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 االستهالل :أوال
 

 .الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر 

 

المصثدقـثت :     ثانثًا 
 

 
 

 . 17/1/2016بتاصٜذ  (113)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 
ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

 

الضىابط :  ثلثث
 

تكضٜض )املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َٛقف ايهًٝات ادتزٜز٠ بادتاَع١ َٔ فتح بضاَر يًزصاعات ايعًٝا -   2

 . (ايًذ١ٓ املؾه١ً  ف٢ ٖشا ايؾإٔ 

ايكضاص 

.  عًٞ تكضٜض ايًذ١ٓ ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عكز َغابك١ شتترب ايؾٗض٠  ايعامل١ٝ  ايت٢ ٜٓعُٗا اجملًػ ايجكايف ايربٜطاْٞ َع -   3

بضْاَر ايبشٛخ ٚايت١ُٝٓ ٚا٫بتهاص بانارمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚاختٝاص داَع١ ب٢ٓ عٜٛف ممج٬ عٔ  

. داَعات ايصعٝز 

ايكضاص 

 .أسٝط اجملًػ عًُا -  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ طٜاص٠ املغتؾاص ايجكايف ايص٢ٓٝ ٚاملغتؾاص ايتع٢ًُٝ ايص٢ٓٝ ٚسيو يزعِ ايتعإٚ -   4

 .ايجكايف ٚايتع٢ًُٝ بني ادتاْب ايص٢ٓٝ ٚداَع١ ب٢ٓ عٜٛف 

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

ا١َٝٓ ستُز ايغٝز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعار٠ قٝز ايطايب١ -   5

 .يزصد١ ايزنتٛصا٠ بعز ؽطب قٝزٌٖ يتذاٚطٖا املز٠ ايكا١ْْٝٛ يًتغذٌٝ 

 

ايكضاص 

تادٌٝ املٛضٛع اىل ادتًغ١ ايكار١َ 
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تكضٜض ايًذ١ٓ ف٢ َكرتح ن١ًٝ ا٫راب بفتح باب ايتغذٌٝ يزصد١ ايزنتٛصاٙ - 6

 .َضتني ف٢ ايعاّ خ٬ٍ ؽٗض اغغطػ ٚفرباٜض بز٫ َٔ َض٠ ٚاسز٠ ف٢ ؽٗض اغغطػ 

 

ايكضاص 

. عزّ َٛافك١ اجملًػ طبكا يتكضٜض ايًذ١ٓ املؾه١ً -  

 

 ا٫عتاس املتفضغ بكغِ ايتاصٜذ به١ًٝ ا٫راب بؾإٔ –عبز ادتٛار ستُز اَني / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ  ا-   7

  .2016بزٕٚ َضتب ملز٠ عاّ اعتباصا َٔ عبتُرب  (راخ١ًٝ)املٛافك١ ع٢ً َٓش٘ اداط٠ تفضغ عًُٞ 

 

ايكضاص 

.  َٔ قإْٛ تٓعِٝ ادتاَعات 88اعار٠ املشنض٠ يه١ًٝ ا٫راب ٫عتهُاٍ َتطًبات املار٠ صقِ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ َز قٝز ايط٬ب  - 8

  ٞستُز عبز ايضمحٔ َصًٝش

  ِٝاؽضف امساعٌٝ عبز ايعع

  مجاٍ ط٘ ستُز 
. ٚسيو بزصد١ ايزنتٛصاٙ 

 

ايكضاص 

. َصطف٢ عبز ادتٛار ٫بزا٤ ايضأٟ ايكاْْٛٞ / ر.عضض املشنض٠ ع٢ً ا

 

 املكٝز٠ –صِٜ بٗا٤ ايزٜٔ ستُز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ  بؾإٔ ايتُاؼ ايباسج١ -   9

:-  بايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ اعفا٩ٖا َٔ عزار ايضعّٛ ايزصاع١ٝ سٝح اْٗا

  17/11/2015اْتٗت َٔ َٓاقؾ١ ايضعاي١ بتاصٜذ  

  18/11/2015تاصٜذ اعتشكام ايضعّٛ يًعاّ ادتزٜز 

   3/1/2016َٚٓشت رصد١ املادغتري بتاصٜذ .  

 

ايكضاص 

. عزّ اعتشكام ايضعّٛ ملٓاقؾتٗا ايضعاي١ قبٌ تاصٜذ بزا١ٜ ايعاّ ادتزٜز

 

/  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب - 10

. سغاّ سغٔ عبز ايضاطم  ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ ا٫َضاض ايعصب١ٝ  بتكزٜض عاّ دٝز 

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  
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/  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب - 11

. عضف١ عٝز امحز عضفات  ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ ادتضاس١ ايعا١َ  بتكزٜض عاّ دٝز 

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ فتح باب ايتغذٌٝ يزصد١ املادغتري ف٢ - 12

.  داَع١ ب٢ٓ عٜٛف –ايفغٝٛيٛدٝا به١ًٝ ايطب 

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  
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المذكزات المقدمة من الكلنثت : رابعث 

 

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

ـ :الطب البشريكلية - 13
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

املادغتري  ؽضٜف ستُز صتٝب   1

َكاص١ْ َغاعز ايت١ٜٛٗ ايٓغيب نٛع١ًٝ فطاٙ َٔ 

دٗاط ايتٓفػ ايصٓاعٝب بايطضٜل ايتكًٝز١ٜ يف 

املضض٢ ايشٜٔ ٜعإْٛ يف تفاقِ سار يف َضض ا٫ْغزار 

ايض٥ٟٛ املظَٔ ٚفؾٌ يف ادتٗاط ايتٓفغٞ  

عاَح نُاٍ املضاغٞ  / أر

أمحز عت٢ طنضٜا  / أّ ر

عبز ايعظٜظ َصطف٢  / ر

9 

3 

9 

 

