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 االستهالل :أوال
 

 .الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر 

 

المصثدقـثت :     ثانثًا 
 

 

 . 18/8/2015بتاريخ  (108)التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم - 1
 
ايكضاص 

. ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ 

 

 

الضىابط :  ثلثث
 

 

دضاْارا منٛسدا ٚ عكز اتفاقٝات  َع داَعات داَع١ املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تفعٌٝ االتفاقٝات ايزٚي١ٝ  - 2

. رٚي١ٝ  اخض٣  

 

ايكضاص 

 .ضضٚص٠ تفعٌٝ اتفاق١ٝ داَع١ دضاْارا عضٜعا  -

 .عٌُ ادتُاع ٖشا االعبٛع ملكرتسات االتفاقٝات َع داَعات رٚي١ٝ  اخض٣   -

ايرتنٝظ ع٢ً  ايتعإٚ ايزٚيٞ ٚايرتنٝظ ع٢ً ايتٛاصٌ َع  املغتؾاصٜني ايجكافٝني يًزٍٚ  -

 .ايهرب٣ 

 .ايتشطري يظٜاص٠ املغتؾاص ايجكايف ايصٝين  -

سح ٚنال٤ ايزصاعات ايعًٝا ذتطٛص ايًكا٤ات ٚايٓزٚات ٚرٚصات ايعٌُ اييت ٜعكزٖا قطاع  -

 .ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 
 

.   املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ  تؾذٝع بضا٤ات االخرتاع - 3

 

ايكضاص 

 .رع٠ٛ ايغار٠ ايٛنال٤ يًباسجني ف٢ نًٝاتِٗ ٚتؾذٝعِٗ ع٢ً تكزِٜ  بضا٤ات االخرتاع  -

 

املشنض٠  بؾإٔ طٜاص٠ املغتؾاص ايجكايف ايهٛصٟ ادتٓٛبٞ ٚايتعإٚ َع نٛصٜا ٚايتشطري يظٜاص٠ املغتؾاص  - 4

 .ايٝاباْٞ ٚايصٝين 
 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًًُا-  
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عكز ًَتك٢ ايتطبٝكات ايبشج١ٝ اإلبزاع١ٝ دتاَع١ بين عٜٛف ٚرٚصٖا ف٢ تطٜٛض -  5

. اجملتُع احملًٞ ٚايعاّ  

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ -  

 

 

املشنض٠ املكزَ٘ بؾإٔ عٌُ بضْاَر تزصٜيب يًعاًَني بكطاع ايبشٛخ ٚايزصاعات ايعًٝا ٚايعالقات ايجكاف١ٝ - 6

: بايهًٝات

ايكضاص 

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

:- عط١ٜٛ نال َٔ

 

َصطف٢ عبز ادتٛار    ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

امحز ع٢ً فضغ٢ً                 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

دٝٗإ ايػُٓٝٞ              ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتُضٜض يًزصاعات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ  / ر.ا

. محزٟ عبز ايغُٝع     َزٜض َضنظ ايتزصٜب / ر.أ

. عًٞ َباصى عباؼ              َزٜض عاّ ايزصاعات ايعًٝا / ا

. اعا١َ عبز اهلل                    َزٜض عاّ ايعالقات ايجكاف١ٝ / ا

. ٖاي١ محزٟ                          َزٜض عاّ ايبشٛخ / ا

. إلعزار تكضٜض باالستٝادات ايتزصٜب١ٝ يًعاًَني بايكطاع 

 

املشنض٠ املكزَ٘ بؾإٔ عكز يكا٤ َؾرتى بني ايٛنال٤ َٚغ٦ٛيٞ ٚسزات قطاع َضانظ تطٜٛض ايبشٛخ - 7

. ٚارتزَات اإليهرت١ْٝٚ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ -  

 

 

.  بؾإٔ َكرتح صعّٛ ايزصاعات ايعًٝا ارتاص بايه١ًٝ االراب املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ - 8

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اعزار  اعتُاص٠ اعتكصا٤ يطالب ايزصاعات ايعًٝا ملعضف١ صأِٜٗ ف٢ ارتزَات اييت - 9

 .ٜكزَٗا ايكطاع ٚايرباَر ايزصاع١ٝ َٚكرتساتِٗ يتطٜٛضٖا 
 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -
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عًٞ صدب ساَز املعٝز بكغِ ايتاصٜذ /  بؾإٔ ايتشام ايغٝزاالراب املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ - 10

. بربْاَر املادغتري به١ًٝ اآلثاص داَع١ ايكاٖض٠ رتًٛ ايكغِ َٔ ٖشا ايتدصص (ختصص تاصٜذ فضعْٛٞ)

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

 

