػذ ٓذسط أعزبر ٓغبػذ أعزبر ا٤ٌُِخ

 8 - - 5 2 2 اُضساػخ

 6 - - 4 2 - اُزشث٤خ

 13 - - 4 5 1 اُطت اُج٤طش١

 8 2 3 4 - - اُٜ٘ذعخ

 1 - - 1 - - اُزغبسح

 9 - - 9 - - اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 8 - 1 5 2 1 ا٥داة

 16 - - 4 1 9 اُؼِّٞ

 1 - 1 - - - اُظ٤ذُخ

 1 1 - - - - اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 42 3 5 41 12 12 اإلعٔب٢ُ

 
 

 

 

ً اىجبٍؼً - ِ ػيى أربصاد خب خ ىشػبٌخ اىطوو ىيؼب  2086/2087 أػضبء ٍٕئخ اىزذسٌظ اىحب يٍ



  7610 -6102اجلامعى للعام  اجنازات قطاع ادلراسات العليا
   

31 
 

 لضو موزلٌن للى كلٌات الجامعة  51ػ لدد بلضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ممن حصلوا للى بجازات رلاٌة الطر  بل 

 والجدو  التالى ٌوضع كل .

 

 االعٔب٠ُ ٓؼ٤ذ ٓذسط ٓغبػذ ٓذسط ا٤ٌُِخ

 1 - - 1 اُضساػخ

 2 2   اُٜ٘ذعخ

 2 - 1 1 ا٥داة

 2 - 1 1 اُؼِّٞ

 2 1 - 1 اُطت اُجششٟ

 2 1 1 - ْ ٝاألع٘بٕؽت اُل

 1 1 - - اُزٔش٣غ

 2  2 - اُؼالط اُطج٤ؼ٠

 2 2 - - اُظ٤ذُخ

 16 4 5 4 االعٔب٠ُ
 

 

ِ ػيى األربصاد اىَخزيوخ : -  -إرَبىى اىحب يٍ

لضوو مووزلٌن للوى كلٌوات الجامعوة  ونووا  588بلػ لدد بلضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ممن حصلوا للى بجوازات  

 تالى ٌوضع كل  .والجدو  الاألجازة 

 

 ا٤ٌُِخ
 ٗـــــــٞع األعـــــــبصح            

 اإلعٔب٢ُ
 سػب٣خ ؽلَ ٓشاكن صٝط ٜٓٔبد ػ٤ِٔخ ئػبسح

 34 1 8 13 14 اُضساػخ

 9 - 6 - 2 اُزشث٤خ

 36 - 13 14 8 اُطت اُج٤طش١

 19 2 8 1 6 اُٜ٘ذعخ

 9 - 1 - 4 اُزغبسح

 15 - 9 - 4 اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 21 2 8 3 4 ا٥داة

 18 - 16 - 3 اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ

 13 2 1 3 4 اُؼِّٞ

 4 2 1 1 - اُظ٤ذُخ

 2 2 - - - اُطت اُجششٟ

 1 1 - - - اُزٔش٣غ

 4 2 1 - 1 اُؼالط اُطج٤ؼ٢

 2 2 - - - ؽت اُلْ ٝاألع٘بٕ

 199 16 44 35 63 االعٔب٢ُ
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ِ األربصاد اىَخزيوخ ٍِ - ٌ اىؼَو ٍ ِ رٌ اعزالٍٖ ٍ ً ً  إرَبى ً اىجبٍؼ أػضبء ٍٕئخ اىزذسٌظ ٗاىٍٖئخ اىَؼبّٗخ ىيؼب

2086/2087 

موزلٌن للى كلٌات الجامعة ونوا األجازة  لضو 08بلػ لدد بلضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ممن تم استتمهم العم   

 والجدو  التالى ٌوضع كل  .

