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االستهالل  :أوال
 

  .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض -

المصادقـات :    ااٌاًا  
 

 

  .21/6/2015بتاصٜذ  (106)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚاؾل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

 

الضوابط :  ال ا
 
 

 ايعًٝا تاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ صٜاض ا٭طؿاٍ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً ؾتح ايزصاعا-  2

. بايه١ًٝ 

ايكضاص 

. ٚاؾل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 

عُض ستُز ايكاعِ بؾإٔ رعِ ادتاَع١ ملؾاصنت٘ يف َ٪متض / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايباسح - 3

ايعًِ ايعضبٞ ايجايح يًُضأ٠ ٚايطؿٛي١ ايعضب١ٝ ظاَع١ دٓٛب ايٛارٟ ٚاييت قاّ باملؾاصن١ بٛصق١ 

. عج١ٝ بامل٪متض 

ايكضاص 

. اساي١ املٛضٛع اىل ايًذ١ٓ املؾه١ً َٔ اجملًػ ايغابل-  

 

 املتكز١َ بؾإٔ ختؿٝض املصضٚؾات ايزصاع١ٝ تاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعا- 4

. يًعاًَني بايه١ًٝ َٔ أٚا٥ٌ ارتضظتني ٚ مح١ً املادغتري ٚايزنتٛصاٙ

 

ايكضاص 

ؽعبإ َباصط اىل ايًذ١ٓ  ٚعضض / ر.اساي١ املٛضٛع اىل ايًذ١ٓ املؾه١ً َٔ اجملًػ ايغابل َع اضاؾ١ ا-  

. تكضٜضٖا ع٢ً اجملًػ ايكارّ

 

باعِ ٜٛعـ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ اعار٠ ايتؾهٌٝ يًباسح - 5

. عٛض 

ايكضاص 

. ٚاؾل اجملًػ -  
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. املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ َ٪عغ١ ايتٓاٍ ايعضبٞ بؾإٔ ؽٗار٠ ايهؿا٠٤ ايزٚي١ٝ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ - 6

 

ايكضاص 

طضٜـ ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ أـ

:- عط١ٜٛ ن٬ َٔ

ؽعبإ َباصط                              عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ا٫قتصار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ / ر.ا

صَطإ عبز ايٓيب                     ٚنٌٝ ن١ًٝ اٯراب يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.ا

ستُز َٛعٞ                           ا٫عتاس به١ًٝ ايرتب١ٝ / ر.ا

اؽضف َضعٞ                             عُٝز ن١ًٝ صٜاض ا٫طؿاٍ / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ارتط١ ايبشج١ٝ بايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ ا٫صتًٝظ١ٜ - 7

 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إْؾا٤ املز١ٜٓ ايبشج١ٝ - 8

 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إْؾا٤ َٓتز٣ يًُبتعجني - 9

 

ايكضاص 

 ع٢ً  ٚاؾل اجملًـػ-  

  إْؾا٤ َٓتز٣ يًُبتعجني .

 رٚص٠ يتأٌٖٝ املبتعجني تؾٌُ ادتٛاْب ايكا١ْْٝٛ ي٬بتعاخ .

 تؾذٝع ؾهض٠ ا٫عتاس ايظا٥ض .

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عبٌ تؿعٌٝ اتؿاقٝات ايتعإٚ َع ادتاَعات ايزٚي١ٝ - 10

 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًُا-  
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". ايبشح ايعًُٞ ٚتؿعٌٝ ايتصٓٝع ايزٚا٥ٞ " املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عكز ْز٠ٚ بعٓٛإ - 11

 

ايكضاص 

 ايبؾضٟ ٚايصٝزي١ يعضض اخرتاعات اٚ بضا٤ات اخرتاع ايطباقرتاح بعكز ْز٠ٚ يًتٓغٝل بني نًٝت٢ -  

. يصٓاع١ ايزٚا٤

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ تغعري ريٌٝ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ يًعاّ - 12

.  دٓٝ٘ 50 مببًؼ 2015/2016ادتاَعٞ 

ايكضاص 

. ٚاؾل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 
المذكرات المقدمة من الكلٌات : رابعا 

 
 

:- وافق المجلس على تسجٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة (أ)
 

ـ :كلٌة الصٌدلة- 13
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

1 
ٖب١ طًعت امحز عبز 

ايًطٝـ 

 َادغتري
تؾٝٝز ٚايزصاع١ ايبٝٛيٛد١ٝ ملؾتكات دزٜز٠ َٔ 

ايؿٝٛصإْٛ نُطارات ستت١ًُ ي٬يتٗاب 

 خايز صؽار/ ر.ّ.ا

٢ْٗ ٖاْٞ / ر

14 

7 
إقضاص 

َادغتري َٓاٍ أمحز عبز ايغ٬ّ  2
تؾهٌٝ ٚتٛصٝـ نٛصتٝهٛعرتٜٚزات ستزر٠ يف 

اْع١ُ ايتٛصٌٝ يًع٬دات ايٓا١ْْٝٛ 

 ؽٗري٠ ؾٛطٟ/ر.ّ.أ

أعا١َ ستُز ستُٛر / ر

10 

1 
إقضاص 

َادغتري ستُز صدب ايجابت  3
ْعِ ادتٛر٠ اذتزٜج١ يف ع١ًُٝ ايتصٓٝع ايزٚا٥ٞ ادتٝز 

ْٚٗر إراص٠ املداطض 

 ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘/ ر.ّ.أ

عارٍ أمحز عًٞ / ر.ّ.أ

14 

7 
إقضاص 

رنتٛصاٙ  أٌَ دابض ستُز سٓؿٞ 4

تأثري رٚا٥ٞ ايؿاعٛرٌٜ ٚايؿايغاصتإ ع٢ً اعت٬ٍ ايه٢ً 

ٚا٭ٚع١ٝ ايز١َٜٛ ملضض ايغهضٟ يف ادتضسإ 

 صؿٛت عبز اهلارٟ/ر.ا

باعِ أْٛص ؽشات٘ / ر

1 

15 

إقضاص 

رنتٛصاٙ صت٤٬ إمساعٌٝ عبز ايػؿاص  5

رصاع١ بعض ايٓباتات ايت٢ تٓت٢ُ يعا٥ًت٢ ايغايٝهٝغ٢ 

ٚايٓدٌٝ ٚاملٓظصع١ يف َصض نُطارات يًغضطإ 

 ٢َٓ ساؾغ ست٘/ ر.أ

 صباب عبز ايغ٬ّ/ ر.ّ.أ

عبري عٝز عٝز / ر

11 

12 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ عاَح ععز طغًٍٛ  6

رصاع١ ايتأثريات ايٛاق١ٝ ملغتدًصات س٣ًٛ ارتطا١َٝ 

ٚعٓب ايزٜب عًٞ ا٫سٟ املعزٟ املغتشزخ بٛاعط١ 

ا٫ْزَٚٝتاعني يف ادتضسإ 

 عًٞ أمحز أبٛ عٝـ/ر.ا

باعِ أْٛص ؽشات٘ / ر

10 

14 

إقضاص 

7 
َصطؿ٢ أمحز عبز 

ايضسِٝ 
رنتٛصاٙ 

رصاع١ رٚا١ٝ٥ يًتأثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ يبعض َطارات 

ا٭نغز٠ ضز ايتغُِ ايهبزٟ املغتشزخ جتضٜبًٝا يف 

ادتضسإ 

 عًٞ أمحز أبٛ عٝـ/ر.أ

باعِ أْٛص ؽشات٘ / ر

9 

13 

إقضاص 

رنتٛصاٙ رايٝا ستُز خريٟ إبضاِٖٝ  8

رصاع١ ؾٝتٛ نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ يبعض ايٓباتات 

ايصشضا١ٜٚ َٔ ؽب٘ ادتظٜض٠ ايعضب١ٝ 

 ٢َٓ ساؾغ ست٘/ ر.أ

صباب / ر.سغاّ شتتاص أ/ ر

ستُز عبز ايغ٬ّ 

13 

14 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ٖاي١ ستُز عٝز أبٛ طٜز  9

رصاع١ ؾٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ يبعض ا٫صٓاف َٔ 

 عا١ً٥ اٜظٜٚغٞ

 ٢َٓ ساؾغ ست٘/ ر.أ

 صباب عبز ايغ٬ّ/ ر.ّ.

