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 االستهالل :أوال
 

 .ايرتسٝـــب  بايغـــار٠  أعطــا٤  اجملًــػ  املٛقــــض 

 

 المصثدقـثت:     ثانثًا 
 
 

 . 20/10/2015بتاصٜذ  (110)ايتصزٜل ع٢ً ضبطض ازبًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ضبطض ازبًغ١ ايغابك١ -  

 

الضىابط :  ثلثث
 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اْؾا٤ بٓو يًكاعات  ع٢ً بٛاب١ ازباَع١ ٚاعزار قاعات تزصٜب خاص١ بايكطاع - 2

. يتًب١ٝ االستٝادات املتظاٜز٠ يزٜ٘ ٚاعزار نٌ ن١ًٝ قاع١ بٗا 

 
 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إ ٜهٕٛ ادتٝاط رٚص٠ َهافش١ ايغضقات ايع١ًُٝ ؽضطا يًتغذٌٝ- 3

 
 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-  

 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اْؾا٤ ٚسز٠ ملتابع١ ؽ٦ٕٛ املبتعجني يتغٝري ارا٤ املبتعجني ٚاالعتفار٠ َٓٗا ف٢ - 4

 .ذبكٝل اٖزاف ازباَع١  ف٢ ايتعإٚ ايزٚيٞ 

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-  

 
 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تعُِٝ ايتشصٌٝ االيهرتْٚٞ بايٓغب١ يهٌ نًٝات ازباَع١ طبكا يكضاص - 5

. صبًػ ازباَع١ املٛقض 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

. املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ اعتُار ايهؾٛف ايٓٗا١ٝ٥ ملضس١ً املادغتري ٚايزنتٛصاٙ - 6

 

ايكضاص 

  .ٚافل اجملًـػ-  
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ اعتجٓا٤ املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ  املعٝٓني به١ًٝ - 7

.ايطب ايبؾضٟ َٔ عزر االؽضاف اشباص بايغار٠ املؾضفني   

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ -  

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َعٗز ايبشٛخ ٚايزصاعات االٚصب١ٝ - 8

 
ايكضاص 

 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ زب١ٓ بض٥اع١  أـ

عط١ٜٛ نال َٔ 

 

َصطف٢ عبز ازبٛار              ٚنٌٝ ن١ًٝ اسبكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

 ضبُز فٛط٣                                        ص٥ٝػ قغِ ازبػضافٝا به١ًٝ االراب / ر.أ

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

 انضاّ عبز ايغالّ                           ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ يؾ٦ٕٛ ايب١٦ٝ/ ر.أ

َض٠ٚ ضبُٛر                                       ص٥ٝػ قغِ ايًػ١ ايفضْغ١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ  / ر.أ

 عٗري عبز ايباعط                             األعتاس به١ًٝ االراب/ ر.أ

 َادز عٝز                                          املزصؼ به١ًٝ االراب/ ر

. إلعزار تكضٜض بايضؤ١ٜ ٚاالٖزاف ٚاهلٝهٌ ايتٓع٢ُٝ ٚايًٛا٥ح ٚاملكضصات املكرتس١

 

 

املٛافك١ ع٢ً املز٠ ايب١ٝٓٝ ٚاعفا٤ ايطالب خالٍ تًو املز٠ طبكا  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ- 9

. َٔ ايال٥ش١ ايزاخ١ًٝ ملضس١ً ايزصاعات ايعًٝا  (5)يًُار٠ 

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-  

 

 ايطايب١ بايزصاعات –فذض عا٢َ محٛر٠ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ ايطايب١ ايهٜٛت١ٝ - 10

ايعًٝا ٚسيو يًُٛافك١ ع٢ً تغذًٝٗا يزصد١ املادغتري رٕٚ رصاع١ َار٠  َٔ َٛار َكاص١ ايًٝغاْػ ٚسيو 

 .يعزّ اعتُار ٖشٙ املار٠ َٔ َٛار ال٥ش١ ن١ًٝ االراب 
 

ايكضاص 

طباطب١ اجملًػ االع٢ً يًذاَعات البالغ١ حباي١ ايطايب١ -  

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ ايتُاؼ طالب ايزصاعات ايعًٝاٚاعطا٤ فضص١ ٚاسز٠ فكط - 11

يًتكزّ يالَتشإ ف٢ مجٝع املكضصات يًطالب املعضضني يًفصٌ بايٓغب١ زبُٝع االقغاّ ايع١ًُٝ ايجالث١ 

. ٚسيو بعز ايػا٤ رٚص انتٛبض 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  
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. املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اسبكٛم بؾإٔ تػٝري ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا يه١ًٝ اسبكٛم - 12

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعتُار بعض املٛار ايزصاع١ٝ - 13

 . 2015/2016يتهٓٛيٛدٝا االيهرتْٚٝات ف٢ متٗٝز٣ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ يًعاّ ازباَع٢ 

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ زب١ٓ بض٥اع١  أـ

عط١ٜٛ نال َٔ 

ضبُز عال١َ                                ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا  / ر.ا

عاَض عٝز                                         ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

دإ ٖٓضٟ                                         االعتاس به١ًٝ ايعًّٛ  / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

 املزصؼ املغاعز –ضبُز عٝز عبز اهلل / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ ايتُاؼ ايطايب - 14

به١ًٝ ايطب ايبؾضٟ ٚسيو يًُٛافك١ ع٢ً تغذًٝ٘ يزصد١ ايزنتٛصاٙ ٚسيو بعز اعتٓفارٙ املز٠ ايكا١ْْٝٛ 

 .٢ٖٚ عٓتني َٔ تاصٜذ ظباس٘ ف٢ ازبظ٤ االٍٚ 

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

عاص٠ َاٖض ابضاِٖٝ املعٝز بكغِ / املٛافك١ ع٢ً تغذٌٝ ايطايب١ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ- 15

 داَع١ املٓصٛص٠ يعزّ ٚدٛر تغذٌٝ يًغ١ٓ ايتُٗٝز١ٜ – ن١ًٝ االراب –ايصشاف١  بتُٗٝز٣ املادغتري 

. يًُادغتري بايكغِ 

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

فٝفٝإ ٜٛعف / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 16

 .بطضؼ ٚاسباص١ً ع٢ً ربًّٛ االْف ٚاالسٕ  بتكزٜض عاّ دٝز دزا

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -
 

َصطف٢ عًٞ ضبُٛر َٔ ايضعّٛ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعفا٤ ايطبٝب - 17

.  سٝح اْ٘ عٛف ٜكّٛ بٓكٌ تغذًٝ٘ زباَع١ االطٖض 2015/2016ايزصاع١ٝ يًعاّ ازباَع٢ 

 

 ايكضاص

 .ص٥ٝػ ازباَع١ يعضض٘ ع٢ً املغتؾاص ايكاْْٛٞ / ر.عضض املٛضٛع ع٢ً ا-  
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 املغذٌ يزصد١ –ٜغض٣ ضبُز خًٌٝ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اسبكٛم بؾإٔ ساي١ ايطايب- 18

. ايزنتٛصا٠ به١ًٝ اسبكٛم ٚايش٣ دباٚط عزر َضات َز ايكٝز 

 

 ايكضاص

. ص٥ٝػ ازباَع١ يعضض٘ ع٢ً املغتؾاص ايكاْْٛٞ / ر.عضض املٛضٛع ع٢ً ا-  

 

 

امحز ايؾُٝٞ  بؾإٔ اعتبزاٍ رصدات ايضأف١ اشباص١ باَتشإ ايتٜٛفٌ بزٚص٠ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 19

.  رصد١ تطاف اىل رصدت٘ ف٢ اَتشإ االميزٜغت  50 عاع١ حيصٌ بٗا ايطايب ع٢ً 36َزتٗا  

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-  

 

ضبُز سغني صَطإ املكٝز بزصد١ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ َز قٝز ايطايب - 20

. ايزنتٛصا٠ ؽٗضٜٔ اضافٝني بعز اعتٓفاسٙ َز٠ ايكٝز 

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اسبكٛم بؾإٔ تأدٌٝ تطبٝل قضاص طٜار٠ املصضٚفات ايصارص يف ؽٗض عبتُرب - 21

.  ع٢ً طالب ايزصاعات ايعًٝا 2015

ايكضاص 

. عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-   

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ طالب ايزاعات ايعًٝا بازباَع١ بؾإٔ االعرتاض ع٢ً قضاص طٜار٠ املصضٚفات ايصارص - 22