املادغتري  ؽضٜف ص٬ح عٝز   2

رٚص ايتصٜٛض بايضْني املػٓاطٝغٞ يف حتزٜز ختطٝط 

َا قبٌ ادتضاس١ يف سا٫ت عضطإ املغتكِٝ  

أمحز ٖؾاّ ستُز ععٝز  / ار

عشض ستُٛر عبز ايغ٬ّ  / ر

3 

4 
 

املادغتري عبز ايضمحٔ نُاٍ ايزٜٔ   3

ايزٚص ايفعاٍ يٮؽع١ املكطع١ٝ َتعزر٠ املكاطع ع٢ً 

ايؾضاٜني ٚا٭ؽع١ املكطع١ٝ بعاٌَ ايرت١ٜٚ يف 

ايهؾف املبهض  

أمحز ٖؾاّ ستُز  / أر

أمحز عٝز عبز ايباعط  / ر

3 

1 
 

املادغتري  بٝؾٟٛ ممزٚح سبٝب   4

ع٬ق١ ايطٍٛ احملٛصٟ يًعني بغُو املاقٛي١  يف سا٫ت 

قصض ايٓعض باعتدزاّ ايتصٜٛض املكطعٞ ايرتابطٞ 

ايبصضٟ  

ستُز ٜاعض عٝف ايزٜٔ  / أر

ستُز عجُإ عبز ارتايل / ر

12 

5 
 

املادغتري  دٗار صربٟ أمحز   5

رصاع١ املعضف١ ٚايتٛد٘ يز٣ ايغٝزات اذتٛاٌَ عٔ طضم 

اي٫ٛر٠ مبز١ٜٓ بين عٜٛف  

إنضاّ ستُز ايؾرباٟٚ  / أر

املضعٞ أمحز املضعٞ  / أر

ٖب١ صضا ايعضٜض  / ر

6 

4 

2 

 

املادغتري  ٖؾاّ أمحز دٓٝزٟ   6

تأثري اذتكٔ ايٛصٜزٟ يعكاص محض ايرتإ أنغُٝو 

ع٢ً ايٓظٜف ٚدٛر٠ اجملاٍ ادتضاسٞ أثٓا٤ إدضا٤ ع١ًُٝ 

َٓاظري ادتٝٛب ا٭ْف١ٝ ايٛظٝف١ٝ  

صاَظ فِٗٝ صربٟ  / أر

املضعٞ أمحز املضعٞ / أر

ستُز عٝز عبز بايععِٝ  / ر

7 

3 

2 

 

املادغتري  بغ١ُ َصطف٢ ستُٛر   7
 يف 10رصاع١ َٓاع١ٝ ٖغتٛنُٝٝا١ٝ٥ يتعبري اٍ عٞ ر 

عضطإ املجا١ْ  

عا١َٝ ستُز دبٌ  / أر

ستُز ٚدٝ٘ ناٌَ  / أّ ر

5 

3 
 

املادغتري  ستُز أمحز عبز ايععِٝ   8

تكِٝٝ ارت٬ٜا ايبطا١ْٝ يًكض١ْٝ باملٝهضٚعهٛب 

ايطٝفٞ بعز إطاي١ املٝا٠ ايبٝطا٤ باعتش٬ب ايعزع١ 

رٚ اذتضن١ ايطٛي١ٝ   (ايفانٛ)باملٛدات فٛم ايصٛت١ٝ 

َكاص١ْ باذتضن١ ايزا٥ض١ٜ  

ؽضٜف أمحز ناٌَ  / أر

عشض إبضاِٖٝ ستُز  / ر

10 

8 
 

املادغتري  آ١ٜ عضاقٞ ستُز   9

رٚص ايضْني املػٓاطٝغٞ بكٝاؼ خاص١ٝ ا٫ْتؾاص يف 

تؾدٝص نتٌ ايجزٟ  

عٗاّ طًعت ستُز  / أر

دٛصز عٝار ٬َى  / ر

2 

7 
 

ايع٬ق١ بني مسو ايكض١ْٝ املضنظٟ ٚقصض ايٓعض  املادغتري  ٖب١ أعا١َ ستُز   10
سغاّ ايزٜٔ ستُز / أر

أمحز ط٘ دٛر٠  / ر

6 

4 
 

املادغتري  َضِٜ مسري صتٝب   11
 يف ايزّ بايُٓط ايعاتٗضٟ 1اصتباط َغت٣ٛ اْزٚثًٝني 

اإلنًٝٓٝهٞ يف َت٬ط١َ ايه٢ً ا٭ٚي١ٝ با٭طفاٍ  

رايٝا صابض َضدإ  / أر

ٖب٘ َصطف٢ أمحز  / ر

٢ْٗ عبز اذتفٝغ  / ر

7 

5 

3 

 

املادغتري  أمحز خطض خًٝف١   12

ْٛاتر اذتٌُ يف ايغٝزات سٚات صُاَات ايكًب 

ايصٓاع١ٝ  

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ  / أر

محار٠ عؾضٟ عبز ايٛاسز  / ر

11 

5 
 

املادغتري  أمسا٤ َصطف٢ ناٌَ   13

رصاع١ َكاص١ْ بني تأثري سكٔ ايب٬طَا ايػ١ٝٓ بايصفا٥ح 

ايز١َٜٛ باإلضاف١ إىل ايهاصبٛنغٞ ٚسكٓٗا َع يٝظص 

ثاْٞ أنغٝز ايهضبٕٛ ادتظ٦ٜٞ يف ع٬ز ْزبات سب 

ايؾباب  

عبز ايعظٜظ إبضاِٖٝ / أر

عبز ايعظٜظ ايضفاعٞ  / أّ ر

أمحز ستُز ساَز  / ر

5 

10 

4 

 