عبري عٝز عٝز / ر

12 

13 

5 

إقضاص 
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ـ :كلٌة التعلٌم الصااعً- 14
 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريؾاط١ُ ص٬ح أبٛ عضٜع  1

اثض اعتدزاّ املعاٌَ ا٫ؾرتاض١ٝ يف تزصٜػ را٥ض٠ ايتربٜز 

با٫َتصاص ع٢ً انتغاب املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚبعض 

أمناط ايتعًِ يزٟ ط٬ب املضس١ً ايجا١ْٜٛ ايصٓاع١ٝ 

صتٝب ايؾٝذ / ر.ا

ستُز ع١َ٬ / ر.ا

أمئ َؿتاح / ر

6 

2 

5 

إقضاص 

َادغتري مجاٍ عبز ايغٝز صَطإ  2

حتغني َكا١َٚ ايربٟ املٝهاْٝهٞ يصًب ا٫عتًٓٝػ 

اعتٌٝ باملعادت١ اذتضاص١ٜ رٕٚ اإلضضاص بأرا٤ خاص١ٝ 

َكاَٚت٘ يًصزأ 

صتٝب ايؾٝذ / ر.ا

عاَض عٝز / ر.ا

محار تٛؾٝل / ر

7 

4 

3 

إقضاص 

 
ـ :كلٌة التجارة- 15

 
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريستُز تٛؾٝل امحز  1

ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ نُتػري ٚعٝط يف ايع٬ق١ بني ايكٝار٠ 

 رصاع١ ع٢ً ايعاًَني – ٠ارتار١َ ٚاملٛاط١ٓ ايتٓعُٝٞ

بايؾضن١ املصض١ٜ ي٬تصا٫ت قطاع مشاٍ ايصعٝز 

نُٓع١ُ ٖارؾ١ يًضبح 

ع٤٬ عبز ايػين / ر.ا

ساَز طعظٚع / ر

3 

1 
إقضاص 

َادغتري امحز ستُز عبز ايٖٛاب  2

اثض اإلبزاع اإلراصٟ ع٢ً إراص٠ ايٛقت ٚاْعهاع٘ ع٢ً 

َغت٣ٛ أرا٤ ايكٝارات ايٛعط٢ مبصًش١ ايطضا٥ب 

ايعكاص١ٜ مبصض 

إبضاِٖٝ أبٛ ايٓٛص / ر.ا

ساَز طعظٚع / ر

2 

2 
إقضاص 

َادغتري  ٖادض عطا دربٌٜ 3

اثض اعتدزاّ قٛا٥ِ ا٭صباح ايصٛص١ٜ ع٢ً ؾاع١ًٝ اإلؾصاح 

احملاعيب ٚاْعهاعٗا ع٢ً أسهاّ ٚقضاصات املغتجُضٜٔ 

 يف عٛم ا٭ٚصام املاي١ٝ املصضٟ

بزص ْبٝ٘ / ر.ا

سغٔ ؽًكا٢َ / ر

15 

8 
إقضاص 

َادغتري ععٝز صؽار ستُز  4

حتًٌٝ اثض تطبٝل ْعِ ختطٝط َٛاصر املؾضٚع ع٢ً طٜار٠ 

ؾاع١ًٝ ْعاّ احملاعب١ عٔ اعت٬ٗى املٛاصر يف املؾضٚعات 

  رصاع١ تطبٝك١ٝ–ايصٓاع١ٝ 

إقضاص  4أعا١َ ععٝز / ر.ا

َادغتري صؽا عٝز ؾٛطٟ  5

َزخٌ َكرتح يتطٜٛض قٝاؼ ا٫را٤ املتٛاطٕ ي٬ؾصاح 

ٚايؾؿاؾ١ٝ يف ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يف ض٤ٛ َعاٜري ايتكاصٜض 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ  –املاي١ٝ 

بزص ْبٝ٘ / ر.ا

اميإ ععز / ر

14 

1 
إقضاص 

َادغتري رٜٓا امحز ستُز  6

اطاص َكرتح يتطٜٛض احملاعب١ عٔ اطتؿاض ق١ُٝ اصٍٛ 

 رصاع١ –اعار٠ ايتاَني ٚؾكا يًُعاٜري احملاعب١ٝ املعاصض٠ 

َٝزا١ْٝ 

اميإ ععز / ر

عٝز ستُٛر / ر

2 

1 
إقضاص 

َادغتري امحز ستُز عبز ايًطٝـ   7

اثض ايتُاثٌ ايتٓع٢ُٝ ع٢ً عًٛنٝات املٛاط١ٓ 

ايتٓع١ُٝٝ بايتطبٝل ع٢ً ايعاًَني  املغتؾؿٝات ايعا١َ 
إقضاص  2ابضاِٖٝ ادتاصس٢ / ر

َادغتري ستُز شتتاص ستُز  8

( 2)حتًٌٝ احملتٟٛ املعًَٛاتٞ يكا١ُ٥ ا٫ؾصاح صقِ 

ايصارص٠ عٔ زتًػ َعاٜري ستاعب١ ايتهايٝـ ٚتكِٝٝ 

َز٣ ٥٬َُتٗا يًتطبٝل ؾ٢ ادتاَعات املصض١ٜ 

إقضاص  4اعا١َ ععٝز / ر.ا

َادغتري ْاْغٞ ستُز ارتطٝب  9

اثض تكاعِ املعضؾ١ ع٢ً ت١ُٝٓ صأؼ املاٍ ايبؾضٟ 

ٚاْعهاعٗا ع٢ً املٝظ٠ ايتٓاؾغ١ٝ بايتطبٝل ع٢ً ايبٓٛى 

ايتذاص١ٜ 

إقضاص  6عبز ايضمحٔ عًِٝ / ر

رنتٛصاٙ صاؾٝٓاط صتاتٞ ستُز  10

أثض تؿعٌٝ َزاخٌ املضادع١ ارتاصد١ٝ ع٢ً دٛر٠ 

ايتكاصٜض املاي١ٝ ٚشتاطض املضادع١ بايتطبٝل ع٢ً ب١٦ٝ 

املُاصع١ امل١ٝٓٗ يف َصض 

عٛعٔ عبز ايؿتاح / ر.ا

ستُٛر ع٢ً / ر

1 

1 
إقضاص 
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ـ :كلٌة الدراسات المتقدمة- 16
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

تٓك١ٝ املٝاٙ باعتدزاّ سؿاطات ض١ٝ٥ٛ ْاَْٛرت١ٜ  َادغتريَض٠ٚ ستُز عًٞ  1

امحز ؾضغًٞ / ر.ا

أمئ سغٔ / ر

طاصم عبز ايؾايف / ر

6 

2 

5 

إقضاص 

صصز َٚعادت١ املًٛثات ايعط١ٜٛ يف َٝاٙ ايصضف ايصشٞ َادغتري ٖب٘ امحز ْٜٛػ  2
محار٠ ستُٛر / ر.ا