 
 

 
 

 ا٤ٌُِخ

 ٗٞع األعبصح
 اإلعٔب٢ُ
ٓشاكن  ئػبسح 

 صٝط
 ب٣خ ؽلَسػ ٜٓٔبد ػ٤ِٔخ

 8 - 6 3 - اُضساػخ

 12 - 8 1 2 اُطت اُج٤طش١

 2 - - 1 1 اُٜ٘ذعخ

 4 1 3 - 3 األداة

 2 1 - 1 - اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ

 2 - - - 2 اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ

 3 - 2 - 1 اُؼِّٞ

 1 1 - - - اُزٔش٣غ

 39 3 20 6 8 االعٔب٢ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رَشاد ٗاىْذٗاد صبىضبً: إداسح االروبقٍبد ٗاىَؤ
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-  ً ِ اىؼب ِ حضشٗا اىَؤرَشاد اىذاخيٍخ ػ  2086/2087أػضبء ٍٕئخ اىزذسٌظ ٗاىٍٖئخ اىَؼبّٗخ ٍَ

(لضوو مووزلٌن للوى كلٌوات الجامعوة 49بلػ لدد بلضواء هٌئوة التودرٌس ومعواونٌهم ممون حضوروا موؤتمرات داخلٌوة   

 والجدو   التالى ٌوضع كل  . 7351/7352

 

ؼِّٞ  8 - - 4 3 2 ُا

ضساػخ  10 - - 4 2 4 ُا

 14 - - 4 2 5 االداة

٘ٞػ٤خ زشث٤خ ُا  2 - - 1 1 - ُا

غ٤ٌٔخ ضشٝح ُا  2 - - 1 - 1 ُا

ٜ٘ذعخ  3 1 - 1 1 - ُا

ج٤طش١ طت ُا  3 - - - 2 1 ُا

جشش١ طت ُا  3 - 2 - 1 - ُا

زشث٤خ  2 - - - - 2 ُا

 8 - - 1 - - ٘بٗٞٓؼٜذ ُا

٢  45 1 2 18 12 15 االعُٔب

-  ً ِ أػضبء ٍٕئخ اىزذسٌظ ٗاىٍٖئخ اىَؼبّٗخ فً اىَؤرَشاد اىخبسرٍخ ػِ اىؼب ٍ ِ  2086/2087اىَشبسمٍ

( لضوو مووزلٌن للوى كلٌوات 00بلػ لودد بلضواء هٌئوة التودرٌس ومعواونٌهم ممون حضوروا موؤتمرات خارجٌوة   

 : والجدو  التالى ٌوضع كلالجامعة 

 
 
 
 
 
 
 

ضساػخ  9 - - 2 4 2 ُا

ج٤طش١ طت ُا  5 - - 2 - 3 ُا

 1 - - - - 1 ؽت االع٘بٕ

جشش١ طت ُا  6 - - 3 1 2 ُا

٘بٗٞ ُٞٞع٤ب ُا  2 - - 2 - - ٓؼٜذ ػِّٞ ٝرٌ٘

ؼِّٞ  2 - - - - 2 ُا

ظ٤ذُخ  4 - - 1 - 3 ُا

ش٣ زشث٤ٚ ُا  1 - - - - 1 بػ٤خُا

 4 - - - - 4 االداسح

٠  33 - - 10 5 19 االعُٔب
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-  ً ً اىؼب ُ ىيجبٍؼخ ف   2086/2087األعبرزح األربّت اىضائشٗ

 والجدو  التالى ٌوضع كل  .( بستاك موزلٌن للى كلٌات الجامعة 0بلػ لدد األساتكة الزائرون للجامعة   

 
 

 اإلعٔب٢ُ االداة اُضشٝح اُغ٤ٌٔخ ا٤ٌُِخ

 3 2 1 اُؼذد

 

 

ٔ  ىيا ً ىَؤرَشاد  ٗاىْذٗاد  اىؼبٍ   2086/2087ؼب

 

 -ندوة موزلة للً ك  كلٌات الجامعة كما فً الجدو  التالى: 53ولدد  مؤتمرات 0عدد ل االلدادتم  
 

 

     

 ٤ٌُِخ

 