املادغتري  ستُٛر محزٟ عبز ايبصري   14

رصاع١ عؾٛا١ٝ٥ َكاص١ْ ع٢ً يٝرتٚطٍٚ َع املٝتفٛصَني 

َكاص١ْ بايهًَٛٝفني عرتات َع املٝتفٛصَني يف سا٫ت 

تهٝػ املبٝض املغتعصٞ يًهًَٛٝفني عرتات  

إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ / أر

محار٠ عؾضٟ عبزايٛاسز  / ر

10 

4 
 

 رميض ٚادتًط١ ايزَاغ١ٝ اذتار٠ –َعزٍ رٟ املادغتري سغاّ سغٔ عبز ايضاطم  15

صؽا سغٔ / ر.ا

ستُز ابضاِٖٝ / ر

5 

4 
 

ايزنتٛصا٠  إمساعٌٝ ستُز رنضٚصٟ  16

تكِٝٝ ع٬ز عهض ايزّ يف َضض٢ ايػغٌٝ ايهًٟٛ 

ايزَٟٛ  

أؽضف ستُٛر د١ٓٝٓ  / أر

أمحز أَني إبضاِٖٝ  / ر

عًٝا٤ ستُز َٓري  / ر

6 

3 
 -
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ايزنتٛصا٠  َٞ سافغ عباؼ أَني   17

رٚص ا٭ؽع١ املكطع١ٝ َتعزر٠ املكاطع يف ايتكِٝٝ 

ايهُٞ يًض٥تني يف َضض٢ ا٫ْغزار ايض٥ٟٛ املظَٔ  

أمحز ٖؾاّ ستُز ععٝز  / أر

عشض ستُٛر عبز ايغ٬ّ / ر

َٗا فتشٞ ستُز  / ر

 -

2 
 -

 

ايزنتٛصا٠  إٜٓاؼ أمحز صَطإ أمحز   18

ق١ُٝ ايضْني املػٓاطٝغٞ ٚايضْني املػٓاطٝغٞ خباص١ٝ 

 ا٫ْتؾاص يف تؾدٝص آفات املبٝض 

إنضاّ ساَز ستُٛر / أر

٢ْٗ عبز ايؾايف ايغعٝز / أر

أمحز عبز ايفتاح  / ر

 -

 -

 -

 

ايزنتٛصا٠  َٓاٍ إرصٜػ عبز اذتُٝز   19

تكِٝٝ ساعغ١ٝ املكٛي١ يف َضض٢ ايتصًب املتعزر 

باعتدزاّ قٝاؼ زتاٍ ا٫بصاص املصػض َكاص١ْ بكٝاؼ 

زتاٍ اإلبصاص املتعزر  

عٗري ستُز عصُت  / أر

ؽضٜف أمحز ناٌَ  / أر

ٚيٝز ستُز َٗضإ  / ر

 -

2 

3 

 

ايزنتٛصا٠  ستُز عباؼ ستُز   20

املكاص١ْ بني تأثري ا٫َٝارٚصٕ ٚايًٝزٚنني َع 

املاغٓغّٝٛ عًفات ع٢ً سزٚخ ايضدفإ ايبطٝين بعز 

حتضٜض املاعو َٔ ع٢ً ا٫ٚصطٞ يف سا٫ت ايصُاّ 

ا٭ٚصطٞ 

ستُٛر َصطف٢ عاَض  / أر

سامت املعتظ ستُٛر  / أّ ر

أمحز َصطف٢ ايؾعضاٟٚ  / ر

11 

6 

3 

 

ايزنتٛصا٠  مي٢ٓ ستُز عاَٞ   21

ايع٬ز املهجف با٫ْغٛيني َكابٌ ايتشهِ ايتكًٝزٟ 

يًذًٛنٛط يف َضض٢ إصابات ايزَاغ ايضضد١ٝ ايشٜٔ 

ٜعتُزٕٚ ع٢ً ايتػش١ٜ عٔ طضٜل اذتكٔ 

ستُٛر َصطف٢ عاَض / أر

سامت املعظ ستُٛر  / أّ ر

ساطّ عبز ايٖٛاب سغني  / ر

12 

7 

1 

 

 

 
ـ :الصيدلةكلية - 14

 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

َادغتري ستُز عًٞ أَني َعٛض   1

رصاع١ إسصا١ٝ٥ ملدتًف أْٛاع املكا١َٚ ايبهتري١ٜ 

مبغتؾف٢ بين عٜٛف ادتاَعٞ  

ستُز إَاّ عبز املبز٨  / أّ ر

عاَح ستُز ستُزٟ  / ر

13 

6 
 

َادغتري نضميإ َغًِ أبٛ اذتغٔ   2

حتطري ٚتكِٝٝ ْعاّ سزٜح يتٛصٌٝ رٚا٤ يتشغني 

ايٓفاس١ٜ عرب ادتًز  

ٖب٘ فاصٚم عامل  / أّ ر

صؽا َصطف٢ خضؽّٛ  / ر

إميإ أمحز َظٜز  / ر

13 

7 

1 

 

َادغتري عُضٚ مجاٍ ف٪ار صٜاض   3

تهٜٛٔ ٚتكِٝٝ َٛصٌ ْاْٛ ستٌُ بزٚا٤ يع٬ز 

 ايغضطإ 

خايز صؽار أمحز ايؾُٝٞ  / أر

ٖب٘ فاصٚم عامل  / أّ ر

صؽا َصطف٢ خضؽّٛ  / ر

9 

12 

6 

 