.  ع٢ً طالب ايزصاعات ايعًٝا 2015يف ؽٗض عبتُرب 

ايكضاص 

. عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-   

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اسبكٛم بؾإٔ اسبز االقص٢ املكضص قبٛي٘ بهٌ ربًّٛ َٔ ربًَٛات ايزصاعات - 23

. ايعًٝا 

ايكضاص 

. عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-   

 

 % 30اىل  % 5املشنض٠ املكز١َ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًصٓارٜل املضنظ١ٜ بؾإٔ تعزٌٜ سص١ ازباَع١ َٔ - 24

يف ايال٥ش١ املاي١ٝ اشباص١ بربْاَر ايصٝزي١ االنًٝٓٝه١ٝ ٚاملعتُز٠ َٔ صبًػ ايزصاعات ايعًٝا تٛطع 

 (حبٛخ  % 25-    َؾضٚعات    %  25-     صٓارٜل َضنظ١ٜ   % 50 ):  سص١ ازباَع١ نايتايٞ 

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-  
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َٔ  % 30املشنض٠ املكز١َ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًصٓارٜل املضنظ١ٜ بؾإٔ تعزٌٜ سص١ ازباَع١ يتصبح - 25

 انتٛبض ٚداَع١ ب٢ٓ عٜٛف تٛطع 6ق١ُٝ احملصٌ فُٝا ٜتعًل باتفاق١ٝ ايتعإٚ االنارمي٢ َع داَع١ 

 (حبٛخ  % 25-    َؾضٚعات    %  25-     صٓارٜل َضنظ١ٜ   % 50 ):  سص١ ازباَع١ نايتايٞ 

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً صبًػ ازباَع١ املٛقض-  

 

 

 َز قٝز بعض ايضعا٥ٌ  َصطف٢ عبز ازبٛار ٚنٌٝ ن١ًٝ اسبكٛم بؾإٔ/ ر.املشنض٠ املكز١َ  َٔ ا-     

ايع١ًُٝ به١ًٝ ايطب ايبؾضٟ  

 

 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصا٠  ْبٌٝ فهضٟ طاٖض تارصؼ   1

رصاع١ ايتشٛص ازبٝين ألبٛيٝبٛبضٚتني ٖـ يف َضض٢ 

ايبٍٛ ايغهضٟ َٔ يٓٛع ايجاْٞ املصابني ٚايػري 

َصابني باالعتالٍ ايهًٟٛ ايغهضٟ 

 ٜٓتٗٞ 10/2014

10/2015 

 10/2016 ٜٓتٗٞ 10/2014

رنتٛصا٠  تاَض ضبُز ضبُز ضبُٛر   2

ايضابط بني دني َغتكبالت فٝتاَني ر َتعزر 

األؽهاٍ َٚعزٍ ٖضَٕٛ ايباصاثضَٕٛ يف َضض٢ 

ايفؾٌ ايهًٟٛ املظَٔ َٔ ايزصد١ اشباَغ١ ٚايشٜٔ 

خيطعٕٛ يًعالز باالعتصفا٤ ايزَٟٛ  

 إىل 10/2014

10/2015 

 10/2016 إىل 10/2014

رنتٛصا٠  أمحز ضبُز خًٌٝ أمحز   3

َكاص١ْ االثاص ايطبٛغضاف١ٝ ٚاالْهغاص ْتٝذ١ 

ايعُٝل َكابٌ : ايؾكٛم املكٛع١ يف صأب ايكض١ْٝ

ايضقا٥كٞ األَاَٞ  

 إىل 10/2014

10/2015 

 10/2016 إىل 10/2014

َادغتري عاص٠ ضبغٔ سغني  4

رصاع١ اْتؾاص بهرتٜا ايهًبغٝٝال املكا١َٚ 

جملُٛع١ ايهضبابُٝٝٓات يف املضضٞ احملتذظٜٔ 

مبغتؾفٞ بين عٜٛف ازباَٞ   

 ٜٓتٗٞ 10/2014

10/2015 

 10/2016 ٜٓتٗٞ 10/2014

 

 

ايكضاص 

 

 ٚافل اجملًػ-  
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المذكزات المقدمة من الكلنثت : رابعث 

 

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

ـ :العلومكلية - 25
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

َادغتري ٖادض ؽعبإ َضطٚم  1

تأثري تعضض االَٗات يًٓٝهٛتني ع٢ً ايهبز ٚايهًٞ 

يف ايف٦ضإ سزٜج٢ ايٛالر٠  

 راسالّ َصطف٢ .أ

 صؽا عظت / ر

اؽضف عٝز  / ر

4 

3 

4 

 

 

ـ :التجارةكلية - 26
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

َادغتري ضبُز َاٖض ؽشات٘  1
ايك١ُٝ املزصن١ يًدز١َ ٚصضا٤ ايعٌُٝ ٚتأثريُٖا ف٢ 

عًٛى املٛاطٓ٘ بايتطبٝل ع٢ً اشبزَات املصضفٝ٘ عرب االْرتْت 

 MBA 9مجاٍ عبز اسبُٝز / ر.ا

َادغتري ٖادض خًٌٝ سغٔ  2

تطٜٛض ايكٝاؼ احملاعب٢ يًتهًف١ املغتٗزف١ باعتدزاّ 

ايك١ُٝ االقتصار١ٜ املطاف١ ٚاثضٙ ع٢ً اعرتاتٝذٝات ربفٝض 

ايتهايٝف رصاع١ تطبٝك١ٝ 

 MBA 7اعا١َ ععٝز / ر.ا

 رنتٛصاٙامحز عٝز عبز ايعاٖض  3

ذبزٜز افطٌ ايبزا٥ٌ يٓكٌ طباطض اال٥تُإ املطصضيف 

ٚايتٓبؤ بايعغض املاىل ف٢ ايبٓٛى ايتذاص١ٜ باعتدزاّ االعايٝب 

ايه١ُٝ 

  7عٝز امحز ابٛبهض / ر.ا

 

ـ :التربية الرياضية كلية - 27
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يتؾضٜعات االْز١ٜ ايضٜاض١ٝ املصض١ٜ َادغتري اسبغٔ عٜٛػ ؽعبإ  1
ضبُز مجاٍ / ر.ا

َعتظ عًٞ / ر

 -

12 
 

َادغتري ضبُٛر صالح ضبُٛر  2

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يبعض امناط ايغٝاس١ ايضٜاض١ٝ ف٢ 

َصض 

ضبُز عبز ايٖٛاب / ر.ا

َعتظ سغٔ / ر

6 

5 
 

 

 ـ:الطب البيطريكلية - 28
 

 املشـــــرفعنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

 َادغتريآ١ٜ ضبُز ايغٝز  1
تكِٝٝ صش١ ايب١٦ٝ ٚايٛضع املٝهضٚبٝٛيٛد٢ ملضافل " 

" اشبزَات ايػشا١ٝ٥ 

 ضبُز ايبابًٞ/ ر.أ

أمسا٤ ْارٟ / ر

5 

3 
 

 َادغتريٚيٝز طبتاص إبضاِٖٝ  2
َز٣ اْتؾاص املهٛصات املع١ٜٛ املكا١َٚ يًفاْهَٛٝغني " 

" يف قطعإ ايزداز 

 ٚيٝز محزٟ سغٔ/ر.أ

ؽضٜف عبز املٓعِ / ر

5 

5 
 

 َادغتريآ١ٜ نُاٍ ايزٜٔ امحز  3
رصاعات َٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ عٔ ايبهرتٜا املُضض١ "

" املعظٚي١ َٔ إصابات ايضأؼ يف بزاصٟ ايتغُني

 إمساعٌٝ عبز اسبفٝغ/ر.ا

أمحز سغني / ر

5 

6 
 



قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث 
 

 

   إدارة الدراسات العليا والبحوث             7                 17/11/2015بتاريـخ  (111)الجلسـة رقـم 
 

 َادغتريْٗاٍ ضبُز تاز ايزٜٔ  4
قاب١ًٝ تأثض ايبهرتٜا املع١ٜٛ املكا١َٚ يًعزٜز َٔ ايعكاقري " 

" األعاع١ٝ ٚاملعظٚي١ َٔ بزاصٟ ايزداز املصاب يبعض ايظٜٛت

 إمساعٌٝ عبز اسبفٝغ/ر.