ْب١ًٝ ؽشات١ / ر

8 

4 
إقضاص 

 َادغتريإعضا٤ ع٤٬ ايزٜٔ امحز  3
رصاع١ تأثري ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً منٛ ايطشايب ٚايزٖٕٛ 

املدتظ١ْ بٗا ٚاعتدزاّ ايطشايب نُصزص يًطاق١ 

محار٠ ستُٛر / ر.ا

أمسا٤ محٛر٠ / ر

إبضاِٖٝ إمساعٌٝ / ر.ا

9 

6 

5 

إقضاص 

َادغتري  ١ًْٗ عباؼ عبز ايعظٜظ 4

تؾدٝص َضض ْكص املٓاع١ ايٛصاثٞ يف ارتٍٝٛ ايعضب١ٝ 

 مبصض باعتدزاّ تكٓٝات ايٛصاث١ ادتظ١ٝ٦ٜ

خايز  عًٞ / ر.ا

 ٖٓا٤ عبز ايكارص/ ر.ا

7 

6 
إقضاص 

 َادغتريعاص٠ عٝز سنٞ  5
حتطري ٚتٛصٝـ بعض املٛار املتٓا١ٖٝ يف ايصػض ٚرصاع١ 

تطبٝكاتٗا نُطارات يًبهرتٜا 

مسا٤ ستُٛر / ر

َٞ صع٬ٕ / ر

امحز أعا١َ / ر

8 

3 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ  أٌَ ستُز إمساعٌٝ  6

تأثري ايعٌُ املؾرتى دتضع١  َٓدؿط١ َٔ اإلؽعاع امل٪ٜٔ 

 ٚدغُٝات ْا١ْْٝٛ ع٢ً ايتٗاب املؿاصٌ ايضَٚاتظَٞ

عٗري ععز / ر.ا

مسا٤ ستُٛر / ر

٤٫ٚ مجاٍ / ر

 امحز أعا١َ/ ر

3 

7 

5 

4 

إقضاص 

 رنتٛصاَٙض٠ٚ عاَض عبز املٓعِ  7
رصاع١ ايع٬ق١ بني عضطإ ايهبز ٚا٫عتذاب١ ايزٚا١ٝ٥ 

َٔ املٓعٛص ا٫َٚٞ 

خايز عًٞ / ر.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

 ٟشتتاص ايعٛاٖض/ ر

ؽضٜـ ارتُٝغٞ / ر

5 

4 

3 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ سامت َصطؿ٢ ْصضت  8
ٖٓزع١ ايٓاْٛ ٫ْظِٜ املجْٝٛٝٓٝٝظ ايؿطضٟ ٚقٝاؼ خٛاص٘ 

ايع٬د١ٝ نُطار يًغضطإ َكاص١ْ باإلْظِٜ ايبهتريٟ 

٤٫ٚ مجاٍ / ر

اؽضف صابض / ر

عُضٚ ايغٝز / ر

4 

5 

5 

إقضاص 

 رنتٛصاٙاصتٞ َاٖض اذتؿين  9
ايتأثريات ايغ١ُٝ ايٛصاث١ٝ يإلضاؾات ايػشا١ٝ٥ ع٢ً بعض 

 ايها٥ٓات ايُٓٛسد١ٝ

أمئ عًٞ / ر.ا

ْع١ُ قطب / ر

٤٫ٚ مجاٍ / ر

عُضٚ ايغٝز / ر

4 

4 

5 

6 

إقضاص 

 
 

ـ :كلٌة العلوم- 17
 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريؽضٚم ٚا٥ٌ أبٛ عضٜع  1
ٚقٛاْني ايبكا٤ َٚبار٨ تػاٜضٜ٘ يبعض " يٞ"َتُاث٬ت 

املعار٫ت ايتؿاض١ًٝ ادتظ١ٝ٥ غري ارتط١ٝ 

 عُض ساَز/ ر

ص٬ح ستُز / ر

3 

4 
إقضاص 

َادغتري ؾاط١ُ ستُز َصطؿٞ  2
رصاعات ْعض١ٜ ٚطٝؿ١ٝ ٚايٓؾاط ايبٝٛيٛدٞ يبعض 

َؾتكات ايبريٜزٜٔ ثاٍٜٛ 

 أمحز عبز ارتايل/ ر.أ

 سغني ستُز/ ر.أ

ستُٛر قضْٞ / ر

15 

4 

1 

إقضاص 

َادغتري ؽضٚم ؽعبإ ععز  3
ايهؾـ عٔ ؾريٚؼ ايتٛصى تٝٓٛ يف َضضٞ ايػغٌٝ 

ايهًٟٛ 

 َزست عبز ايؿتاح/ ر

ْٗٞ أْٛص / ر

6 

1 
إقضاص 

َادغتري نضِٜ طاٜز عٝز  4

ايتأثري ايٛقا٥ٞ يبعض َطارات ا٭نغز٠ ايطبٝع١ٝ عًٞ 

ايغ١ُٝ ايٓاجت١ َٔ إعتدزاّ املبٝزات اذتؾض١ٜ 

ايبريٚثضٚرٜ٘ 

 َٓاٍ عبز اذتُٝز/ ر.أ

 ٖٓا٤ ستُٛر/ ر

ثٓا٤ ستُٛر / ر

10 

2 

6 

إقضاص 

َادغتري  أَٓٝ٘ عصاّ سغني 5

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ ضز 

 مس١ٝ ايهبز املغتشج١ باملٝظٚتضٜهغات

 ثٓا٤ ستُٛر/ ر

 ٤٫ٚ مجاٍ/ ر

5 

14 

إقضاص 

َادغتري أٌَ عًٞ عبز ايضمحٔ  6

رصاعات بٝٛيٛد١ٝ عًٞ تأثري بعض أْٛاع ايطشايب 

ايبشض١ٜ ضز بعض َغببات أَضاض ايٓبات يف ايرتب١ 

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

عٗاّ َٛعٞ / ر.أ

7 

4 
إقضاص 
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َادغتري ٖٓا٤ عٝز عٜٛػ  7
رصاعات اإلتظإ ٚايتٛصٝـ ملرتانبات بعض ايعٓاصض 

اإلْتكاي١ٝ َع بعض املضتبطات سات ايٓؾاط ايبٝٛيٛدٞ 

 سغٔ عًٞ/ ر.أ

 طٜٓات ستُز/ ر

صؿا٤ ستُز / ر

7 

1 

2 

إقضاص 

َادغتري سغٔ عٝز سغٔ  8
تصُِٝ طضم دزٜز٠ يًشز َٔ تبزٜز ايطاق١ يف ارت٬ٜا 

ايؾُغ١ٝ بإعتدزاّ ايبًٛصات ايط١ٝ٥ٛ 

إقضاص  6عضؾ١ سغني / ر.أ

َادغتري ٜاعض ستُٛر سغٔ  9
ايتأثري ايتزاخًٞ ملدًؿات ايظٜتٕٛ ٚاإلدٗار املًشٞ عًٞ 

ْبات ايؿاصٛيٝا 

 ع٬ محٛر٠/ ر.أ

 ص٬ح ايزٜٔ عًٞ/ ر.أ

بزص ايزٜٔ عبز ايعاٍ / ر.أ

6 

4 

3 

إقضاص 

َادغتري  إميإ ستُز صتٝب 10
ايهؾـ عٔ ؾريٚؼ تٛصى تٝٓٛ ؾريؼ يف َضضٞ أُْٝٝا 

 ايبشض املتٛعط

 َزست عبز ايؿتاح/ ر.أ

 ْٗٞ أْٛص/ ر

7 

4 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ؽُٝا٤ ستُٛر ستُز  11

إعتدزاّ بعض املضنبات ايطبٝع١ٝ ايؿٝتٛد١ٝٓٝ 

نُطارات أنغز٠ ٚتأثريٖا عًٞ ا٭را٤ اإلْتادٞ 

ٚايتٓاعًٞ يٮصاْب 

 ع٤٬ ايزٜٔ سغٔ/ ر.أ

 ستُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

 صؽا صؽار/ ر

ستُز عبز ادتباص / ر

5 

3 

7 

9 

إقضاص 

رنتٛصاٙ عٓا٤ عُض إبضاِٖٝ  12
تأثري بعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ يف ع٬ز َضض ايضَٚاتٜٛز 