َادغتري عًٞ مخٝػ عبز ايتٛاب   4

تكِٝٝ ايتأثري ايٛقا٥ٞ ايهًٟٛ احملتٌُ يبعض املٛار 

ع٢ً تغُِ ايه٢ً احملزخ جتضٜبًٝا باعتدزاّ عكاص 

ايزٚنغٛصٚبٝغني يف ادتضسإ 

عت٢  أمحز صع٬ٕ  / أر

َض٠ٚ أمحز خًف  / ر

1 

6 
 

َادغتري َض٠ٚ ستغٔ ستُٛر ط٘   5

رصاع١ شتترب١ٜ  ٚس١ٝ ملعضف١ تأثري عاٌَ ايضطٛب١ 

ع٢ً سضن١ٝ َار٠ ايغايبَٝٛاتٍٛ املٛعع١ يًؾعب 

اهلٛا١ٝ٥ ع٢ً َضض٢ ايتٓفػ بايطػط اإلظتابٞ َٔ 

خ٬ٍ أدٗظ٠ ا٫عتٓؾام املدتًف١  

ستُز إَاّ عبز املبز٨ / أّ ر

عبري ص٬ح ايزٜٔ ستُز  / ر

15 

1 
 

 

 

ـ :الدراسات المتقدمةكلية - 15
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

َادغتري بٗا٤ صاحل ؽعبإ  1
رصاع١ عٔ ايػظٍ ايهضبا٥ٞ ٫يٝاف ايبٛيٞ أَٝز ٚتكِٝٝ 

أرا٥ٗا يف َعادتات املٝاٙ 

ستُز ايؾٝذ / ر.ا

ستُز ع١َ٬ / ر

امسا٤ محٛر٠ / ر

 -

 -

13 

 

َادغتري ؽُٝا٤ ستُز صؽار  2
رصاع١ طٝف١ٝ ٫عتدزاّ اناعٝز املعارٕ ايؾب٘ 

َٛص١ً يف َعادت١ املٝاٙ 

امحز عًٞ / ر.ا

عًٞ ستُٛر / ر

امئ سغٔ / ر

22 

 -

6 

 

َادغتري عبز ايضسِٝ عارٍ ابضاِٖٝ  3

رصاع١ َكاص١ْ ي٬مناط ا٫ٜط١ٝ يًُضنبات ايٓاجت١ 

عٔ ايتفاع٬ت ا٫ٜط١ٝ ف٢ ايبٍٛ بني َضض٢ ايهبز 

 ٚا٫صشا٤ (فريٚؼ عٞ)ايٛبا٥ٞ 

٤٫ٚ سظٜٔ / ر

سغاّ شتتاص / ر

11 

 -
 

َادغتري اَاْٞ عٛض امحز  4

يف َضض٢  IFNL4ا١ُٖٝ٫ ا٫نًٝٓٝه١ٝ يًذني 

 َِٓ ايٓٛع ايضابع املعادتني Cا٫يتٗاب ايهبز ايفريٚع٢ 

بايغٛفايزٟ 

اعا١َ ستُز / ر.ا

ستُز ضٝا٤ / ر

عُضٚ ايغٝز / ر

2 
 -

16 
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َادغتري خايز طنٞ فتشٞ  5
 –حتطري ٚتٛصٝف َرتانب انغٝز ايتٝتاّْٝٛ 

نضبٕٛ ايٓاَْٛرتٟ َتعزر ايٛظا٥ف 

مسا٤ اَاّ / ر

امئ سغٔ / ر

13 

7 
 

َادغتري اعضا٤ ستُز عط١ٝ  6

اذتُض ايٟٓٛٚ املٝهضٚصٜبٛطٟ يف ايزّ نُ٪ؽضات 

س١ٜٛٝ دزٜز٠ ٚغري َ٪س١ٜ يًهؾف عٔ عضطإ 

ايض١٥ املبهض يًد٬ٜا ايػري صػري٠ 

ععار ستُز / ر.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

٤٫ٚ سظٜٔ / ر

3 

15 

14 

 

 

 

ـ :التربية كلية - 16
  

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

 مالحظات

املادغتري  إع٬ّ صاؽز عًٞ   1

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يف اذتز َٔ صعٛبات ايهتاب١ 

ٚأثضٙ ع٢ً َغت٣ٛ اٯرا٤ ا٭نارميٞ يز٣ ت٬َٝش املضس١ً 

ا٫بتزا١ٝ٥ َططضبٞ ا٫ْتباٙ سٟٚ ايٓؾاط ايظا٥ز 

عًُٝإ ستُز عًُٝإ  / أر

أمحز فهضٟ بٗٓغاٟٚ  / ر

12 

14 
 

املادغتري  َضٜإ مجاٍ صتٝب   2

فاع١ًٝ اعتدزاّ ايكبعات ايغت يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايتشزخ 

ٚايتفهري ا٫عتٓباطٞ يف ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ يز٣ ت٬َٝش 

ايصف ا٭ٍٚ اإلعزارٟ  

عٝز عبز ايٛاسز / أر

شتتاص عبز  ايفتاح  / أّ ر

 -

14 
 

املادغتري  ؽُٝا٤ عًطإ ستُز أَني   3

فاع١ًٝ بضْاَر باعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ اذتٛاؼ ارتُغ١ يف 

ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايكضا٠٤ ايعضب١ٝ يز٣ ت٬َٝش ايصف 