أمحز سغني / ر

6 

5 
 

 َادغتريأمسا٤ اسبغٝين ضبُٛر  5

رصاعات بهرتٜٛيٛد١ٝ عٔ االٜؾضؽٝا نٛال٣ املٓتذ١ " 

" يًبٝتاالنتاَٝظ ٚاملعظٚي١ َٔ بزاصٟ ايتغُني

 إمساعٌٝ عبز اسبفٝغ/ر.أ

ٖاي١ عٝز / ر

7 

4 
 

 َادغتريإبضاِٖٝ صبزٟ امحز  6
اسباي١ املٓاع١ٝ يبزاص٣ ايتغُني املعازب١ بايربٚبٝٛتو " 

 "ٚاشبالصات ايعؾب١ٝ 

 إمساعٌٝ عبز اسبفٝغ/ر.أ

أمحز سغني / ر

8 

6 
 

 َادغتريؽُٝا٤ سغٔ عبز ايٖٛاب  7

ايتٛصٝف ايؾهًٞ ٚازبٝين يًُٝهضٚبات املُضض١ " 

" ٚاملعظٚي١ َٔ ايه٢ً املًتٗب١ يف بزاصٟ ايتغُني 

 إمساعٌٝ عبز اسبفٝغ/ر.

عبري امحز / ر

9 

4 
 

" تأثري املٝهضٚبات املفغز٠ ع٢ً بعض املٓتذات ايًب١ٝٓ "  َادغتريضبُز صفٛت عبز اسبًِٝ  8

 مجاٍ ضبُز سغٔ/ ر

 عضف٘ َؾضف عًُٝإ/ ر

ضبُز َعضٚف عًٞ / ر

5 

4 

5 

 

 َادغتريأمحز صاحل ضبُز  9
رصاعات ع٢ً َٝهضٚب االؽضٜؾٝا نٛالٟ يف ايًدي ٚبعض " 

" َٓتذات٘ 

 مجاٍ ضبُز/ ر

عضف٘ َؾضف / ر

6 

5 
 

 َادغتريظبال٤ فتشٞ َصطف٢  10

رصاعات عٔ بعض َٝهضٚبات ايتغُِ ايػشا٥ٞ يف " 

" املٓتذات ايًب١ٝٓ باملزٕ ازباَع١ٝ 

 مجاٍ ضبُز/ ر

 عضف٘ َؾضف/ ر

ضبُز َعضٚف / ر

7 

6 

6 

 

 َادغتريبٓٝاَني عبز املالى صًٝب  11
" ايٛضع املٝهضٚبٞ ملٓؾأ٠ خز١َ ايػشا٤ " 

 

 فتشٞ امحز/ ر.أ

عبز ايضسِٝ سغني / ر

5 

6 
 

" تكِٝٝ اشبطٛص٠ يف َعًبات ايًشّٛ"  َادغتريرٜٓا امحز امحز ضبُز  12
 فتشٞ امحز/ ر.أ

ْاصض عٝز /  ر

6 

4 
 

 َادغتريأ١َٝٓ امحز ضبُز امحز  13

تكِٝٝ اشبطٛص٠ املٝهضٚبٝٛيٛدٝ٘ يف ايًشّٛ املصٓع١ " 

" ازباٖظ٠ يألنٌ

 فتشٞ امحز/ ر.أ

فاط١ُ سغٔ / ر.أ

7 

6 
 

 َادغتريضبُز ساَز عبز اسبُٝز  14

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض األعؾاب سات اسبذِ " 

ايٓاْٟٛ ع٢ً ايتغُِ ايض٥ٟٛ املغتشزخ بايٓٝهٛتني يف 

" ايف٦ضإ 

 ضبُز امحز قٓزٌٜ/ ر.

إميإ ط٘ ضبُز / ر

5 

6 
 

15 

َصطف٢ عًٞ امحز 

ابضاِٖٝ 

 َادغتري

ايتكِٝٝ ايهُٝٝا٥ٞ اسبٟٝٛ يًتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض " 

دظ٦ٜات األعؾاب ايٓا١ْٜٛ ع٢ً ايغضطإ املغتشزخ 

" بازبضسإ 

 ضبُز امحز قٓزٌٜ/ ر.أ

إميإ ط٘ ضبُز / ر

6 

7 
 

 َادغتري٢َٓ امحز عبز ايًطٝف  16

بعض ايزصاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ اسب١ٜٛٝ عٔ ايتأثري " 

" احملغٔ يًغًّٝٝٓٝٛ بازبضسإ املصاب١ دبضٜبٝا بايغهضٟ

 ضبُز امحز قٓزٌٜ/ ر.أ

إميإ ط٘ / ر

7 

8 
 

 َادغتريأمسا٤ عبز ايعًِٝ طًب١  17
اإلصابات ايبهتري١ٜ نعاٌَ تعكٝزٟ يف بعض " 

" اإلصابات ايفريٚع١ٝ ايتٓفغ١ٝ يف بزاصٟ ايتغُني 

 عظ٠ عبز ايتٛاب/ ر.أ

عال١َ أبٛ محض٠ / ر

6 

5 
 

18 

أمحز ضبُز امحز عبز 

ايعًِٝ 

 َادغتري
رٚص ايعز٣ٚ ايفريٚع١ٝ املدتًط١ يف طٜار٠ ضضا٠ٚ فريٚعات " 

"  يف َصض H9N2أْفًْٛظا ايطٝٛص َٔ ايٓٛع 

 صبزٟ فتشٞ ايكاضٞ/ ر.أ

أمحز عًٞ ضبُز / ر

5 

5 
 

 َادغتريأمحز دابض ضبُز ضبُز  19
تكِٝٝ املٓاع١ األ١َٝ ايٓامج١ عٔ ذبصني األبكاص ضز " 

" َضض ازبًز ايعكزٟ يف ايعذٍٛ 

 أمحز ممزٚح/ ر.أ

ؽرئٜ صضا / ر

5 

5 
 

 َادغتريصساب ضبُز صضا  20

تأثري بعض ايظٜٛت ع٢ً ايٓؾاط ايتٓاعًٞ يف إْاخ " 

" ازبضسإ ايبٝطا٤ 

 عٝز عبز اسبُٝز/ ر.أ

 خايز ضبٞ ايزٜٔ/ ر.أ

ْضَني عاطف / ر

6 

5 
 

 رنتٛصاٙعارٍ مسري سٓفٞ  21
رصاع١ يتطبٝل ْعاّ ذبًٌٝ املداطض ْٚكاط ايتشهِ " 

" يف َصٓع رٚادٔ (اهلاعب)اسبضد١ 

 فتشٞ امحز/ ر.أ

ْاصض عٝز / ر

8 

5 
 

رنتٛصاٙ صفٝز٠ بٗا٤ ايزٜٔ ضبُز  22
ايهؾف عٔ املتبكٝات ايطاص٠ يف ايًشّٛ املباع١ " 

" قطاعٞ ٚاألسؾا٤ ايصاسب١ يالعتٗالى

 فتشٞ امحز/ ر.أ

ْاصض عٝز / ر

9 

5 
 

 رنتٛصاٙؽارٟ اٌَٝ بغطا  23
َتبكٝات املطارات املٝهضٚب١ٝ يف سبا٥ح ايطٝٛص " 

" ٚأسؾا٥ٗا

 فتشٞ امحز خًف/ ر.أ

عبز ايضسِٝ سغني / ر

10 

7 
 

" ايطضم اسبزٜج١ سبفغ ايًشّٛ "  رنتٛصاٙأمحز ايزصٜٚؿ ضبُز  24
 فتشٞ امحز خًف/ ر.أ

عبز ايضسِٝ سغني / ر

11 

8 
 

 رنتٛصاٙصؽا صالح عبز ايعظٜظ  25
ايتٛصٝف ايؾهًٞ ٚازبٝين يًفطضٜات املعظٚي١ َٔ "

" عالالت األَات احمل١ًٝ ٚأفضاخٗا

  إمساعٌٝ عبز اسبفٝغ/ر.أ

َٓاٍ أمحز سغٔ /ر.أ

10 

6 
 



قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث 
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 رنتٛصاٙع٣ًٛ ايغٝز عامل  26
رصاعات بهرتٜٛيٛد١ٝ َٚٓاع١ٝ ع٢ً ايعذٍٛ املصاب١ " 