يف ؾ٦ضإ ا٭يبٝٓٛ 

 ستُز أمحز قٓزٌٜ/ ر.أ

بغٓت ستُٛر / ر

3 

15 

إقضاص 

 
ـ :كلٌة التربٌة- 18

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريؽُٝا٤ إبضاِٖٝ خًـ  1

اثض اعتدزاّ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايٛعا٥ط املتعزر٠ يف 

ايضٜاضٝات املاي١ٝ ع٢ً ايتشصٌٝ ٚاملٌٝ ضتٖٛا يز٣ ط٬ب 

املزصع١ ايجا١ْٜٛ ايؿ١ٝٓ ايتذاص١ٜ 

 اؽضف بٗذات/ ر.أ

عبز ايضمحٔ ستُز / ر.ّ.أ

 -

4 
إقضاص 

2 
ٖب٘ عبز اذتُٝز عبز 

ايهضِٜ 

َادغتري 

اثض اعتدزاّ بعض ا٫عرتاتٝذٝات ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ايشنا٤ات املتعزر٠ يف تُٓٝ٘ بعض َٗاصات ا٫عتُاع 

ٚايكضا٤ٙ يز٣ رصاعات َزاصؼ ايتعًِٝ اجملتُعٞ 

إقضاص  13ستُز َٛع٢ / ر.ّ.أ

َادغتري  ٜاعض ناٌَ سغني 3

اثض اعتدزاّ بعض ا٫ْؾط٘ ا٫ثضا٥ٝ٘ َٔ خ٬ٍ 

اعرتاتٝذٝ٘ سٛض ايغُو يف تُٓٝ٘ بعض َٗاصات 

ايتشزخ بايًػ١ ا٫صتًٝظ١ٜ يز٣ ت٬َٝش املضس١ً 

 ا٫بتزا١ٝ٥

إقضاص  14شتتاص عبز ايؿتاح / ر.ّ.أ

 َادغتريأمسا٤ ستُز عبز ايًطٝـ  4

ؾاعًٝ٘ اعتدزاّ ارتضا٥ط ايش١ٖٝٓ يف تُٓٝ٘ َٗاصات ؾِٗ 

املكض٤ٚ ٚايتشصٌٝ يف ايًػ٘ ا٫صتًٝظ١ٜ يز٣ ت٬َٝش 

ايصـ ا٫ٍٚ اإلعزارٟ    

 عٝز عبز ايٛاسز/ ر.أ

ٖب٘ َصطؿ٢ / ر

 -

7 
إقضاص 

َادغتري ٖادض سغاّ عًٞ  5

اثض اعتدزاّ نٌ َٔ املزْٚات ٚنتاب٘ ايتكاصٜض اي١َٝٛٝ 

يف تُٓٝ٘ بعض َٗاصات أيهتاب٘ يف ايًػ١ ا٫صتًٝظ١ٜ 

نًػ١ أدٓبٝ٘ يز٣ ط٬ب املضس١ً ايجا١ْٜٛ    

إقضاص  15شتتاص عبز ايؿتاح / ر.ّ.أ

َادغتري أمحز أبٛ طٜز ستُٛر  6

بضْاَر تزصٜيب يت١ُٝٓ ايتؿهري ا٫ظتابٞ ٚاثضٙ ع٢ً 

ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ يز٣ َعًُات صٜاض ا٭طؿاٍ 

 ؽانض ؾتشٞ/ ر.أ

َضِٜ ايؾضقاٟٚ / ر.ّ.أ

 -

14 

إقضاص 

7 
ستُٛر عبز اهلل أمحز 

عجُإ 

 َادغتري
تصٛص َكرتح يع١ًُٝ صٓع ايكضاص مب٪عغات ايتعًِٝ قبٌ 

ادتاَعٞ مبصض يف ض٤ٛ خربات بعض ايزٍٚ 

 أعاَ٘ ؽانض/ ر.أ

عظاّ عبز ايٓيب / ر

 -

7 
إقضاص 

َادغتري ستُز عبز اذتًِٝ سغٔ  8
تصٛص َكرتح إلراص٠ ا٭طَات باملضس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 

مبصض يف ض٤ٛ ايغري٠ ايٓب١ٜٛ 

 سؾُت عبز اذتهِ/ ر.أ

َٓاص دابض / ر

 -

2 
إقضاص 

 َادغتريأمحز سٓؿٞ ستُٛر عٝز  9

ؾاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ايتعًِ ايزَاغٞ يتشغني 

َؿّٗٛ ايشات ايكضا٥ٞ يز٣ ع١ٓٝ َٔ ايت٬َٝش سٟٚ ايعغض 

ايكضا٥ٞ 

إقضاص  15 حؾٛق١ٝ عبز ايؿتا/ ر.أ

َادغتري ستُز ستُز دار أمحز    10

ايتُٓض املزصعٞ ٚع٬قت٘ بايشنا٤ ا٫دتُاعٞ ٚايزاؾع١ٝ 

يًتعًِ يز٣ ت٬َٝش املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ 

 ؾاط١ُ سًُٞ/ ر.أ

صَطإ عًٞ / ر

 -

11 

إقضاص 

َادغتري عٓا٤ أبٛايؿطٌ عبزاهلل  11

ؾعاي١ٝ بضْاَر اصؽارٟ قا٥ِ ع٢ً ايكص١ اذتضن١ٝ يف 

َٗاصات ايتعبري ايؾؿٗٞ ٚأثضٙ ع٢ً خؿض َؾه٬ت 

ايٓطل ايؾا٥ع١ يز٣ ا٭طؿاٍ سٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ 

ايبغٝط١ 

 َؾري٠ عبزاذتُٝز/ ر.أ

صَطإ عًٞ / ر

 -

13 

إقضاص 

 رنتٛصاَٙادز نُاٍ ناٌَ  12
ؾعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً َاٚصا٤ املعضؾ١ يف ت١ُٝٓ ايتصٛص 

 ايت٬َٝش سٟٚ صعٛبات ايتعًِ ٣ايبصضٟ يز

إقضاص  14 حؾٛق١ٝ عبز ايؿتا/ ر.أ
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13 

ععٝز ايغٝز امحز عبز 

ايعاٍ 

رنتٛصاٙ 

ؾعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايتغًغٌ 

عٓز ا٫طؿاٍ ايتٛسزٜني 

 عًٞ سغٔ/ ر.أ

ستُز َٛع٢ / ر.ّ.أ

 -

14 

إقضاص 

14 

إٜٓاؼ عبز ادتٛار امحز 

صزقٞ 

رنتٛصاٙ 

 ٙؾاعًٝ٘ اعتدزاّ اعرتاتٝذٝ٘ ايتؿهري املتؾعب يف تتُٞ

ايتشصٌٝ ٚاذتػ ايعزرٟ يز٣ ت٬َٝش ايصـ ارتاَػ 

ا٫بتزا٥ٞ 

 َزعت٘ سغٔ/ ر.أ

ستُٛر ْصض / ر.أ

7 

10 

إقضاص 

رنتٛصاٙ صؽا عٝز امحز محزٟ    15
ؾاعًٝ٘ اعتدزاّ َزخٌ َغضس٘ املٓاٖر يف تُٓٝ٘ بعض 

َٗاصات ا٫عتُاع ٚايتشزخ يز٣ ت٬َٝش املضسً٘ ا٫بتزا١ٝ٥ 

 عًٞ سغٔ/ ر.أ

ستُز َٛع٢ / ر.ّ.أ

 -

15 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ؾتشٞ ستُز تٛؾٝل  16

حتغني َغت٣ٛ ا٫يتظاّ ايتٓعُٝٞ باملزاصؼ ايجا١ْٜٛ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ : ايعا١َ يف ض٤ٛ َزخٌ ايكٝار٠ ارتار١َ