ايضابع ا٫بتزا٥ٞ يف َزاصؼ ايرتب١ٝ ايفهض١ٜ بزٚي١ 

ايهٜٛت  

  15ستُز ستُز ستُٛر  / أر

املادغتري  عٝز َعٛض عبز اذتُٝز   4

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً عارات ايعكٌ يف ت١ُٝٓ 

َٗاصات ايتفهري فٛم املعضيف يز٣ ت٬َٝش املضس١ً 

اإلعزار١ٜ 

ستُٛر عبز اذتًِٝ / أر

صَطإ عًٞ سغٔ  / ر

 -

14 
 

املادغتري  ٢ْٗ عبز ايًطٝف َضعٞ  5

فاع١ًٝ بضْاَر عك٬ْٞ اْفعايٞ عًٛنٞ يتعزٌٜ 

ا٭فهاص غري ايعك١ْٝ٬ املضتبط١ بزافع١ٝ ا٫صتاط يز٣ 

ع١ٓٝ َٔ ط٬ب املضس١ً ايجا١ْٜٛ  

أَاٍ عبز ايغُٝع باظ١ / أر

دٝٗإ أمحز سًُٞ  / ر

 -

14 
 

املادغتري  صباب صؽٝزٟ فُٗٞ   6

ايشنا٤ ا٫دتُاعٞ ٚع٬قت٘ بأعايٝب َٛاد١ٗ ايطػٛط 

ايٓفغ١ٝ يز٣ طايبات داَع١ بين عٜٛف املػرتبات  

إٜٗاب عبز ايعظٜظ  / أر

ستُز ستُز ايغٝز  / أّ ر 

 -

1 
 

املادغتري  ستُز عبز ايهضِٜ داعِ   7

أثض اعتدزاّ سٌ املؾه٬ت ع٢ً ت١ُٝٓ بعض َٗاصات 

ايتفهري ايٓاقز ٚا٫بتهاصٟ باعتشزاّ ايهُبٝٛتض يز٣ 

ت٬َٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ   

عٗاّ سٓفٞ ستُز  / أر

َٞ سغني أمحز  / ر

12 

 -
 

ايزنتٛصا٠  دار ايهضِٜ أمحز أمحز   8

أثض بضْاَر قا٥ِ ع٢ً املٓاظضات يت١ُٝٓ بعض املٗاصات 

ايض٥ٝغ١ٝ يًكضا٠٤ ايٓاقز٠ ٚايهتاب١ ادتًز١ٜ يز٣ ن١ًٝ 

ايرتب١ٝ ؽعب١ ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ  

عٓرت صبشٞ عبز اي٬ٙ / أر

شتتاص عبز ايفتاح  / أّ ر

 -

15 
 

ايزنتٛصا٠  ْغضٜٔ أمحز ٖاؽِ أمحز   9

فعاي١ٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايتكِٜٛ ايؾاٌَ 

يت١ُٝٓ َٗاصات ايتزصٜػ يز٣ َعًُٞ ايًػ١ 

اإلصتًٝظ١ٜ ٚاجتاٖاتِٗ ضتٖٛا  

عٝز عبز ايٛاسز  / أر

ٖب٘ َصطف٢ ستُز  / أّ ر

 -

6 
 

 

ايزنتٛصا٠  مساح َصطف٢ ا٭َني   10

 يف  (mat 4)فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜٝيب قا٥ِ منٛسز ايفٛصَات 

اذتز َٔ ايعذظ املتعًِ يز٣ ت٬َٝش املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ سٟٚ 

صعٛبات ايتعًِ  

  15عًُٝإ ستُز عًُٝإ  / أر

ايزنتٛصا٠  ستُٛر ممزٚح ستُز   11

اعرتاتٝذ١ٝ َكرتس١ إلراص٠ ايعٌُ ايتطٛعٞ بادتاَعات 

املصض١ٜ يف ض٤ٛ بعض ارتربات ايعامل١ٝ 

عارٍ عبز ايفتاح ع١َ٬  / أر

أعا١َ ستُٛر قضْٞ  / أر

 -

14 
 

ايزنتٛصا٠  أْٛص أمحز إمساعٌٝ   12
يتشغني دٛر٠  (6  )َتطًبات تطبٝل َزخٌ عت١ عٝذُا 

اإلراص٠ ايصف١ٝ باملزاصؼ اإلعزار١ٜ يف َصض  

أعا١َ ستُٛر قضْٞ  / أر

أمحز ستُز غامن / أّ ر

15 

14 
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ـ : العلومكلية- 17
  

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

 مالحظات

املادغتري أمحز صتاتٞ ستُز  1

خصا٥ص صٛت١ٝ غري تكًٝز١ٜ يًبًٛصات ايفْٛٛت١ٝ ٚاملٛار 

ارتاصق١ 

 عضف١ سغني/ ر.أ

طنٞ عٝز / ر

3 

3 
 

2 
َصطفٞ عبز ايععِٝ 

ستُز 

املادغتري 
تأثري ايرتنٝب ادتٝٛنُٝٝا٥ٞ يبعض ايغضبٓتني املصضٟ 

عًٞ خصا٥ص٘ ندضعا١ْ ٚاق١ٝ َٔ ا٭ؽعاع 

 ستُز دار ايهضِٜ/ ر

 أمحز ستُز طاٜز/ ر

خايز عبز ايغُٝع / ر

6 

1 

3 

 

املادغتري َصطفٞ ستُز عٝز  3

رصاع١ ايفٛصاَٝٓفضا بتتابعات ا٫ٜٛعني مبٓطك١ بين عٜٛف 

 ايظعفضا١ْ ، مشاٍ ايصشضا٤ ايؾضق١ٝ ، َصض –

 ؽعبإ غامن/ ر

 إبضاِٖٝ ستُز عبز ادتٝز/ ر

ٜاعض فًٝح / ر

3 

2 

3 

 

املادغتري ستُز عٝز ستُٛر  4

رصاعات َٝهضٚبٝٛيٛد١ٝ عًٞ إْتاز شتفطات ايتٛتض 

ايغطشٞ ٚاملغتشًبات اذت١ٜٛٝ 

 َادز عٝز/ ر.أ

 أمئ سغٔ/ ر

أعا١َ ستُز َصطفٞ / ر.أ

12 

1 

5 

 