 بؾإٔ األعزار املكرتح قبٛهلا بزبًَٛات ايزصاعات ايعًٝا يًعاّ اذتكٛم املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ - 11

  .2015/2016ادتاَعٞ 

ايكضاص 

 

 طايب يهٌ رب١ًَٛ يف ايه١ًٝ طبكًا يكضاص زتًػ ادتاَع١ ٚال ٜتِ استغاب  ايضاعبٕٛ يف 1000حتزٜز 

.  ايزبًَٛات رٚص أنتٛبض  َٔ ٖشا  ايعزر َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض

 

 بؾإٔ إعار٠ ايٓظض يف حتصٌٝ صعّٛ ايزصاعات ايعًٝا عٔ طضٜل اذتكٛم املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ - 12

.  ٚايغُاح ملٓزٚب ايصضف بايه١ًٝ يتشصٌٝ ايضع2016ّٛ/ 2015بٓو َصض فضع بين عٜٛف يًعاّ ادتاَعٞ 

 

ايكضاص 

 

. حتاٍ املشنض٠ يًذ١ٓ ايتشصٌٝ االيهرتْٚٞ يزصاعاتٗا 

 

 

المذكزات المقدمة من الكلنثت : رابعث 

 

:- وافق المجلس على تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (أ)
 

 

ـ :الطب البشريكلية - 13
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 رنتٛصاٙامحز ستُٛر عبز اذتُٝز  1

َٚضض  ppAR-yاالصتباط تعزر اؽهاٍ دني 

اضطضاب ايعظاّ يف االطفاٍ املضض٢ بأُْٝٝا ايبشض 

املتٛعط 

عبز اجملٝز ابٛ اجملز / ر.ا

رايٝا صابض / ر.ا

رٜٓا سغٔ / ر.ا

ٖب٘ َصطفٞ / ر

1 

4 

2 

1 

453 

رنتٛصاٙ امحز َٓصٛص سغٔ  2

رصاع١ َغتكب١ًٝ تك١ُٝٝٝ يالر١ٜٚ ايٛقا١ٝ٥ يًفٝؤؼ 

املطدِ يًدالٜا ملضضٞ طصع ايه٢ً ناعرتاتٝذ١ٝ 

اقتصار١ٜ 

اؽضف ستُٛر / ر.ا

ستُز ابضاِٖٝ / ر.ا

اٜٗاب ٖٚب٘ / ر.ا

2 

4 

2 

553 
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ـ :الدراسات المتقدمةكلية - 14
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

رنتٛصاٙ امحز سغاْني امحز  1

فشص ايهضٜاتٝٓني باعتدزاّ طضٜك٘ ض٥ٛٝ٘ سغاع٘ 

ٚاْتكا٥ٝ٘ َٔ خالٍ ادتغُٝات ايٓاْْٛٝ٘ ايطشًبٝ٘ 

ابضاِٖٝ بضعٞ / ر.ا

امحز فضغًٞ / ر.ا

7 

7 
517 

 
 

:- وافق المجلس على تعديل إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (ب)
 

ـ :الدراسات المتقدمةكلية - 15
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري أمحز ستُز أمحز ستُز  1