مبشاؾع١ بين عٜٛـ 

 أمحز غامن/ ر.ّ.أ

 أعاَ٘ قضْٞ/ ر.أ

13 

9 
إقضاص 

رنتٛصاٙ عًُٞ عبز اهلل محز  17

تصٛص َكرتح يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ملزٜضٟ املزاصؼ يف رٚي١ 

ايهٜٛت يف ض٤ٛ َزخٌ ايتُهني اإلراصٟ 

 قضْٞأعاَ٘ / ر.أ

 أمحز ستُز غامن/ ر.ّ.أ

8 

12 

إقضاص 

 
ـ :كلٌة اآلداب- 19

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريؽُٝا٤ سغٔ سغاْٝني  1

ع١ًُٝ سٌ املؾه٬ت يزٟ طًب١ ادتاَع١ َٔ سٟٚ 

ا٫ْػ٬م املعضيف يف َكابٌ سٟٚ ا٫ْؿتاح املعضيف 

 (رصاع١ ٚصؿ١ٝ َكاص١ْ)

إقضاص  2غار٠ عبز ايػؿاص / ر.أ

2 
أَري٠ عبز املعتُز عبز 

املعبٛر 

َادغتري 

ايصٓاع١ ٚع٬قتٗا بايظٚاز ٚا٭عض٠ 

رصاع١ َٝزا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ ايعُاٍ ايصٓاعٝني ٚايضٜؿٝني )

 (يف ستاؾع١ بين عٜٛـ

إقضاص  13طًعت إبضاِٖٝ / ر.أ

3 
ٖب١ ستُز عٝز عبز 

 ايًطٝـ

َادغتري 

ْعِ اذتهِ ٚاإلراص٠  يف إؾضٜك١ٝ يف عصض رٚي١ ا٭غايب١ 

 (909ّ-800/ ٖـ 184-296)

إقضاص  4ستُز عبز ايٖٛاب / ر.أ

 َادغترياملعتظ أمحز عٜٛػ  4

َٓاخ َٓطك١ دز٠ باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ ٚأثضٙ 

عًٞ ايغٍٝٛ رصاع١ يف املٓاخ ايتطبٝكٞ باعتدزاّ ْعِ 

املعًَٛات ادتػضاؾ١ٝ ٚا٫عتؾعاص عٔ بعز 

 ستُز ؾٛطٟ/ ر.أ

عٝز نُاٍ / ر

9 

1 
إقضاص 

َادغتري أؽذإ ؾتشٞ ؾضز  5

َٛاطٜٔ ايك٣ٛ يف ايزٍٚ املؾاط١٦ يبشض قظٜٚٔ 

" رصاع١ يف ادتػضاؾٝا ايغٝاع١ٝ"

ستُز ؾٛطٟ / ر.أ

اْٛص عٝز / ر

10 

1 
إقضاص 

َادغتري عبري عٛض ستُز َعٛض  6

ارتصا٥ص ايغٝهَٛرت١ٜ يبطاص١ٜ اختباصات ايكزصات 

 باعتدزاّ 11-7ايعك١ًٝ ا٭ٚي١ٝ يجضعتٕٛ َٔ عٔ 

" ْعض١ٜ ا٫عتذاب١ عًٞ ايبٓز"

 ٖؾاّ عبز اذتُٝز/ ر

ؾ٪ار أبٛ املهاصّ / ر.أ

5 

1 
إقضاص 

 َادغتريَضِٜ اؽضف عبز ايٖٛاب  7
ايكزص٠ ايتٓب٪١ٜ ي٬ضتضاؾات ادتٓغ١ٝ بأعضاض ا٫نت٦اب 

ٚايكًل يزٟ ع١ٓٝ َٔ املضاٖكني ٚاملضاٖكات 

 أؽضف عًٞ ؽًيب/ ر

أمحز عبز ايعظٜظ / ر

2 

1 
إقضاص 

َادغتري َض٠ٚ صدب صٚبٞ  8

اصتكا٤ َٗاصات ايتؿهري ايٓاقز يزٟ ع١ٓٝ َٔ ايشنٛص 

ٚاإلْاخ عرب َضاسٌ املضاٖك١ املبهض٠ ٚاملتٛعط١ ٚاملتأخض٠ 

 

إقضاص  3أؽضف عًٞ ؽًيب / ر

 َادغتريإبضاِٖٝ ععٝز إبضاِٖٝ  9
رصاع١ أعًٛب١ٝ "ؽعض املزٜح عٓز ابٔ محز ٜػ ايصكًٞ 

" تزاٚي١ٝ

 ؽٛقٞ عًٞ/ ر.ّ.أ

َادز نُاٍ / ر

8 

1 
إقضاص 

َادغتري أمسا٤ صبٝع ستُز  10

ايع٬ق١ بني إرَإ ا٫ْرتْت ٚاملغاْز٠ ا٫دتُاع١ٝ عرب 

ا٫ْرتْت ٚاملغاْز٠ ا٭عض١ٜ 

يز٣ ط٬ب داَع١  بين عٜٛـ 

 ٖب١ اهلل ستُٛر/ ر.أ

ستُز أمحز صزٜل / ر

2 

6 
إقضاص 

َادغتري عًٞ  ستُز عًٞ  11

َعُاص١ٜ املهتبات ا٫ؾرتاض١ٝ ٚايضق١ُٝ ٚعب 

ا٫عرتداع بٗا 

 عظ٠ ؾاصٚم/ ر

صساب ؾاٜظ / ر

3 

2 
إقضاص 

َادغتري ؾاط١ُ عُض ستُز  12

رصاع١ تكُٝٝٝ٘ "إراص٠ ايٛثا٥ل يف بٓو اإلعهإ ٚايتعُري 

" عًٞ ؾضع املٓٝا

 عاطـ ستُز بَٝٛٞ/ ر.أ

َٓاٍ عٝز / ر

6 

1 
إقضاص 

َادغتري َٞ ستُز دٛر٠  13

ايطػٛط ا٫دتُاع١ٝ ٚظاٖض٠ ايػؿ عٓز ايط٬ب 

 (رصاع١ َٝزا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ ايط٬ب يف داَع١ بين عٜٛـ)
إقضاص  15طًعت ابضاِٖٝ / ر.أ

َادغتري أمسا٤ ص٬ح ايزٜٔ ط٘  14
ايتهٓٛيٛدٝا اذتزٜج١ ٚا٫غرتاب ايجكايف 

 (رصاع١ َٝزا١ْٝ عًٞ ع١ٓٝ َٔ ايؾباب ادتاَعٞ )

نُاٍ عبز اذتُٝز / ر.أ

أمحز عبز ايػين /ر

15 

1 
إقضاص 

َادغتري سٓإ ستُز عضابٞ  15

ايطبط ا٫دتُاعٞ ٚظاٖض٠ ايعٓـ عٓز ا٭طؿاٍ 

 (رصاع١ َٝزا١ْٝ يف زتتُع ستًٞ مبشاؾع١)