املادغتري ستُز عظت ستُٛر  5

ٚقات آ١َٓ ٚصخٝص١ تغتدزّ يف َعاٌَ ؽضنات 

ايغهض نبزٌٜ رت٬ت ايضصاص يف تضٜٚل ايعٝٓات 

املع١ًُٝ 

 ستُز ايكاعِ ستُز/ ر.أ

ستُز ستُٛر سغاْني / ر.أ

10 

4 
 

املادغتري أَري٠ عبز ايضسِٝ ٜاعني  6

ايتكزٜض ايهُٞ يًٓشاؼ ٚايضصاص ٚايهارَّٝٛ ٚايظْو 

يف طٜٛت ايظٜتٕٛ املصضٟ 

 ستُز زتزٟ/ ر.أ

ستُٛر عًٞ أمحز / ر

9 

4 
 

7 
ستُٛر عبز ايفتاح 

ستُز 
املادغتري 

طضم دزٜز٠ يتكزٜض بعض ايعكاقري ايصٝز١ْٝ٫ اييت 

تٓتذٗا ؽضن١ اذته١ُ ي٬ر١ٜٚ 

 ستُز ايكاعِ ستُز/ ر.أ

َٗا ستُز عبز ايضمحٔ / ر

9 

4 
 

املادغتري صساب فتشٞ ستُز  8
ممتظات ْاَْٛرت١ٜ دزٜز٠ ٫طاي١ ايتًٛخ َٔ ستطات 

َعادت١ َٝا٠ ايصضف ايصشٞ يف ستافع١ ايفّٝٛ 

ستُز زتزٟ / ر.ا

امحز عبز ايفتاح / ر

8 

4 
 

ايزنتٛصا٠ أَري٠ ستُز عٝف اهلل  9

رصاع١ عٔ أؽباٙ ايظَض ايٓاع١ُ ٚأؽباٙ ايظَض ايٓاع١ُ 

ايفاط١ٜ 

 أمحز عبز ايكارص/ ر.أ

عبز ايضمحٔ عبز / ر.أ

 اذتُٝز

عصاّ محز محٛر٠ / ر

11 

1 

1 

 

10 

ستُز ستُز صبٝع 

ستُز 

ايزنتٛصا٠ 

ايتأثري ايٛقا٥ٞ يبعض َطارات ا٭نغز٠ عًٞ مس١ٝ 

دظ٦ٜات ثاْٞ أنغٝز ايتٝتاّْٝٛ املتٓا١ٖٝ ايصػض يف 

سنٛص ادتضسإ 

 سٓإ عبز اذتُٝز/ ر.أ

 عبز ايهضِٜ ستُز/ ر

أمئ سغٔ سنٞ / ر

14 

3 

5 

 

ايزنتٛصا٠ عٗاّ عٛض ستُٛر  11

رصاع١ ايتهغري ايط٥ٛٞ املزعِ با٭ؽع١ املض١ٝ٥ يبعض 

أصباغ ايٓغٝر 

 أمحز أمحز عبز ارتايل/ ر.أ

عاَض عاَٞ ستُز / ر

15 

3 
 

ايزنتٛصا٠ ْٗٞ عبز ايععِٝ أمحز  12

تكِٝٝ اٯثض ايٛقا٥ٞ يبعض املهْٛات ايٓبات١ٝ عًٞ إيتٗاب 

املفاصٌ املغتشح جتضٜبٝا يف ادتضسإ 

 ستُز بزص ايزٜٔ/ ر.أ

ٖٓا٤ إبضاِٖٝ / ر.أ

6 

8 
 

ايزنتٛصا٠ ٢َٓ ع٢ً امحز  13

ايتطبٝكات ايطب١ٝ يًٝظص باعتدزاّ ايتشًٌٝ ايطٝفٞ سات 

سغاع١ٝ عاي١ٝ 

طاصم عًٞ / ر.ا

نُاٍ عبز اهلارٟ / ر.ا

15 

3 
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ـ :التجارةكلية - 18
  

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

املادغتري  ٖٓز ستُز اَني  1

اثض تطبٝل بضاَر املضادع١ املؾرتن١ ع٢ً عٛم ارتزَات 

خب٬ف املضادع١ ٚدٛر٠ ارا٥ٗا 
  10ابضاِٖٝ عبز اذتفٝغ / ر.ا

 

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

ـ :كلية الطب البيطري- 19
 

 

  

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

املادغتري ٖاٜزٟ ضٝا٤ ايزٜٔ   1

رصاعات عٔ املغببات ايبهتري١ٜ اييت 

ت٪رٟ إىل إطتفاض ْغب١ ايفكػ يف 

قطعإ ا٭َٗات 

عظ٠ عبز ايتٛاب عًٞ / أر

اذتغني ستُز عبز ايًطٝف / ر

أمحز سغني عابز / ر

 

عظ٠ عبز ايتٛاب عًٞ / أر

اذتغني ستُز عبز / ر

دٝٗإ َصطف٢ بزص / ر

 

ـ :كلية التجارة- 20
 

 

  

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

املادغتري خريٟ ستُٛر ستُز  1

تطبٝل َفاِٖٝ ٚاعايٝب اراص٠ ايتهًف١ 

ع٢ً ايٛسزات اذته١َٝٛ 
ابضاِٖٝ عبز اذتفٝغ / ر.اؽعبإ َباصط / ر.ا

 

 
ـ :كلية التربية- 21

 
 

  

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

املادغتري  ستُز ْاصض عًٞ   1

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ ا٫نتؾاف 

املٛد٘ يف تزصٜػ َار٠ اذتاعٛب ع٢ً 

ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقز يز٣ ت٬َٝش 

املضس١ً املتٛعط١ بزٚي١ ايهٜٛت  

عٗاّ سٓفٞ ستُز  / أر

عٗاّ سٓفٞ ستُز  / أر

َٞ سغني أمحز  / ر
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ـ :كلية االداب- 22
 

 

  