 "باضطضابات تٓفغ١ٝ 

   فٛطٟ صٜاض/ر.أ

ٖاْٞ ضبُز / ر

6 

5 
 

 رنتٛصاٙصاْٝا عجُإ قضْٞ  27

 املٝهضٚب يعرتاتايتٛصٝف ايؾهًٞ ٚازبٝين " 

ايكٛيْٛٞ املٓتذ١ يًرتبغني ٚاملعظٚي١ َٔ بزاصٟ 

" ايتغُني

  إمساعٌٝ عبز اسبفٝغ/ر.أ

   صربٟ ضبُز/ر.أ

عبري أمحز / ر

11 

6 

6 

 

 رنتٛصاٙيطفٞ ضبُز ضبُز بهاص  28
ايتٛصٝف ايفٝظٜٛنُٝٝا٥ٞ ٚايبٝٛيٛدٞ ملعظٚالت " 

" سزٜج١ َٔ فريٚؼ َضض ازبًز ايعكزٟ 

 سٓفٞ ضبُٛر/ ر.أ

 صربٟ ضبُز متاّ/ ر.أ

 أمحز ععز سغني/ ر

سغني إبضاِٖٝ سغني / ر.أ

5 

7 

7 

6 

 

 رنتٛصاٙصٜٚزا صَطإ عبز ايٖٛاب  29

رصاعات َتطٛص٠ عٔ ايطضم اسبزٜج١ يكٝاؼ " 

ايهُٝات املتٓا١ٖٝ ايصػض َٔ املًٛثات يف اجملاٍ 

" ايبٝطضٟ 

 خايز عباؼ/ ر.أ

 ٚال٤ عبز ايضمحٔ/ ر

 ْٛص اهلز٣ ٜاعني/ ر

أبٛ بهض صفاعٞ / ر.أ

5 

5 

6 

6 

 

 رنتٛصاٙأمحز فٛطٟ ضبُٛر  30
ضباٚالت يتشغني إْطاز ٚإخصاب بٜٛطات األبكاص " 

" ٚسفغ االد١ٓ املٓتذ١ َعًُٝا 

 ايغٝز ضبُٛر/ ر.أ

 بهاص صَطإ/ ر

 صبٝع يطفٞ/ ر

طاصم عًٞ / ر

6 

5 

5 

5 

 

 رنتٛصاٙخايز ٖٓزٟ سغني  31

رصاعات سٍٛ املداطض ايٓامج١ عٔ اسبٝٛاْات " 

سا١ًَ ايعز٣ٚ يبعض األَضاض ايفريٚع١ٝ يف األبكاص 

" َع تععِٝ االعتفار٠ َٔ تكٓٝات ايتكصٞ 

  6سغني إبضاِٖٝ / ر.أ

 رنتٛصاٙنضِٜ عٝز عبز ايفتاح  32

رصاعات ته١ًُٝٝ عٔ املؾانٌ ايفريٚع١ٝ ايتٓفغ١ٝ " 

ايغا٥ز٠ يف بزاصٟ ايتغُني ٚباالخص فريٚعٞ اْفًْٛظا 

"  ٚااليتٗاب ايؾعيب املعزٟ H9N2ايطٝٛص َٔ ايٓٛع 

 صبزٟ فتشٞ ايكاضٞ/ ر.أ

عظ٠ عبز ايتٛاب / ر.أ

8 

6 
 

 رنتٛصاٙضبُز نُاٍ عبز اسبُٝز  33

رصاعات باثٛبٝٛيٛد١ٝ ع٢ً بعض فريٚعات اْفًْٛظا " 

" ايطٝٛص يف ايزداز 

 عارٍ عباؼ/ ر.أ

 ايؾُٝا٤ ْبٌٝ/ ر

أمحز عًٞ /ر

8 

7 

5 

 

 رنتٛصاٙأمحز سافغ ْعُإ  34
ْبش٠ عٔ بعض رصاعات املٛدات فٛم ايصٛت١ٝ ٚاألؽع١ " 

" املكطع١ٝ ع٢ً أعٓإ ازبٌُ ٚسٝز ايغٓاّ 

 مجاٍ عبز ايٓاصض/ ر.أ

ضبُز َصطف٢ / ر.أ

9 

5 
 

 رنتٛصاٙأمحز ضبُز امحز ايغٝز  35
إعٗاّ عبٛ َهافش١ َضض االعرتبتٛنٛنٛطؼ يف " 

" امساى املٝاٙ املاسب١ 

 ٚيٝز محزٟ/ ر.أ

 َضتط٢ ضبُز/ر

سغاّ أمحز ٜغٔ / ر

9 

5 

5 

 

 

ـ :الطب البشريكلية - 29
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

1 
عال٤ ايزٜٔ َصطف٢ 

ضبُز َصطف٢ 

ايزنتٛصا٠  

رصاع١ دز٣ٚ ٚفٛا٥ز اعت٦صاٍ ايكٛيٕٛ مبٓعاص ايبطٔ 

رصاع١ دبضٜب١ٝ )ازبضاسٞ َكاص١ْ بازبضاس١ ايتكًٝز١ٜ 

 (إنًٝٓٝه١ٝ

سغاّ أبٛ ايعٝٓني  / أر

ضبُز صالح  / أر

أمئ صفعت  / أ ّ ر

عشض راٚٚر إمساعٌٝ / أّ ر

2 

4 

0 

2 

 

2 
دابض فهضٟ دٓٝزٟ 

ضبُز 

ايزنتٛصا٠  

رصاع١ َكاص١ْ ْغٝذ١ٝ بني تأثري اشبالٜا ازبشع١ٝ 

ٚمحض ايًٝبٜٛو ع٢ً خص٢ ايف٦ضإ املعازب١ 

بايغٝهًٛفٛعفاَٝز 

إميإ َصطف٢ صارم / أر

رايٝا سغني سًُٞ  / أر

عظ٠ صاحل َعٛض  / ر

0 

0 

1 

 

3 
َض٠ٚ خايز عبز ايضمحٔ 

ضبُز  

ايزنتٛصا٠  

رصاع١ َكاص١ْ بني عكاص االعرتبتٛنٝٓاط ٚعكاص اهلٝباصٜٔ 

عٔ طضٜل ايضساس يف اسباالت ايؾزٜز٠ ملتالط١َ ايطا٥ك١ 

ايتٓفغ١ٝ اسبار٠ 

ضبُٛر َصطف٢ عاَض / أر

سامت املعظ ضبُٛر / أ ّ ر

أمحز عبز ايعاٍ أ؛َز / ر

11 

5 

3 

 

4 
ظب٣ٛ عظت عبز ازبٝز 

إبضاِٖٝ  

َادغتري  

ايتٓبؤ خبطض اإلدٗاض ايتًكا٥ٞ باعتدزاّ قٝاعات األؽع١ 

فٛم ايصٛت١ٝ ْٚغب١ ٖضَٕٛ ايربٚدغتريٕٚ يف ايجايٛخ 

األٍٚ َٔ اسبٌُ  

ضبُز ْادٞ ضبٝغٔ / أّ ر

َٗا عًٞ سغٔ قت٘  / ر

9 

8 
 

َادغتري امحز ضبُز دابض  5

رصاع١ َكاص١ْ ايفعاي١ٝ ٚاالثاص ازباْب١ٝ يهٌ َٔ عكاص 

عًٝٛرٚعني ٚتاَغٛيٛعني ٚرنغاطٚعني ف٢ عالز اعضاض 

املغايو ايبٛي١ٝ املصاسب١ يتطدِ ايربٚعتاتا اسبُٝز 

 عُضٚ َزست / ر .ا

امحز ايغٝز  / ر 

8 

3 
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:- وافق المجلس على تعديل إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (ب)
 

 

ـ :الطب البيطريكلية - 30
 

  

 

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

" أَإ ٚدٛر٠ يدي املاعظ" َادغتري صميإ ْؾأت ضبُز  1

 ععزٜ٘ سًُٞ / ر.ا

 عارٍ َصطف٢ / ا ر

٢َٓ ٖاؽِ عبز ازبٛار /ر

 ععزٜ٘ سًُٞ/ ر.ا

 عارٍ َصطف٢ /ر. ا

مجاٍ ضبُز سغٔ /ر

َادغتري ؽُٝا٤ امحز عبز ايعظٜظ  2

رصاعات ع٢ً بعض َغببات األَضاض يف " 