 نُاٍ عبز اذتُٝز/ ر.أ

ستُز محظ٠ /ر

14 

5 
إقضاص 
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َادغتري َٗا عًٞ ستُز عبز ايعظٜظ  16

اذتٝا٠ ا٭عض١ٜ يف اجملتُع املػضبٞ يف عصض رٚي١ )

 (املضابطني 

 (1147ّ- 1056/ ٖـ447-541)

 ستُز عبز ايٖٛاب/ ر.أ

 ستُٛر عٛض/ ر .أ

5 

1 
إقضاص 

َادغتري مسض ْعِٝ عبز اهلل  17

اعايٝب املعا١ًَ ايٛايز١ٜ ٚايص٬ب١ ايٓؿغ١ٝ نُتػريات 

َٓب١ با٫عتٗزاف يًؿصاّ يز٣ ع١ٓٝ َٔ ط٬ب ادتاَع١ 

إقضاص  5 ْضَني عبز ايٖٛاب/ ر

َادغتري َعتظ ابٛ عٝـ ع٢ً  18

 رصاع١ َٝزا١ْٝ –ا٫بعار ا٫دتُاع١ٝ يًُضض ايٓؿغٞ 

يع١ٓٝ َٔ املضض٢ ايٓؿغٝني املرتررٜٔ ع٢ً َغتؾؿ٢ 

ايصش١ ايٓؿغ١ٝ بب٢ٓ عٜٛـ 

ع٢ً َهاٟٚ / ر.ا

ْضَني عبز ايٖٛاب / ر

1 

6 
إقضاص 

َادغتري ٖٝاّ ٖاؽِ عبز ايتٛاب  19

 َضنظ –اؽهاٍ ايتعبري ا٫ربٞ ايؾعيب ؾ٢ قض١ٜ ؽٓضا 

 ستاؾع١ ب٢ٓ عٜٛـ مجع َٝزا٢ْ ٚرصاع١ –ايؿؾٔ 

ْص١ٝ 

ثٓا٤ اْػ ايٛدٛر / ر.ا

ستُز سغني / ر

1 

1 
إقضاص 

َادغتري صمح١ ؽٛقٞ ٜغٔ  20
عُٝٝٛيٛدٝا ا٫ثصاٍ ايًػٟٛ يف صٚا١ٜ َرياَاص يٓذٝب 

ستؿٛظ 

ص٬ح ايزٜٔ صاحل / ر.ا

ا محز خًٌٝ /ر

8 

4 
إقضاص 

ا٫ؾعاٍ ايٓاقص١ عٓز ايٓشٜٛني ٚايتٛيٝزٜني َادغتري امسا٤ امحز قٓزٌٜ  21
ص٬ح ايزٜٔ صاحل / ر.ا

ستضٚؼ ستُز / ر

7 

15 

إقضاص 

َادغتري ٖاي١ عُاص  عبز اهلل  22

اسغإ )تزاٚيٝات ارتطاب ؾ٢ صٚا١ٜ اذتٝا٠ ؾٛم ايطباب 

 (عبز ايكزٚؼ

ص٬ح ايزٜٔ صاحل / ر.ا

دٛر٠ َربٚى / ر.ا

6 

15 

إقضاص 

 
ـ :كلٌة التربٌة الرٌاضٌة- 20

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغترينضميإ عبز اهلل عٝغ٢  1
تكٓني أعايٝب ايتٛدٝ٘ ايرتبٟٛ إلعزار ايط٬ب املعًُني 

يف ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ ٚؾكا ملعاٜري ادتٛر٠ 

َزست أبٛ عضٜع / ر.ا

ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ / ر

10 

9 
إقضاص 

َادغتري صت٣ٛ ابضاِٖٝ ؽعبإ  2

أْؾط١ اثضا١ٝ٥ شتتاص٠ يتطٜٛض بعض املٗاصات اذتضن١ٝ 

يطؿٌ َا قبٌ املزصع١ 

ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ / ر

ستُز ستب / ر

10 

8 
إقضاص 

َادغتري  امحز مجاٍ عبز املٓعِ  3
تأثري بضْاَر بزْٞ ع٢ً َعز٫ت ٖضَٕٛ ايغريٚتْٛني 

 ٚع٬قت٘ باذتاي١ املظاد١ٝ يط٬ب املضس١ً ا٫عزار١ٜ

ْضؾاْا ْصض ايزٜٔ / ر.ا

شتتاص اَني / ر.ا

8 

5 
إقضاص 

َادغتري اعضا٤ مجاٍ تٛؾٝل  4
بضْاَر َكتح ملزاصؼ ايؿصٌ ايٛاسز يتشغني َغت٣ٛ 

 بعض املتػريات املٗاص١ٜ ٚاملعضؾ١ٝ ٚايبز١ْٝ

َزست أبٛ عضٜع / ر.ا

ستُز ستب / ر

9 

7 
إقضاص 

َادغتري َٞ عبز ايٓيب طنٞ  5

َ٪ؽض نت١ً ادتغِ ٚع٬قت٘ ببعض ايز٫٫ت ايصش١ٝ 

ٚبعض املتػريات ايؿغٝٛيٛد١ٝ ٚايبز١ْٝ يشٟٚ 

 (َت٬ط١َ رإٚ)ا٫ستٝادات ارتاص١ 

َزست أبٛ عضٜع / ر.ا

سٓإ عًٞ / ر.ا

11 

8 
إقضاص 

َادغتري اميإ شتتاص ص٬ح  6
تأثري بضْاَر بزْٞ ٖٛا٥ٞ ع٢ً بعض املتػريات 

ايؿغٝٛيٛدٝ٘ ٚايبز١ْٝ يًُعاقني سٖٓٝا 

إقضاص  7ْضؾاْا ْصض ايزٜٔ / ر.ا

َادغتري رٜٓا عارٍ ستُز  7

ؾاع١ًٝ بضْاَر يًكزص٠ اي٬ٖٛا١ٝ٥ ع٢ً بعض املتػريات 

ايؿغٝٛيٛد١ٝ ٚايبز١ْٝ َٚغت٣ٛ ا٫را٤ املٗاصٟ يٓاؽ٦ات 

ادتُباط ايؿين 

ْضؾاْا ْصض ايزٜٔ / ر.ا

اٌَ ستُز / ر

9 

5 
إقضاص 

َادغتري ستُٛر محزٟ ستُٛر  8

بضْاَر َكرتح يتطٜٛض ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ ٚايؾدص١ٝ 

ملعًِ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يشٟٚ ا٫ستادات ارتاص١ ؾ١٦ 

املعاقني سٖٓٝا 

إقضاص  12َزست أبٛ عضٜع / ر.ا

َادغتري ط٘ امحز عبز احملغٔ  9

تأثري ايتزصٜب ؾ٢ املٝا٠ ايباصر٠ ٚاملٝا٠ ايغاخ١ٓ ع٢ً بعض 

 رصاع١ –ايٓٛاسٞ ايؿغٝٛيٛد١ٝ يز٣ ايغباسني ايٓاؽ٦ني 

َكاص١ْ 

يًٝٞ ص٬ح / ر.ا

اؽضف عبز ايغ٬ّ / ر

10 

13 

إقضاص 

10 

ستُز نُاٍ عبز 

اذتؿٝغ 

َادغتري 
تأثري اعتدزاّ تزصٜبات ايض١ٜ٩ ايبصض١ٜ ع٢ً تضنٝظ 

ا٫ْتباٙ يز٣ ٫عيب ادتٛرٚ 

ستُز ساَز / ر.ا

عاص٠ ا٫ؽضّ / ر

 -

1 
إقضاص 

َادغتري صساب امحز عٛض  11
تكِٜٛ َٓاٖر ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ باملزاصؼ ايجا١ْٜٛ ايؿ١ٝٓ 