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

املادغتري ابٛ بهض َاٖض صَطإ  1

: ايتهاٌَ بني رٍٚ سٛض ايٌٓٝ 

رصاع١ يف ادتػضافٝا " َكَٛات٘ َٚعٛقات٘ 

 "ايغٝاع١ٝ 

ستُز عبز ايعظٜظ / ر.ا

اْٛص عٝز / ر

ستُز عبز ايعظٜظ / ر.ا

2 
نضميإ امساعٌٝ 

سغٔ 

املادغتري 

َعادت١ املؾه٬ت ايهاصتٛدضاف١ٝ 

باعتدزاّ ْعِ املعًَٛات ادتػضاف١ٝ 

بايتطبٝل ع٢ً ؽب٘ دظٜظ٠ عٝٓا٤ 

ستُز فٛطٟ / ر.ا

اْٛص عٝز / ر

ستُز فٛطٟ / ر.ا

 

 

 

ـ :كلية الصيدلة- 23
 

 

  

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

املادغتري أمحز ستُز سغب   1

رصاع١ ساعٛب١ٝ يفِٗ ايعٛاٌَ ع٢ً 

املغت٣ٛ ادتظ٦ٜٞ ملٛاد١ٗ فريٚؼ 

 Cا٫يتٗاب ايهبزٟ 

خايز صؽار أمحز ايؾُٝٞ / أر

خايز ستُز ايعكًٝٞ / أّ ر

ستُز ط٘ ايغعزٟ  / ر

خايز صؽار أمحز  / أر

خايز ستُز  / أّ ر

٢ْٗ ٖاْٞ أَني   / ر

ايزنتٛصا٠  ؽُٝا٤ أبٛ اذتُز عٝز   2

تصُِٝ ٚتؾٝٝز بعض املضنبات 

اذتًك١ٝ ٚغري املتذاْغ١ نُطارات 

يًغضطإ ٚا٫يتٗابات  

خايز صؽار أمحز  / أر

ستُز ط٘ ايغعزٟ  / ر

خايز صؽار أمحز  / أر

ستُز ط٘ ايغعزٟ  / ر

٢ْٗ ٖاْٞ أَني / ر

 

 

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

ـ :كلية التربية- 24
 

 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  فاط١ُ ستُز ايعذُٞ   1

أثض اعتدزاّ نٌ َٔ ايتعًِٝ ايكا٥ِ ع٢ً 

خز١َ اجملتُع ٚيعب ا٭رٚاص يف تزصٜػ 

ٚسز٠ إراص٠ املٛاصر ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املفاِٖٝ 

ا٫قتصار١ٜ ٚاملٗاصات اذتٝا١ْٝ ٚايشنا٤ات 

املتعزر٠ يز٣ طايبات املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

بزٚي١ ايهٜٛت  

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ يعب ا٭رٚاص يف 

تزصٜػ ٚسز٠ إراص٠ املٛاصر ع٢ً ت١ُٝٓ بعض 

املفاِٖٝ  ا٫قتصار١ٜ ٚاملٗاصات اذتٝات١ٝ 

ٚايشنا٤ات املتعزر٠ يز٣ طايبات املضس١ً 

ايجا١ْٜٛ بزٚي١ ايهٜٛت 

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

ـ :الطب البشريكلية - 25
 

  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م 

 2015/2016َز عابع  2014/2015َز عارؼ  املادغتري بٗا٤ عبز ايعظٜظ ستُٛر  1

 2015/2016َز خاَػ ٫ ٜٛسز  املادغتري  ط٘ ستُٛر عجُإ  2

 2015/2016َز خاَػ ٫ ٜٛسز   املادغتري عٗاّ ستُز اذتغٝين  3

 2015/2016َز خاَػ ٫ ٜٛدز  املادغتري  صفٛت عًِٝ ستُٛر  4

 2015/2016َز خاَػ ٫ ٜٛدز  املادغتري  فاط١ُ ابضاِٖٝ ستُز  5

 2015/2016َز خاَػ ٫ ٜٛدز  املادغتري  امحز محزٟ قضْٞ  6

 2015/2016َز خاَػ ٫ ٜٛدز  املادغتري  ستُز عبز ايغ٬ّ ٜٛعف  7

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  املادغتري  اميإ عٝز سغٔ  8

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز املادغتري  اٜٗاب عبز ايظٜظ عبز اهلل  9

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  املادغتري  ٖب١ ٚسٝز عبز املطًب  10

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  املادغتري  آٜاؼ ستُز عبز ايػفاص  11

 2015/2016َز عارؼ  2014/2015َز خاَػ املادغتري  ستُٛر عٜٛػ عبز اذتفٝغ   12

 2014/2015َز خاَػ ٫ ٜٛدز  املادغتري  ؽريٖإ محزٟ ادتٓٝزٟ  13

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  املادغتري  امحز دابض عٝز  14

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  املادغتري  ٖاْٞ صؽزٟ ْاؽز  15

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  املادغتري  تارصؼ صبشٞ تارصؼ  16

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  املادغتري  عبز املٓعِ عًٞ ستُز  17

 2015/2016َز عارؼ  2014/2015َز خاَػ املادغتري  ؽريٖإ محزٟ ادتٓٝزٟ  18

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  املادغتري  ستُز سغب عُض سغب  19

 2014/2015َز خاَػ ٫ ٜٛدز  رنتٛصاٙ َض٠ٚ طٓطاٟٚ عٝز  20

 2015/2016َز خاَػ  ٫ ٜٛدز  رنتٛصاٙ ؽرئٜ عجُإ سغني  21

 

ـ :الحقوقكلية - 26
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

 رنتٛصاٙفاٜظ عبزاهلل امحز  1

رصاع١ - ضُاْات تطبٝل َبزأ املؾضٚع١ٝ

 َكاص١ْ بني َصض ٚفضْغا

 

 اىل 19/11/2014َٔ 

18/11/2015 

  إيٞ 19/11/2015

18/11/2016 

رنتٛصاٙ َعتظ َصطفٞ عبزاهلل  2
املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ ايٓاؽ١٦ عٔ ختظٜٔ ٚتزاٍٚ 