" ايًدي

 ععزٜ٘ سًُٞ/ ر.أ

مجاٍ ضبُز سغٔ /ر

 ععزٜ٘ سًُٞ

 مجاٍ ضبُز سغٔ/ر.ا

ضبُز امحز سغٔ /ر.ا

َادغتري َادز٠ محزٟ إمساعٌٝ  3

َز٣ اْتؾاص بعض بهرتٜا ايتغُِ ايػشا٥ٞ "

" يف ازبدي

 ععزٜ٘ سًُٞ/ ر.ا

 ضبُز َعضٚف/ ر

ٖاي١ أمحز أمحز / ر

 ععزٜ٘ سًُٞ/ ر.ا

 ضبُز َعضٚف/ ر

خايز ؽٛقٞ / ر.ا

َادغتري ُٖت عًِٝ عبز ايتٛاب  4

املداطض احملت١ًُ يبعض املُضضات يف بٝض 

املا٥ز٠ 

 ر عارٍ َصطف٢.ا

 ععزٜ٘ سًُٞ/ ر.ا

٢َٓ ٖاؽِ /ر

 ر عارٍ َصطف٢.ا

 ععزٜ٘ سًُٞ/ ر.ا

ضبُز َعضٚف / ر

 رنتٛصاٙأمحز ضبُٛر قضْٞ  5
صصز َٚضاقب١ األغؾ١ٝ اسب١ٜٛٝ " 

" املٝهضٚب١ٝ يف صٓاع١ االيبإ 

 عارٍ َصطف٢/ ر.ا

 ععزٜ٘ سًُٞ/ ر.ا

مجاٍ ضبُز سغٔ /ر

 عارٍ َصطف٢/ ر.ا

 ععزٜ٘ سًُٞ/ ر.ا

 مجاٍ ضبُز/ر

Dr. Meijun Zhu 

 رنتٛصاَٙٗا عظَٞ ضبُٛر  6

ايبهرتٜا املُضض١ ٚخاص١  ايٓشٛص يف

انتغابٗا َكا١َٚ يًُطارات املٝهضٚب١ٝ 

يف َظاصع األمساى احمل١ًُ 

 ٚيٝز محزٟ/ر.ا

َضتطٞ ضبُز  / ر.ا

 ٚيٝز محزٟ/ر.ا

 َضتطٞ ضبُز /ر.ا

ععار فطٌ  /ر

 "املداطض ايهُٝٝا١ٝ٥ يف األمساى"  رنتٛصاٙأَاٍ محزٟ عبز ايفتاح  7
 فاط١ُ سغٔ/ ر. ا

ٚال٤ عبز ايضمحٔ /ر.ا

 فاط١ُ سغٔ/ ر. ا

ٚال٤ عبز ايضمحٔ /ر.ا

 رنتٛصاٖٙب٘ اهلل محزٟ ضبُٛر  8
أعزار ٚسزات ايتعًِٝ ايتؾضحي١ٝ "

باعتدزاّ ايطٝٛص ايزادٓ٘ ٚايربٟ 

 طٜٔ ايعابزٜٔ عبز ايغتاص/ ر.ا

اؽضف عٝز عٛار / ر

ضبُز مجع٘ تٛفٝل / ر

 ضبُز صدب امحز/ ر.ا

 اؽضف عٝز عٛار/ ر

ضبُز مجع٘  / ر

 

 

ـ :العلومكلية - 31
 

  

 

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري صساب حيٝٞ فصٝشٞ  1

األْؾط١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاآلثاص سات ايفا٥ز٠ "

ايصش١ٝ يًُٛار املطار٠ يألنغز٠ 

املغتدًص١ َٔ ايطشايب ايبشض١ٜ يًبشض 

" األمحض

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.ا

عٗاّ َٛعٞ / ر

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

 ٖٓا٤ ضبُٛر/ ر

عٗاّ َٛعٞ / ر

رنتٛصاٙ ٖب٘ عٝز أمحز  2
املعازب١ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ ملٝاٙ 

ايصضف 

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

ضبُز ضبغٔ / ر

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.

ْبٌٝ فتشٞ / ر.أ
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ـ :التربيةكلية - 32
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري ضبُٛر عبز اهلل امحز  1

تصٛص َكرتح يع١ًُٝ صٓع ايكضاص مبؤعغات "

ايتعًِٝ قبٌ ازباَعٞ مبصض يف ض٤ٛ خربات 

بعض ايزٍٚ 

 اعاَ٘ ضبُز ؽانض/ر

عظاّ عبز ايٓيب /ر

 سؾُت ضبُزٜٔ

عظاّ عبز ايٓيب 

رنتٛصاٙ اطٖاص ضبُز ط٘  2

اعرتاتٝذ١ٝ َكرتس٘ يتشغني ايفاع١ًٝ 

ايتعًُٝٝ٘ بازباَعات املصضٜ٘ يف ض٤ٛ 

َؤؽضات ايتُٓٝ٘ ايبؾضٜ٘  

 اعاَ٘ ضبُز ؽانض/ر

َضِٜ ايؾضقاٟٚ /ر

 سؾُت ضبُزٜٔ /ر

َضِٜ ايؾضقاٟٚ /ر

 

 

ـ :اآلدابكلية - 33
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

املادغتري  عاص٠ عبز ايٖٛاب عجُإ عٝز   1
اسبٝا٠ االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ يف ناؽػض 

يف عٗز ايكضاخاْٝني 

فٝصٌ عٝز ط٘  / ر
فٝصٌ عٝز ط٘ / ر

ضبُز عٝز ناٌَ / ر

املادغتري  قٝاتٞ عاؽٛص ضبُز   2

ايب١٦ٝ ايجكاف١ٝ ٚاالبزاع يف االْجضبٛيٛدٝا 

يًُبزعني  
عٝز فاصؼ / رأمئ فيت ضبُز عاَض  / أر

املادغتري  مسض َٝدُض ضبُز ضبُٛر   3

احملزرات االدتُاع١ٝ يًعٓف بني ايؾباب 

رصاع١ َٝزا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ ايؾباب )ازباَعٞ 

 (يف داَع١ بين عٜٛف

َصطفٞ خًف عبز ازبٛار / أر

 نُاٍ عبز اسبُٝز ايظٜات/ أر
نُاٍ عبز اسبُٝز ايظٜات / أر

املادغتري  خايز٠ ممزٚح عٝز إمساعٌٝ   4

" تٓعُٝات اجملتُع املزْٞ َٚعاٖض ايفغار

" رصاع١ َٝزا١ْٝ مبشافع١ بين عٜٛف

نُاٍ عبز اسبُٝز ايظٜات / أر

مجاٍ عبز املطًب / ر

نُاٍ عبز اسبُٝز ايظٜات / أر

أمحز ضبُز عبز ايػين / ر

 

 

 

:- وافق المجلس على تعديل عنوان رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (ج)
 

ـ :كلية التجارة- 34
 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  رٜٓا امحز ضبُز  1

اطاص َكرتح يتطٜٛض احملاعب١ عٔ اغبفاض 

ق١ُٝ اصٍٛ اعار٠ ايتأَني ٚفكا يًُعاٜري 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ –احملاعب١ٝ املعاصض٠ 

قٝاؼ َغت٣ٛ ايتشفغ احملاعب٢ بايتكاصٜض 

املاي١ٝ ٚاثض٠ ع٢ً ق١ُٝ ايؾضنات املكٝز٠ 

بايبٛصص١ املصض١ٜ 

دٖٛضٟ  
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 ـ:كلية الطب البيطري- 35
 

 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  أمحز ضبُز مجاٍ  1

االدباٖات اسباي١ٝ ٚاألفام املغتكب١ًٝ " 

املغتدز١َ يف ايهؾف عٔ َٝهضٚب 

" ايطضع ايغاص١ٜ

ايعالق١ بني َضض ايربٚعٝال ٚايتٗاب ايطضع 

" يف اجملرتات

غري دٖٛضٟ  

 

 

 

 

ـ :كلية العلوم- 36
 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  ؽُٝا٤ عبز اسبًِٝ أمحز  1

رصاعات فٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ عًٞ "

" بعض ْباتات ايطب ايؾعيب

رصاعات فٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ " 