ايصٓاع١ٝ يًبٓات 

َزست أبٛ عضٜع / ر.ا

ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ / ر

12 

10 

إقضاص 

َادغتري ٖب٘ ستُز عبز ايغ٬ّ  12
املتػريات ايبٝٛنُٝٓاتٝه١ٝ يًهُات ٚع٬قتٗا 

بامل٪ؽضات ايتٓب٪١ٜ ٫صابات ايضأؼ ايزاخ١ًٝ ي٬ًُنُني 

ضٝا٤ ايزٜٔ ستُز / ر.ا

امحز نُاٍ / ر

ستُز اباِٖٝ / ر

2 

5 

1 

إقضاص 
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:- وافق المجلس على تعدٌل إشراف رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة (ب)
 

ـ :كلٌة التربٌة- 21
 

  
 

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري تك٣ٛ إبضاِٖٝ عبز ايعاٍ  1

اثض اعتدزاّ بعض اعرتاتٝذٝات ايتزصٜػ املغتٓز٠ 

إىل عٌُ ايزَاؽ يف ت١ُٝٓ ايتؿهري أ٫بتهاصٟ يف 

ايضٜاضٝات يز٣ ت٬َٝش ايصـ ايجاْٞ اإلعزارٟ 

 َزعت٘ سغٔ/ ر.أ

ستُٛر ْصض / ر.أ
ستُٛر ْصض / ر.أ

َادغتري َصطؿٞ عبز ايؿتاح عٝز    2

ؾعاي١ٝ بضْاَر إصؽارٟ يف خؿض ايًذًذ١ يز٣ 

ع١ٓٝ َٔ ا٭طؿاٍ يف املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ 

 ؾٝٛيٝت ؾ٪ار/ ر.أ

ْضَني ستُٛر / ر.أ

 ؾٝٛيٝت ؾ٪ار/ ر.أ

َطإ عًٞ / ر

 

ـ :كلٌة الدراسات المتقدمة- 22
 

  
 

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري َض٠ٚ ايغٝز ستُز  1

تكِٝٝ دٛر٠ َٝاٙ ايؾضب يف ستاؾع١ ايؿّٝٛ 

-   ايؿّٝٛ –باعتدزاّ ْعاّ املعًَٛات ادتػضاؾ١ٝ 

َصض 

محار٠ ستُٛر / ر.ا

عصاّ عبز ايضمحٔ / ر

محار٠ ستُٛر / ر.ا

عصاّ عبز ايضمحٔ / ر

ستُز سغٔ / ر

َادغتري إع٬ّ ؾتشٞ عبز اذتُٝز  2

حتطري ٚتٛصٝـ َٛار ْاَْٛرت١ٜ عاي١ٝ ايهؿا٠٤ 

٫عتدزاَٗا ؾ٢ تطبٝكات حتٌٜٛ ثاْٞ أنغٝز 

ايهضبٕٛ 

امحز ؾضغًٞ / ر.ا

مسا٤ اَاّ / ر.ا

امحز ؾضغًٞ / ر.ا

مسا٤ إَاّ / ر.ا

أمئ سغٔ /ر

رنتٛصاٙ طاصم ستُز عبز ايٓيب   3

َعادت١ َٝاٙ ايصضف ايصشٞ باعتدزاّ 

ْرتانبات اْابٝب ايهضبٕٛ ايٓاَْٛرت١ٜ َع 

ايغًًٝٛط 

ستُز خطض / ر.ا

امحز َصطؿٞ / ر.ا

مسا٤ اَاّ / ر.ا

ستُز خطض / ر.ا

امحز َصطؿٞ / ر.ا

مسا٤ اَاّ / ر.ا

ْع١ُ مجع١ / ر

رنتٛصاٙ امحز ستُٛر ؽانض  4

ختًٝل ٚتٛصٝـ ٚرصاع١ بعض املٛار ايٓا١ْْٝٛ 

ٚرصاع١ اعتدزاَٗا نُبٝز سؾضٟ ْاْٟٛ 

ستُز خطض / ر.ا

اهلاّ  ستُٛر / ر.ا

ستُز خطض / ر.ا

اهلاّ  ستُٛر / ر.ا

أمئ سغٔ /ر

 

ـ :كلٌة الصٌدلة- 23
 

  
 

تعد التعديل قثل التعديل عنواى الرسالح الدرجـح اسـن الطالــة م 

َادغتري إع٬ّ ستُز إخ٬ص  1

ؾشص ٚدٛر ٚايتشًٌٝ ادت٢ٓٝ يًرتاْغبٛطْٚات 

املٛدٛرٙ ؾ٢ عٝٓات بهرتٜ٘ انًٓٝهٝ٘ َٚكاَٚ٘ 

يًُطارات اذت١ٜٛٝ 

 ر اٌَ عٝغ٢.ّ.أ

ٚيٝز امساعٌٝ / ر
ر اٌَ عٝغ٢ .ّ.أ

َادغتري آ١ٜ عبز ادتٛار ط٘  2

ايتٛصٝـ ايعاٖضٟ ٚادتٝين يعظ٫ت ؾطض١ٜ قارص٠ 

ع٢ً ايتهغري اذتٟٝٛ يًب٬عتٝو 

 ر اٌَ عٝغ٢.ّ.أ

 ٚيٝز امساعٌٝ/ ر

أمحز مسري / ر

 ر اٌَ عٝغ٢.ّ.ا

أمحز مسري / ر

َادغتري أمحز عُض خًـ  3

رصاع١ عكاقري١ٜ يبعض ايٓباتات ايطب١ٝ اييت تٓتُٞ 

اىل ايعا١ً٥ ايؾؿٗٝ٘ ٚايػاصٜ٘ ٚأسٝا٤ٖا ايزقٝك١ 

 ايزٜٔ ص٬ح عٗاّ/ ر. أ

 ايغ٬ّ صباب عبز/  رّ.ا

ٚيٝز امساعٌٝ /ر

 ايزٜٔ ص٬ح عٗاّ/ ر. أ

 ايغ٬ّ صباب عبز/  رّ.ا

َادغتري َٓتصض ستُز عبز ايؿتاح  4

اعتدزاّ عكاص ادتُٝٝؿًٛنغاعني يف ع٬ز 

ا٫ْتهاع١ اذتار٠ ي٬ْغزار ايض٥ٟٛ املظَٔ يف 

َضض٢ َصضٜني 

 ؽعبإ صَطإ/ ر. أ

ستُز إَاّ  / ر

ؽعبإ صَطإ / ر. أ

رنتٛصاٙ   قاعِأَني بؾري أَريٙ 5

 َٔ ا٫ص٬ح 1ا٫صتباط بني ايتعبري ادتٝين جملُٛع١ 

ا٫عت٦صايٞ يًُهٌُ ايتعاصضٞ ٚايٓاتر 

ا٫نًٝٓٝه٢ َٔ ع٬ز املضض٢ ع٬دا نُٝٝا٥ٝا 

َ٪عغا ع٢ً ايب٬تِٓٝ يف املضض٢ املصابني بغضطإ 

ايكٛيٕٛ ٚاملغتكِٝ املتكزّ ٚاملٓتؾض 

 عظ ايزٜٔ ععٝز /ر.أ

 عامل عٝز/ ر.ّ.أ

 ستُز إَاّ /ر

اَري٠ ؽعبإ / ر

 عظ ايزٜٔ ععٝز /ر.أ

 عبري بٗٓغٞ/ ر.ّ.أ

 ستُز إَاّ /ر

اَري٠ ؽعبإ / ر
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:- وافق المجلس على مد قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة (د)
 