 اُضساػخ

 

  اُزشث٤خ

 

 اُج٤طش١اُطت 

 

 اُطت اُجشش١

 

 اُزغبسح

 

 االداة

 

 اُؼِّٞ

 

 اُؾبعجبد ٝأُؼِٞٓبد

 2 2 1 1 2 1 2 2 اُؼذد

 

 

 2086/2087صٌبساد اىغبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذسٌظ ىيجبٍؼبد األرْجٍخ 

 
 

لضو من السادة بلضاء هٌئة التدرٌس من الجامعة  الً الجامعات االجنبٌة للمشاركة فى مؤتمرات  71تم سررلدد  

 3او ترعٌ  اتراقٌات او المشاركة فى مشارٌة بحثٌة

 

 ر٘ائض اىذٗىخ:

 

االعزبر أُزلشؽ ثوغْ اُظؾٚ اُ٘لغ٤ٚ ث٤ٌِاٚ اُزشث٤اٚ ثبُغبٓؼاٚ  –.د/آبٍ ػجذ اُغ٤ٔغ ثبظخ أح ْ رشش٤ؼ اُغبٓؼخ ُِغ٤ذر -

 ٓغبالد اُلٕ٘ٞ ٝاالداة ٝاُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ.ُِؾظٍٞ ػ٢ِ عبئضح اُذُٝٚ اُزوذ٣ش٣ٚ ك٢ 

 زبس٣ أُزلشؽ ثوغْ اُاُزبس٣  ٝاُؾؼبسح االعال٤ٓخ عزبر ا – سػٞإ ٓؾٔذ اُجبسٝد١شش٤ؼ اُغبٓؼخ ُِغ٤ذ أ.د/رْ ر  -

 ّ.2019ٙ/1438أُِي ك٤ظَ اُؼب٤ُٔخ ُِؼبّ ثبُغبٓؼٚ ُِؾظٍٞ ػ٢ِ عبئضح  االداةث٤ٌِٚ 
ُِزوااذّ الؽااذٟ عااٞائض  أُاذسط أُغاابػذ ثوغاْا اُزاابس٣  ثبُغبٓؼااخ – ٛشاابّ ػِاا٢ أثااٞ اُ٘غااب / رششا٤ؼ اُغبٓؼااخ ُِغاا٤ذ -

 اُغٔؼ٤خ اُزبس٣خ٤خ ثبُوبٛشح ٝرُي الكؼَ سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ ربس٣  اُؼظٞس اُٞعط٠.

ش١ / رشش٤ؼ اُغبٓؼاخ ُِغا٤ذ - أُاذسط أُغابػذ ثوغْا اُزابس٣  ثبُغبٓؼاخ ُِزواذّ الؽاذٟ عاٞائض  – رابٓش اثاشا٤ْٛ اُؼغٌا

   اُؾذ٣ش ٝأُؼبطش.اُغٔؼ٤خ اُزبس٣خ٤خ ثبُوبٛشح ٝرُي الكؼَ سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ ربس٣

 

 ر٘قٍغ ٍزمشاد روبٌٕ -
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( موككرة ترواهم مون 18بلػ لدد اإلتراقٌات التى تم إجراءها  بٌن جامعة كرر الشوٌ  والجامعوات العربٌوة واألجنبٌوة   

 -وبٌانهم كالتالى : 7351/7352( مككرة تم إجراءها خت  العام الجامعى 1بٌنهم لدد  
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 صبىضبً: ًاإلداسح اىؼبٍخ ىيَنزجبد

 

 ٌذح ىخذٍخ طالة اىذساعبد اىؼيٍب ٗمزا اىجبحضٍِ ثبىجبٍؼخ رشزَو اإلداسح اىؼبٍخ ػيى صالصخ  إداساد رقً٘ ثأػجبء ػذ

 -ٕٗى مبىزبىً:

 -٢ٛٝ : ب اُضالصخٝاداسرٜ ٌُِٔزجبدٛزا اُزوش٣ش ػٖ أْٛ اإلعٜبٓبد ٝاالٗغبصاد ثبإلداسح اُؼبٓخ 