، عا١ً٥ (يٝٓٝٛؼ)يهاَريٚبػ ًُٖٝٝػ 

" ايٓدٌٝ ايٓاَٞ يف َصض

غري دٖٛضٟ  

2 
رعا٤ عبز املٓعِ عبز 

ايضسِٝ 

َادغتري 

فصٌ ٚإثبات ايرتنٝب ايبٓا٥ٞ يًُضنبات "

ايهُٝٝا١ٝ٥ يبعض ايٓباتات ايطب١ٝ 

" املصض١ٜ

فصٌ ٚإثبات ايرتنٝب ايبٓا٥ٞ يًُضنبات "

ايهُٝٝا١ٝ٥ يبعض ايٓباتات ايطب١ٝ 

" املصض١ٜ، ايرباٖٝا اصَاتا ، عا١ً٥ ايٓدٌٝ

غري دٖٛضٟ  

َادغتري ْٛص ٜاعني صابض  3

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض املضنبات " 

ايطبٝع١ٝ عًٞ عضطإ ايهبز املغتشح 

" نُٝٝا٥ٝا

تكِٝٝ ايتأثريايٛقا٥ٞ يًغًُٝٝاصٜٔ "

ٚاملغتدًص املا٥ٞ اإلٜجاْٛيٞ يؾٛن١ 

ازبٌُ عًٞ ايتغضطٔ املغتشح بايزاٟ 

" إٜجٌٝ ْٝرتٚط أَني ٚايفٝٓٛباصبٝتاٍ

غري دٖٛضٟ  

َادغتري  إعالّ ضبُٛر نضِٜ  4

رصاع١ فٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ عًٞ بشٚص ؽذض٠ " 

" (عا١ً٥ املٛصظباؽٝا)املٛصٜٓذا 

تكِٝٝ ايتأثريايٛقا٥ٞ يًغًُٝٝاصٜٔ "

ٚاملغتدًص املا٥ٞ اإلٜجاْٛيٞ يؾٛن١ 

ازبٌُ عًٞ ايتغضطٔ املغتشح بايزاٟ 

" إٜجٌٝ ْٝرتٚط أَني ٚايفٝٓٛباصبٝتاٍ

دٖٛضٟ 

َادغتري إميإ عبز احملغٔ أمحز  5
تأثري بعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ عًٞ إيتٗاب " 

" املفاصٌ املغتشح دبضٜبٝا

تكِٝٝ ايتأثريات يغِ ايٓشٌ ٚاهلٝغربٜزٜٔ 

عًٞ إيتٗاب املفاصٌ املغتشح مبغاْز 

" فضٜٚٓز ايهاٌَ

غري دٖٛضٟ  

َادغتري  صساب حيٝٞ فصٝشٞ  6

تؾدٝص ايعٛاٌَ املغبب١ يًزعٓتاصٜا " 

ٚعالدٗا بإعتدزاّ أٜطٝات ايطشايب 

" اجملٗض١ٜ

األْؾط١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاآلثاص سات ايفا٥ز٠ "

ايصش١ٝ يًُٛار املطار٠ يألنغز٠ 

املغتدًص١ َٔ ايطشايب ايبشض١ٜ يًبشض 

" األمحض

دٖٛضٟ 

َادغتري ايظٖضا٤ أعاَ٘ فتش٢  7

فصٌ ٚتعضٜف بعض املضنبات 

ايفٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ ايٓؾط١ بٝٛيٛدٝا َٔ 

بعض ايٓباتات ايطب١ٝ املصض١ٜ 

اعتدالص ٚتٛصٝف بعض املضنبات "

ايطبٝع١ٝ ايٓؾط١ َٔ ايٓباتات ايطب١ٝ 

 " املصض١ٜ ٚايها٥ٓات ايزقٝك١ 

دٖٛضٟ 

َادغتري  أَري٠ ضبُٛر ناٌَ  8

تكِٝٝ ايتأثريات ايٓافع١ يبعض َهْٛات " 

ايٓباتات ايطب١ٝ عًٞ ايتغضطٔ املغتشح 

" نُٝٝا٥ٝا يف سٝٛاْات ايتذاصب

تكِٝٝ ايتأثريات ايٓافع١ يًٗغبريرٜٔ عًٞ 

ايتغضطٔ املغتشح بايزاٟ إٜجٌٝ ْٝرتٚط أَني 

" يف ف٦ضإ ايتذاصب

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ ٖب٘ ْٜٛػ أمحز  9

ايتأثري ايغاّ يبعض املغتدًصات ايٓبات١ٝ "

ٚاملٓتذات املٝهضٚب١ٝ عًٞ سنٛص ازبضسإ 

 "ايبٝطا٤

تكِٝٝ ايتأثريات ايغ١ُٝ يٓبات ايعؾاص  "

" ٚاألباَهتني عًٞ سنٛص ازبضسإ ايبٝطا٤

غري دٖٛضٟ  
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 ـ:اآلدابكلية - 37
 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  سغني ضبُٛر سغٔ أمحز   1

رصاع١ َٝزا١ْٝ " ايتشطض َٚؾه١ً ايبطاي١ 

يع١ٓٝ َٔ ايؾباب املتعطًني ٚايػري َتعطًني 

عٔ ايعٌُ يف َز١ٜٓ املٓٝا 

رصاع١ َٝزا١ْٝ "ايتشطض َٚؾه١ً ايبطاي١ 

يع١ٓٝ َٔ ايشنٛ املتعطًني ٚايػري 

َتعطًني عٔ ايعٌُ يف َز١ٜٓ املٓٝا  

غري دٖٛضٟ 

َادغتري  ضبُز َربٚى عبز ايعظٜظ   2

املٓاطل ايصٓاع١ٝ يف ضبافع١ بين عٜٛف 

رصاع١ ازبػضافٝا االقتصار١ٜ  

املٓاطل ايصٓاع١ يف ضبافع١ بين عٜٛف 

باعتدزاّ )رصاع١ يف ازبػضافٝا االقتصار١ٜ 

ْعِ املعًَٛات ازبػضافٝا ٚاالعتؾعاص عٔ 

 (بعز

غري دٖٛضٟ 

 
 

  

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

ـ :البشريكلية الطب - 38
 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ خايز عبز املعط٢ سافغ  1