ايٓفاٜات   

 اىل 19/11/2014َٔ 

18/11/2015 

  إيٞ 19/11/2015

18/11/2016 

3 
بغ١ُ ص٬ح ايزٜٔ 

عبزايغ٬ّ 

 رنتٛصاٙ
عًطات َأَٛص ايطبط ايكطا٥ٞ يف ادتضا٥ِ 

املعًَٛات١ٝ    

  ايٞ  16/10/2014

16/10/2015 

  ايٞ 17/10/2015

16/10/2016 

رنتٛصاٙ ص٬ح ستُز ٜاعني عًُٝإ  4

ايكٛاعز ايزعتٛص١ٜ بني َكتطٝات ايجبات 

 رصاع١ َكاص١ْ   –ٚضضٚصات ايتعزٌٜ 

 ايٞ 12/9/2014

11/9/2015 

 11/9/2016  إيٞ  12/9/2015

اثض املعًَٛات١ٝ يف ا٫ثبات ادتٓا٥ٞ رنتٛصاٙ ع٤٬ ايزٜٔ عبز ايٖٛاب  5

 اىل 16/7/2014

15/7/2015 

 15/7/2016 اىل 16/7/2015
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:- وافق المجلس على شطب قيد رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (و)
 

ـ :كلية الطب البيطري- 27
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري صَطإ تٛفٝل ناٌَ  1

رصاعات باثٛيٛد١ٝ إنًٝٓٝه١ٝ ع٢ً َضض ايربٚع٬ٝ يف 

ا٭بكاص 

اْتٗا٤ َز٠ قٝز ايباسح بزصد١ املادغتري 

 

 

ـ :كلية التجارة- 28
 
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري ستُز عظت ط٘  1

ايٝات تزعِٝ اعتك٬ٍ املضادع١ ايزاخ١ًٝ ف٢ ايٛسزات 

اذته١َٝٛ يظٜار٠ دٛر٠ ع١ًُٝ املضادع١ ايزاخ١ًٝ بايتطبٝل 

ع٢ً ٚسزات اذتهِ احملًٞ ظُٗٛص١ٜ َصض ايعضب١ٝ 

ٚفا٠ ايباسح 

 رنتٛصاٙي٪ٟ عًٞ طٜٔ ايعابزٜٔ  2

 ف٢ تطٜٛض ا٫طاص  ICTرٚص تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تصا٫ت 

 رصاع١ ْعض١ٜ تطبٝك١ٝ –ايفهضٟ حملاعب١ ايتهايٝف 

اذتصٍٛ ع٢ً ايزنتٛصا٠ َٔ 

ارتاصز 

 

 

ـ :كلية العلوم- 29
 
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري أَري٠ ص٬ح ستُز أمحز  1

ارَصاص بعض ايصبػات َٔ احملايٌٝ املا١ٝ٥ بٛاعط١ 

املدًفات ايظصاع١ٝ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب١ غري َٓتع١ُ ٚمل تٓذظ ؽ٧ 

ٜشنض ٚقز مت إْشاص ايطايب١ َضتني 

َادغتري أمسا٤ صَطإ ط٘ عبز ايععِٝ  2

رصاع١ ٖغتٛباثٛيٛد١ٝ عًٞ اٯثاص ادتاْب١ٝ إلسزٟ ا٭ر١ٜٚ 

املطار٠ يًغضطإ ٚايتأثري ايٛقا٥ٞ ملطارات ا٭نغز٠ يف 

بعض أعطا٤ ادتضسإ ايبٝطا٤ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب١ غري َٓتع١ُ ٚمل تٓذظ ؽ٧ 

ٜشنض ٚقز مت إْشاص ايطايب١ َضتني 

 

 

ـ :كلية الحقوق- 30
 
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ ستُٛر َٓصٛص عًُٝإ         1
 رصاع١ –رٚص َ٪عغات اجملتُع املزْٞ يف َضاقب١ ا٫ْتدابات 

َكاص١ْ 

عزّ دز١ٜ ايباسح يف ايبشح ٚايزصاع١ 

ٚعزّ ا٫ْتٗا٤ َٔ أٜ٘ أعُاٍ يًضعاي١ بٓا٤ 

عًٞ تكضٜض َؾضف ايضعاي١ 

رنتٛصاٙ ستُز ستُز عبزايًطٝف    2

دضا٥ِ ا٫جتاص يف ايبؾض نأسز ادتضا٥ِ املضتهب١ ضز 

اإلْغا١ْٝ يف ايكإْٛ ايزٚيٞ 

عزّ دز١ٜ ايباسح يف ايبشح ٚايزصاع١ 

ٚعزّ ا٫ْتٗا٤ َٔ أٜ٘ أعُاٍ يًضعاي١ بٓا٤ 

عًٞ تكضٜض َؾضف ايضعاي١ 
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ـ :وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد - 31
 

إىل من الدرجة اسـم الطالــب م 

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ ايفّٝٛ   َادغتري َٞ َصطف٢ امساعٌٝ  1

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   َادغتري رعا٤ سغٔ سغين  2

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   َادغتري ٚعاّ زتزٟ امحز  3

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   رنتٛصاٙ اعا١َ َصطفٞ َصطفٞ  4

 
 

ـ :وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن تحويل الدراسة- 32
 

 

إىل من اسـم الطالــب م 

ربًّٛ َادغتري َريا ْبٌٝ أْٛص  1

ربًّٛ َادغتري ْغضٜٔ مجاٍ رصٜين  2

ربًّٛ َادغتري صؽا عبز ايضمحٔ عبز ادتٛار  3

ربًّٛ َادغتري ٖٓا٤ امحز صارم  4

 

 

 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