 إداسح اىَنزجخ اىَشمضٌخ .  -8

 إداسح اىشئُ٘ اىَبىٍخ اإلداسٌخ . -2

 إداسح شئُ٘ ٍنزجبد اىنيٍبد. -3

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 أ.د/ رئيس اجلامعت

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعت
 للدراساث العليا والبحوث

 اإلدارة العامـت
 للمكـتباث
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  202086/2087اّجبصاد اإلداسح اىؼبٍخ ىيَنزجبد خاله اىؼبً اىجبٍؼً 

 

 .ثٖبٗاىز٘رٍٔ ثَب ٌيضً ، ٗرقذٌٌ رقبسٌش ىيجْخ اىَنزجبد ػِ عٍش اىؼَو  ثَنزجبد اىنيٍبدٍزبثؼخ ّظٌ اىؼَو  -

ٍا دٌنننن٘ي ط - ٍا ٗاىوٖشعننننخ ثبػزَننننبد خطننننخ رانننْن ّجينننن٘ ٗق٘اػننننذ اىوٖشعننننخ اال 28ر٘حٍننننذ ّظننننٌ اىزانننْن

 اٍشٌنٍخ،ٗاػبدح راٍْا اىَقزٍْبد اىقذٌَخ ٗفق ريل اىق٘اػذ.

ثٍبّننبد ٍقزٍْننبد اىَنزجننبد ثَ٘قننغ اىوٖننشط اىَ٘حننذ ىَنزجننبد اىجبٍؼننبد اىَاننشٌخ  إدخننبهػيننً  اإلشننشا  -

www.eulc.edu.eg   (رَضنننو  807886حٍننش رنننٌ ادخننبه ثٍبّنننبد ػننذد  ) ًإرَننبىً ٍقزٍْنننبد اىنننا ٍقزْنن

 اىَنزجبد ثبىجبٍؼخ . 

 ( إفبدح ، ثأعجقٍخ رغجٍو ٍ٘ض٘ع اىذساعخ ، رٍَٖذا ىيغجٍو .  165اعزخشاط ػذد )   -

( ٗسشننخ ػَننو ىيزننذسٌت ػيننى اعننزخذاً ق٘اػنذ اىجٍبّننبد اىَزبحننخ ػيننى ث٘اثننخ ثْننل اىَؼشفننخ 85ػقنذ ػننذد)  -

 اىَاشي، ثَخزيا ميٍبد اىجبٍؼخ.

 خ ػيٍَخ ثج٘اثخ ارحبد ٍنزجبد اىجبٍؼبد اىَاشٌخ ( سعبى200إضبفخ ثٍبّبد ػذد)  -

-  

 

 تقارير العمل الرقمي بمكتبات الجامعة

 

 إجمالي عدد مقتنيات مكتبات الجامعة -1

إدارةىذئونى
 مكتباتىالكلوات

إدارةىالمكتبةى
 المركزوة

إدارةىالذئونىالمالوةى
 اإلداروة

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
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 ( مقتني111111حيث يفيد التقرير وصول عدد مقتنيات المكتبات إلى ) 



  7610 -6102اجلامعى للعام  اجنازات قطاع ادلراسات العليا
   

40 
 

 رقشٌش ثزضاٌذ أػذاد اىَغزؼٍشٌِ ٍِ ٍنزجبد اىنيٍبد  -2

 

 

 ( مستعٌر 55050خت  السنوات العشر سنوات األخٌرة    ، المسجلٌن الكترونٌا،لمستعٌرٌنحٌث بلػ لدد ا

 

 تقرٌر بألداد المترددٌن للى مكتبات الكلٌات لبر الشهور

 

 

 تقرٌر بإجمالً لملٌات الرهرسة بمكتبات الجامعة
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 المصرٌةتقرٌر إجمالً بنشاط العاملٌن بالمكتبات للى بوابة اتحاد مكتبات الجامعات 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