رصاع١ َكاص١ْ ْتا٥ر ع١ًُٝ اعت٦صاٍ ازبزاص 

ايزاخ٢ً يًذٝب ايٛد٢ٓ باملٓعاص َع ٚرٕٚ اسبفاظ 

عا٣ ايكضٜٔ ايغف٢ً 

 1/3/2016 اىل 1/3/2015ال ٜٛدز 

رنتٛصا٠  ْبٌٝ فهضٟ طاٖض تارصؼ   2

رصاع١ ايتشٛص ازبٝين ألبٛيٝبٛبضٚتني ٖـ يف َضض٢ 

ايبٍٛ ايغهضٟ َٔ يٓٛع ايجاْٞ املصابني ٚايػري 

َصابني باالعتالٍ ايهًٟٛ ايغهضٟ 

 10/2015 ٜٓتٗٞ 10/2014ال ٜٛدز  

رنتٛصا٠  تاَض ضبُز ضبُز ضبُٛر   3

ايضابط بني دني َغتكبالت فٝتاَني ر َتعزر 

األؽهاٍ َٚعزٍ ٖضَٕٛ ايباصاثضَٕٛ يف َضض٢ 

ايفؾٌ ايهًٟٛ املظَٔ َٔ ايزصد١ اشباَغ١ ٚايشٜٔ 

خيطعٕٛ يًعالز باالعتصفا٤ ايزَٟٛ  

 10/2015 إىل 10/2014ال ٜٛدز  

4 
ٚيٝز ععٝز عبز اشبايل 

ؽافعٞ  
رنتٛصا٠  

ْتا٥ر تػٝري َفصٌ ايفدش ايهاٌَ ايالامسٓيت يف 

 ع١ٓ  30املضض٢ أقٌ َٔ 

 3/2016 إىل 3/2015ال ٜٛدز  

رنتٛصا٠  أمحز ضبُز خًٌٝ أمحز   5

َكاص١ْ االثاص ايطبٛغضاف١ٝ ٚاالْهغاص ْتٝذ١ 

ايعُٝل َكابٌ : ايؾكٛم املكٛع١ يف صأب ايكض١ْٝ

ايضقا٥كٞ األَاَٞ  

 10/2015 إىل 10/2014ال ٜٛدز  

رنتٛصا٠  ؽارٟ ضبُز سغٔ عًُٝإ   6
رٚص املاعح املكطعٞ األَاَٞ يف تكِٝٝ تؾدٝص 

ٚعالز ايتٗاب ايكض١ْٝ املٝهضٚبٞ 

 10/2016 إىل 10/2015ال ٜٛدز  

رنتٛصا٠  ع٣ًٛ ضبُٛر ضبُٛر عًٞ   7

رٚبًض ازبٓني ٚسذِ ايغا٥ٌ االَٝٓٛعٞ نُتٓب٦ات 

يٓتا٥ر اسبٌُ املطٍٛ  
 10/2016 إىل 10/2015ال ٜٛدز  

رنتٛصا٠  ضبُز عبز ايضمحٔ ضبُز   8

رٚص ايربٚدغرتٕٚ يف ايٛقا١ٜ َٔ ايٛالر٠ املبهض٠ 

بني ايٓغا٤ اسبٛاٌَ سٚات عٓل ايضسِ ايكصري  

 10/2016 إىل 10/2015ال ٜٛدز  

9 
َادز صالح ايزٜٔ ٜٛعف 

ايكاضٞ 
رنتٛصا٠  

َكاص١ْ بني اعتدزاّ عكاص املٝظٚبضٚعتٍٛ عٔ طضٜل 

ايفِ ٚاعتدزاَ٘ عٔ طضٜل املٗبٌ يف عالز محٌ 

اسبٜٛص١ً ايفاصغ١ 

 10/2016 إىل 10/2015ال ٜٛدز  

10 

صدا٥ٞ ٜٛعف ضبُز 

عًُٝإ  

رنتٛصا٠  
ْتا٥ر االعرتاتٝذ١ٝ ايزقٝك١ هلٝهٌ تضَٝظ 

ايهالّ بني ايبايػني املغتدزَني طصع ايكٛقعٞ 

 10/2016 إىل 10/2015ال ٜٛدز  

11 

عارٍ َٝٗٛب ضبُٛر عبز 

ايفتاح  
رنتٛصا٠  

ايبشح عٔ ْتا٥ر أفطٌ يف طبتًف ايطضم يتجبٝت 

ايجزٟ 
 3/2016 إىل 3/2015ال ٜٛدز  
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رنتٛصا٠  صميٕٛ بؾض٣ صطم   12

ؽز ايشصاعني يعالز تضٖالت ايشصاعني بتذُعات 

ايزٖٕٛ اهلا١ً٥ َكابٌ تضٖالت ايشصاعني بتذُعات 

ايزٖٕٛ ايك١ًًٝ أٚ املٓعز١َ، رصاع١ َكاص١ْ  

 3/2016 إىل 3/2015ال ٜٛدز  

َادغتري عاص٠ ضبغٔ سغني  13

رصاع١ اْتؾاص بهرتٜا ايهًبغٝٝال املكا١َٚ 

جملُٛع١ ايهضبابُٝٝٓات يف املضضٞ احملتذظٜٔ 

مبغتؾفٞ بين عٜٛف ازباَٞ   

 10/2015 ٜٓتٗٞ 10/2014ال ٜٛدز  

َادغتري ٖب١ مجاٍ عبز ايٓاصض  14

ايزق١ ايتؾدٝص١ٝ يكٝاؼ طٍٛ عٓل ايضسِ بٛاعط١ 

ايغْٛاص املٗبًٞ يف ايتٓبؤ ٜايٛالر٠ املبهض٠  

 10/2016 ٜٓتٗٞ 10/2015ال ٜٛدز  

َادغتري ٖب١ ضبُز سغٔ  15

تكِٝٝ تزفل ايزّ يًُبٝطني يف َضضٞ تهٝػ 

املبٝطني باعتدزاّ ايزٚبًض املًٕٛ  
 10/2016 ٜٓتٗٞ 10/2015ال ٜٛدز  

َادغتري عاَح ْبٌٝ عٝار  16

تكِٝٝ تأثري نٌ َٔ اؽع١ بٝٓا  عكاص َٝتٛ اٜغني 

عٞ ٚايرتقٝع بٛاعط١ املًتش١ُ عًٞ ْتٝذ١ عًُٝات 

ايعفض٠ االٚي١ٝ  

 10/2016 ٜٓتٗٞ 10/2015ال ٜٛدز  

َتالط١َ ايٓفل ايضعػٞ يف َضض ايغهضٟ  َادغتري َض٠ٚ عبز ايغالّ مخٝػ  17

 ٜٓتٗٞ 10/2014

10/2015 

 10/2016 ٜٓتٗٞ 10/2015

 
 

 

ـ :كلية التربية- 39
 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري امسا٤ ضبُز عبز اسبُٝز  1

فاع١ًٝ اعتدزاّ بعض إعرتاتٝذٝات َا ٚصا٤ 

املعضف١ يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايرتمج١ يطالب 

". ايصف األٍٚ اإلعزارٟ".ايصف األٍٚ اإلعزارٟ

 7/11/2016 ايٞ 8/11/2015الٜٛدز 

َادغتري امسا٤ عٝز عبز ايٖٛاب  2

أثض إعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ دبُع بني ايتزصٜػ ""

ايتباريٞ ٚاملٓعُات املصٛص٠ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض 

َٗاصاتايفِٗ ايكضا٥ٞ مبار٠ ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ 

". يزٟ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ

 7/11/2016 ايٞ 8/11/2015الٜٛدز 

 

 ـ:اآلدابكلية - 40
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري  محار٠ عبز ايعًِٝ عًٞ أمحز   1
ايػظٍ ايعشصٟ عٓز ايعباؼ بٔ االسٓف رصاع١ 

اعًٛب١ٝ يف ض٤ٛ تكايٝز ايؾع  
 17/7/2016عاّ عارؼ ٜٓتٗٞ ال ٜٛدز  

املادغتري ضٝا٤ ايغٝز ضبُز ايغٝز   2

ايرتابط ايٓصٞ يف قصٝز٠ باْت ععار 

رصاع١ َٔ َٓعٛص عًِ - َعاصضاتٗا ايؾعض١ٜ

ايٓص  

 17/7/2015عاّ عارؼ ٜٓتٗٞ يف ال ٜٛدز  

ايزنتٛصاٙ  ٖٜٛزا ضبُٛر عُاص ضبُٛر   3
ايتكبٌ االدتُاعٞ جملٗٛيٞ ايٓغب يف اجملتُع 

 (رصاع١ َٝزا١ْٝ يف ضبافع١ بين عٜٛف)
 17/7/2016عاّ عارؼ ٜٓتٗٞ ال ٜٛدز  
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ـ :كلية الطب البيطري- 41
 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري      سغٔ ايغٝز عبز اجملٝز 1

نفا٠٤ بعض ايربٚباتٝو ٚايزاٜهالطٚصٌٜ 

يًتشهِ ٚايٛقا١ٜ بايعزٟٚ باالميريٜا تٝٓٝال يف 

ايهتانٝت 

ال ٜٛدز 

 ايٞ 18/12/2015

18/12/2016 

2 
ضبُز َصطف٢ امحز عبز 

     ايفتاح

َادغتري 

بعض ايزصاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ اسب١ٜٛٝ ع٢ً تأثري 

املعازبات اسبزٜج١ يزا٤ ايغهضٟ ايتذضٜيب يف 

ازبضطإ 

ال ٜٛدز 

 ايٞ 18/12/2015

18/12/2016 

َادغتري  َّصطف٢ ضبُز عبز ايععٞ 3

َزخٌ ٚبا٥ٞ يتكصٞ ايٛضع اسبايٞ ملضض أسبُٞ 

ايكالع١ٝ يف َصض 

ال ٜٛدز 

 ايٞ 18/12/2015

18/12/2016 

َادغتري ؽشٟ طٜٔ ايعابزٜٔ ضبُز  4
رصاعات َٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ َتكز١َ عٔ املغببات 