 أمئ عبز اجملٝز / ر .أ

 عُضٚ ايغٝز . ر

تاَض عصاّ . ر.أ

 خايز ايٓغض/ ر.أ

 أمئ عبز اجملٝز / ر .أ

عُضٚ ايغٝز  . ر

َادغتري ساطّ أمحز ستُز  2

 أمحز مسري خري اهلل . ر

أمحز اعاَ٘ ادتٓز٣  .ر

تاَض عصاّ . ر.أ

 أمحز ع٢ً فضغ٢ً. ر.أ

 أمحز مسري خري اهلل . ر

أمحز اعاَ٘ ادتٓز٣  .ر

َادغتري سغٓا٤ صدب صارم  3

 عُضٚ ايغٝز . ر

٢َ صعالٕ  .ر

تاَض عصاّ . ر.أ

 عُضٚ ايغٝز . ر

٢َ صعالٕ  .ر

ٚال٤ سظٜٔ . ر.أ

َادغتري عشض عبز املػٝح عبز ايػفاص  4

تاَض عصاّ . ر.أ

 أمحز أعاَ٘ / ر .أ

عضاز ايزٜٔ عبز ايعظٜظ  / ر 

 خايز ايٓغض/ ر.أ

 أمحز أعاَ٘ / ر .أ

عضاز ايزٜٔ عبز ايعظٜظ  / ر

َادغتري عبز ايضمحٔ ستُٛر ع٢ً  5

 تاَض عصاّ. ر.أ

 صا٢َ نضّ. ر.أ

أمحز اعاَ٘ .ر

 ٚال٤ سظٜٔ. ر.أ

 صا٢َ نضّ. ر.أ

أمحز اعاَ٘ .ر

َادغتري ْز٣ عارٍ ادتزا٣ٚ  6

 تاَض عصاّ. ر.أ

 ٚيٝز ايضٚب٢. ر

٢َ صعالٕ .ر

 أمحز ع٢ً فضغ٢ً. ر.ا

 ٚيٝز ايضٚب٢. ر

٢َ صعالٕ .ر

َادغتري ْٛصٖإ اعا١َ عبز اذتٞ  7

 أمحز اعاَ٘ ادتٓز٣ .ر.ا

 أمحز مسري خري اهلل . ر.ا

تاَض عصاّ . ر.أ

 أمحز اعاَ٘ ادتٓز٣ .ر.ا

 أمحز مسري خري اهلل . ر.ا

خايز عًٞ ايٓغض . ر.ا

رنتٛصاٙ إميإ أمحز دٛرٙ  8

 تاَض عصاّ. ر.ّ.أ

 عُضٚ ععٝز . ر.ّ.أ

عُضٚ ايغٝز أمحز / ر

 تاَض عصاّ. ر.ّ.أ

 عُضٚ ععٝز . ر.ّ.أ

 خايز عًٞ ايٓغض. ر.ا

عُضٚ ايغٝز أمحز / ر

 

ـ :الصيدلةكلية - 16
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ ستُز امحز عبام  1

اٌَ عٝغ٢ / ر

عاَح ستُزٟ / ر

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

امحز اعا١َ / ر

اٌَ عٝغ٢ / ر

عاَح ستُزٟ / ر

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

امحز اعا١َ / ر

ٖاْػ بٝرت نًٝٓو / ر.ا
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:- وافق المجلس على تعديل عنوان رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (ج)
 

ـ :كلية الصيدلة - 17
 

 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري ط٘ ساَز امحز  1

تؾٝٝز بعض املضنبات ادتزٜز٠ ايػري 

َتذاْغ١ مخاع١ٝ اذتًك١ ٚاحملتٌُ إ 

ٜهٕٛ هلا تأثري َطار ياليتٗاب 

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ يبعض 

املٛار ضز ايغ١ُٝ ايه١ًٜٛ املغتشج١ ف٢ 

ادتضسإ بٛاعط١ ايغٝغبالتني 

غري دٖٛضٟ  

 

:- وافق المجلس على مد قيد رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (د)
 

ـ :كلية الطب البشري- 18
 

م 
المـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب 

المــدة المطلـوب 
مــدها 

رنتٛصاٙ َاٖض فضاز ابضاِٖٝ  1

َغتٟٛ اْرتيٝهني يف َضض ايش٥ب١ 

اذتُضا٤ ٚعالقت٘  بايتٗاب ايهًٞ 

املصاسب يًش٥ب١ اذتُضا٤ ٚعالقت٘ بؾز٠ 

املضض 

 1/10/2015 اىل 1/10/2014 1/10/2014 اىل 1/10/2013

 

:- وافق المجلس على شطب قيد رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (و)
 

ـ :كلية االداب- 19
 

السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري ٖب٘ حبض عبز ايباقٞ  1

َظاٖض ارتذٌ ٚعالقتٗا بتكزٜض ايشات ٚصٛص٠ 

ادتغِ يز٣ َفضطات ايبزا١ْ 
اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ 

َادغتري امحز ستُٛر ستُز  2

َهْٛات ايتٓظِٝ ايشاتٞ ٚعالقتٗا باملظاز 

االنت٦ابٞ املظَٔ رصاع١ اصتباط١ٝ َكاص١ْ يع١ٓٝ 

َٔ املضاٖكني ٚايضاؽزٜٔ 

اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ 

َادغتري صؽا امحز عبز اذتُٝز  3
: عالق١ رق١ ؽاٖز ايعٝإ ببعض خصاٍ ايؾدص١ٝ 

رصاع١ َكاص١ْ بني ايضٜف ٚاذتطض 

اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ 
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ـ :كلية الصيدلة- 20
 

 

السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري ستُز عاَض عبز اهلل  1

ٌٖ تظٜز اضاف١ عكاص ايبرياطٜٓاَٝز اىل نٌ َٔ 

ايضٜفاَبني ٚاالٜظْٚٝاطٜز َٔ ايغ١ُٝ ايهبز١ٜ 

يًعكاقري املغتدز١َ يعالز ايزصٕ ؟ رصاع١ يًشاالت 

ٚايؾٛاٖز 

بٓا٤ا ع٢ً تكضٜض املؾضف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