ـ :كلٌة التجارة- 24
 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

 14/7/2016 إىل ٫15/7/2015 ٜٛدز --------------------------------------------- َادغتري ٢ْٗ عت٢ٝ طنضٜا  1

َادغتري ستُز ععٝز ايؾشات  2

أثض تطبٝل ارتزَات ا٫يهرت١ْٝٚ يًبٓٛى 

 رصاع١ –ع٢ً دٛر٠ أرا٤ ارتز١َ املصضؾ١ٝ 

تطبٝك١ٝ ع٢ً ايبٓٛى ايتذاص١ٜ املصض١ٜ 

 14/7/2016 إىل ٫15/7/2015 ٜٛدز 

َادغتري سغني امحز ستُز  3

إراص٠ املعضؾ١ ٚرٚصٖا يف اإلبزاع ايتٓعُٝٞ 

يف املٓعُات 
 14/7/2016 إىل ٫15/7/2015 ٜٛدز 

 
ـ :كلٌة الطب البٌطري- 25

 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري صؿا٤ عٝـ ايزٜٔ سغٔ  1
صصز تضنٝظ املعارٕ يف ايؾعض يف ستاؾع١ 

بين عٜٛـ 

 19/6/2016 إىل ٫19/6/2015 ٜٛدز 

 22/7/2016 إىل ٫23/7/2015 ٜٛدز بعض ايزصاعات ع٢ً ا٫ميضٜا يف ا٭صاْب رنتٛصاٙ خايز ستُٛر سغٔ  2

رنتٛصاٙ تٗاْٞ ع١َ٬ عٛص  3

رصاعات َتكز١َ ع٢ً ايرتٜباْٛعَٛا 

اؾٓغاٟ يف َصض 

 22/5/2016 إيٞ ٫23/5/2015 ٜٛدز 

 
ـ :كلٌة اآلداب- 26

 

الوــدج الوطلـوب هــدها الوـــد الساتـــق  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري ٖؾاّ منض َضعٞ  1

ادتُٛع يف ايكضإ ايهضِٜ رصاع١ 

إسصا١ٝ٥ ر٫ي١ٝ 
 18/6/2016 إىل ٫19/6/2015 ٜٛدز 

 7/4/2016 إيٞ ٫8/4/2015 ٜٛدز ------------------------------------------ َادغتري إميإ عبز املٓعِ صارم  2

 17/7/2016 إىل ٫18/7/2015 ٜٛدز ------------------------------------------ َادغتري سامت ستُز مجاٍ  3

 18/6/2016 إىل ٫19/6/2015 ٜٛدز ------------------------------------------ رنتٛصاٙ َزست امحز ستُز  4
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:- وافق المجلس على إٌقاف قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة  (هـ)
 

ـ :كلٌة العلوم- 27
 

السثـة   عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ َين عٝز عبز اهلل  1
رصاعات ؾغٝٛيٛد١ٝ عًٞ ايٓباتات ايطب١ٝ املُٓاٙ َعًُٝا 

إلْتاز املضنبات ايجا١ْٜٛ اهلا١َ 

صعا١ٜ طؿٌ 

 
ـ :كلٌة اآلداب- 28

 

السثـة   عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

صعا١ٜ طؿٌ ا٫عض٠ ٚاملؾه٬ت ايط٬ب١ٝ َادغتري إسغإ ع٢ً عبز ايعًِٝ  1

 
ـ :كلٌة الصٌدلة- 29

 

السثـة   عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري بغُ٘ د٬ٍ ايزٜٔ سًُٞ  1
اعتبٝإ عٔ أَإ اعتعُاٍ َغتشطض ايجٝٛؾًًٝني طٌٜٛ 

املؿعٍٛ يف ع٬ز ايضبٛ ايؾعيب ٚايغز٠ ايض١ٜٛ٥ املظ١َٓ 

َضاؾك١ طٚز  

 

:- وافق المجلس على شطب قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة (و)
 

ـ :كلٌة العلوم- 30
 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

رنتٛصاٙ ستُٛر َٛعٞ ستُز  1

سضن١ٝ ٚآي١ٝ تؿاع٬ت ْكٌ ا٫يهرتْٚٞ يبعض َؾتكات 

املضنبات ايعط١ٜٛ بٛاعط١ عاٌَ َ٪نغز يف احملًٍٛ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف ْعضا يتغذًٝ٘ 

يزصد١ ايزنتٛصاٙ ظاَع١ دٓٛب 

أعرتايٝا 

رنتٛصاٙ ٚا٥ٌ طنضٜا تٛؾٝل  2

تطبٝكات طداز ايبٛصات املطعِ ببعض ايعٓاصض ا٭صض١ٝ 

ايٓارص٠ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف ْعضا ذتصٛي٘ 

يزصد١ عًٞ رصد١ ايزنتٛصاٙ َٔ 

نٛصٜا ادتٓٛب١ٝ 

 
ـ :كلٌة اآلداب- 31

 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري ٢َٓ ؾاصٚم عابزٜٔ  1
َزصع١ إْطان١ٝ ٚأثضٖا ع٢ً ايؿهض ايؿًغؿٞ 

ٚاي٬ٖٛتٞ 

عزّ اْتعاّ ايباسح 
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ـ :كلٌة التربٌة- 32
 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

َادغتري عاص٠ صٜاض  1

ؾاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايكِٝ ا٫خ٬ق١ٝ املغتٓبط١ َٔ 

قصص ايكضإ ايهضِٜ ؾ٢ حتغني َغتٟٛ اذتهِ ارتًكٞ 

يز٣ ا٫سزاخ ادتاضتني 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضؾني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

رنتٛصاٙ امحز عبز اذتُٝز ؾضاز  2

اعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ يٓعاّ ايتعًِٝ ؾ٢ َصض ؾ٢ ظٌ بعض 

 رصاع١ حت١ًًٝٝ –املتػريات ايزٚي١ٝ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضؾني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

 ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني

 
ـ :كلٌة الطب البٌطري- 33

 

السثـة  عنواى الرسالحالدرجــح اسـن الطالــة م 

بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب ------------------------------------------ ربًّٛ َٞ عًٞ مجع١  1

بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب ------------------------------------------ ربًّٛ أَريٙ َٛع٢ محار  2

َادغتري ٖٝجِ عاَٞ ستُز  3

رصاعات عٔ املغببات ايؿريٚع١ٝ يًُٛت ادتٓٝين 

املبهض يف بٝض ايزداز 
بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب 

َادغتري ايغاْزصا اعهٓزص نُاٍ  4
بعض ايتػريات ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ ع٢ً تأثري 

إضاؾات ا٭غش١ٜ يف ادتضسإ 

عزّ اْتعاّ ايباسح 

 
ـ :وافق المجلس على المذكرة المقدمة من كلٌة التربٌة بشأن إعادة قٌد- 34

 

الوشـــــرف عنواى الرسالح الدرجـح اســـــن الطالـــــة م 
عـدد 

اإلشراف 
هالحظاخ 

 َادغتريصاْٝا ستُز ناٌَ  1

ؾاع١ًٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً خضا٥ط املؿاِٖٝ املربزت١ 

ؾ٢ ع٬ز بعض ا٫خطا٤ ايٓش١ٜٛ ايؾا٥ع١ يز٣ ت٬َٝش 

ايصـ ايجاْٞ ا٫عزار٣ ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ رصاع١ ايكٛاعز 

ايٓش١ٜٛ 

طٜٔ ستُز / ر.ا

ستُز عبز ايكاص / ر

 -

 -

إقضاص 

 
 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜـ ؽٛقٞ ؾضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطؿٞ / ر .أ

 