ايبهتري١ٜ يالصابات ايتٓفغ١ٝ يف ايزٚادٔ 

 ايٞ 19/12/2014

19/12/2015 

 ايٞ 19/12/2015

19/12/2016 

َادغتري صابضٜٔ عًٞ عبز اسبًِٝ  5

رصاع١ عٔ املغببات ايبهتري١ٜ ياليتٗاب املعٟٛ 

يف اسبٝٛاْات سزٜج١ ايٛالر٠ 

 ايٞ 20/12/2014

20/12/2015 

 ايٞ 20/12/2015

20/12/2016 

َادغتري َٓاٍ عًٞ صٚب٢ ععزا٣ٚ  6

تكِٝٝ االعتذاب١ املٓاع١ٝ ضز بعض ايبهرتٜا 

املُضض١ سات االصٌ ايزادين ٚعالقتٗا ببعض 

املٓؾطات املٓاع١ٝ 

ال ٜٛدز 

 ايٞ 18/12/2015

18/12/2016 

َادغتري  طَؾري٠ ضبُز عبز ايعظٟ 7

ايتٛصٝف املٝهٛيٛدٞ يًفطضٜات املضتبط١ 

باملؾانٌ ايٓفغ١ٝ يف بزاصٟ ايتغُني 

ال ٜٛدز 

 ايٞ 18/12/2015

18/12/2016 

ال ٜٛدز  رصاعات عٔ ايتٗاب ايغض٠ يف ايهتانٝت ايصػريَادغتري  رأمحز إبضاِٖٝ عبز املٛدٛ 8

 ايٞ 18/12/2015

18/12/2016 

َادغتري سٓإ قضْٞ عٝز  9

االنٝاؼ ايعط١ًٝ يف بعض أْٛاع ايًشّٛ 

 َٚٓتذاتٗا

ال ٜٛدز 

 ايٞ 18/12/2015

18/12/2016 

َادغتري  ضبُز حبٗا٤ عبز ايفتا 10
تكزٜض دٛر٠ ْٚعاّ عال١َ ايًدي ٚبعض َٓتذات٘ 

يف املزٕ ازباَع١ٝ 

ال ٜٛدز 

 ايٞ 18/12/2015

18/12/2016 

رنتٛصاٙ سغٔ ضبُز َٛعٞ  11

رصاعات َٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ عٔ َٝهضٚبات ايغٌ 

ايالمنط١ٝ املعظٚي١ َٔ االبكاص 

 اىل 30/7/2014

30/7/2015 

 اىل 30/7/2015

30/7/2016 

 "تٛنٝز دٛر٠ دبٗٝظ سبا٥ح االبكاص" رنتٛصاٙ نضِٜ ايزٜٔ عًٞ  عبز اهلل  12

 ايٞ 20/12/2014

20/12/2015 

 ايٞ 20/12/2015

20/12/2016 

13 

عبز   ْٗٞ ضبُز ظبٝب

   ايضمحٔ
رنتٛصاٙ 

تٛصٝف بعض ازبٝٓات املضتبط١ مبكا١َٚ 

 االَضاض يف ازباَٛؼ

 ايٞ 19/12/2014

19/12/2015 

 ايٞ 19/12/2015

19/12/2016 

 

 ـ:الحقوقكلية - 42
  
 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصا٠  َعتظ َصطف٢ عبز اهلل   1
املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ ايٓاؽ١٦ عٔ ربظٜٔ ٚتزاٍٚ 

ايٓفاٜات 

 إىل 19/11/2013

 18/11/2015 إىل 18/11/2014 18/11/2014

2 
أمئ عبز ايضمحٔ إَاّ 

ضبُز  

رنتٛصا٠  
املغ٦ٛي١ٝ ايزٚي١ٝ عٔ دضا٥ِ االعتكاٍ 

ٚايتعشٜب يف ض٤ٛ قٛاعز ايكإْٛ ايزٚيٞ  
 11/7/2016 إىل 12/7/2015ال ٜٛدز  

رنتٛصا٠  ٜاعض ضبُز ط٘ صفاعٞ   3
ايتصارّ ايبشضٟ يف إطاص املعاٖزات ٚايتتفاقات 

ايزٚي١ٝ ٚايتؾضٜع املصضٟ  
 11/7/2016 إىل 12/7/2015ال ٜٛدز  

رنتٛصا٠  َض٠ٚ ضبُز أمحز عٝز   4
االدباٖات اسبزٜج١ يف املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ 

املٛضٛع١ٝ املضتبط١ مبُاصع١ ١َٓٗ ايتٛيٝز  
 11/9/2016 إىل 12/9/2015 11/9/2015 إىل 12/9/2014

5 
ضبُٛر ضبُز خًٌٝ 

ازبغُٞ  

رنتٛصا٠  
االذبار ايٓكزٟ األٚصبٞ َٚز٣ إَها١ْٝ 

ذبكٝل ٚسز ْكز١ٜ عضب١ٝ  
 2/7/2016 إىل 13/7/2015 12/7/2015 إىل 13/7/2014
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رنتٛصا٠  مجاٍ ٚيِٝ عًُٝإ   6

ذبضٜض قطاعٞ اشبزَات املاي١ٝ ٚاالقتصار١ٜ 

يف إطاص َٓع١ُ ايتذاص٠  ايعامل١ٝ بني ايهفا٠٤ 

ٚايتٓافػ ٚأثضٙ ع٢ً االقتصار املصضٟ  

 19/6/2016 إىل 20/6/2015 19/6/2015 إىل 20/6/2014

رنتٛصا٠  صضا أبٛ بهض عبز ايكارص   7
أثض تطبٝل قٛاعز سٛن١ُ ايؾضنات ع٢ً 

عٛم املاٍ املصضٟ  
 7/6/2016 إىل 8/6/2015 7/6/2015 إىل 8/6/2014

رنتٛصا٠  خايز سغني ضبُز سغني   8
ايتأَني َٔ املغ٦ٛي١ٝ يف إطاص عكز ايٓكٌ 

ايبشضٟ  
 11/7/2016 إىل 12/7/2015ال ٜٛدز  

رنتٛصا٠  محار٠ إبضاِٖٝ أمحز عال١َ   9

ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يتزاٍٚ ايصهٛى ايتذاص١ٜ 

رصاع١ َكاص١ْ - ايصارص٠ َٔ املغتٛرعات ايعا١َ

بني ايكإْٛ املصضٟ ٚاالظبًٛ أَضٜهٞ 

 11/7/2016 إىل 12/7/2015ال ٜٛدز  

 

 

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

ـ :كلية الطب البيطري- 43
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ أ١َٝٓ ضبُز ايغٝز  1

تؾدٝص بعض األَضاض ايبهتري١ٜ باعتدزاّ تفاعٌ 

ايبًُض٠ املتغًغٌ ايتكًٝزٟ ٚايهُٞ 

يعزّ اْتعاّ ايطايب١ بايزصاع١ نُا دا٤ 

بهتاب ايكغِ 

رنتٛصاٙ امحز عُض عبز ايًطٝف  2

ذبطري يكاسات ضز فريٚؼ ايبغت٢ بطضم طبتًف١ َٔ عرتٙ 

َعظٚي١ سزٜجا 

يغفض ايطايب اىل بعج٘ خاصد١ٝ 

بايٛالٜات املتشز٠ االَضٜهٝ٘ نُا دا٤ 

بهتاب ايكغِ 

 

 
 

ـ :كلية اآلداب- 44
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري  مس١ٝ مسري أمحز ضبُٛر   1
عزّ االتصاٍ باملؾضف باإلضاف١ إيٞ عزّ رصاع١ أعًٛب١ٝ  - ؽعض فاصٚم دٜٛز٠

تغزٜز املصضٚفات  

ايزنتٛصاٙ  ٜغٔ عٝز ضبُز عبز اسبفٝغ   2
َفّٗٛ املكزؼ يف فًغف١ صٚرٚيف أٚتٛ 

عزّ اتصاٍ ايطايب باملؾضف َٓش تاصٜذ 

ايتغذٌٝ باإلضاف١ إىل عزّ تغزٜز 

املصضٚفات 

 
 

ـ :كلية الحقوق- 45
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصا٠  ضبُز فتشٞ قضْٞ عبز اجملٝز   1

اإلخالٍ بطُاْات ايٓعاّ االْتدابٞ ٚأثضٙ ع٢ً صش١ ايتُجٌٝ 

ايٓٝابٞ 

عزّ دز١ٜ ايباسح ٚعزّ االْتٗا٤ َٔ 

أعُاٍ ايضعاي١  
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ـ :وافق المجلس على المذكرة المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن تحويل الدراسة- 46
 
 

 

إىل من اسـم الطالــب م 

ربًّٛ َادغتري ٖادض سغني عٝز  1

 

 

 
 

ْا٥ب ص٥ٝػ ازباَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 
 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ازباَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


