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 االستهالل أوال:
 

 الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 .ّ  24/5/2016( بتاصٜذ 118ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -1

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١   -

 

 

 ثالثا: الضىابط
 

ٚرٚص ايغار٠ ٚننا٤  2016/2017كز١َ بؾنٕ ععنإ ايعثاا  ايتٓافغ١ٝ يًثاّ املشنض٠ امل -2

ايه١ًٝ يًزصاعا  ايثًٝا ٚايعرٛث بايتٓغٝل َع َزٜض٠ ٚذز٠ َتابث١ ؽ٦ٕٛ املعتثاني ر/ ؽُٝا٤ 

 ْعٌٝ يف طٜار٠ عزر املكعٛيني يف ادتاَث١.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

َغابك١ رعِ املثاٌَ ايعرا١ٝ بادتاَث١ رفثًا ذتضن١  املشنض٠ املكز١َ بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً -3

 ايعرث ٚايٓؾض ايثًُٞ عىل اإلَاّ.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

بؾنٕ تفثٌٝ االتفاقٝا  اييت عكزتٗا ادتاَث١ َع ادتاَثا  ايزٚي١ٝ ٚرٚص املكز١َ املشنض٠   -4

 ايغار٠ ٚننا٤ ايزصاعا  ايثًٝا ٚايعرٛث يف تٓؾٝطٗا.

 

 ايكضاص

 . فل اجملًـػٚا  -

 

بؾنٕ تثُِٝ تطعٝل ْعاّ ايترصٌٝ اإليهرتْٚٞ بهًٝا  ادتاَث١ املكز١َ املشنض٠  -5

 ٚأيٝا  َتابثت٘.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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فُٝا ٜتثًل  1972يغ١ٓ  49بؾنٕ اعتطناع صأٟ ايهًٝا  يف تثزٌٜ ايكإْٛ املكز١َ املشنض٠  -6

عٌ عثار٠ أ.ر/ عبضاِٖٝ عامل ْا٥ب ص٥ٝػ جاَث١ طٓطا بؾ٦ٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاملضعٌ َٔ ق

 يًزصاعا  ايثًٝا ٚص٥ٝػ ايًح١ٓ.

 ايكضاص

 اعزار زتايػ ايهًٝا  املكرتذا  خناٍ ؽٗض  -

 

املٛافك١ ع٢ً اعتُضاص تغحٌٝ ايعاذث / ذغاّ ايزٜٔ بؾنٕ َٔ ن١ًٝ ايظصاع١ املشنض٠ املكز١َ    -7

ايظصاع١  يزصج١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ ايظصاع١ جاَث١  املزصؼ املغاعز به١ًٝ –فضغًٞ ععز ايضذِٝ 

 اعٝٛط .

 ايكضاص

رٚصٟ عٔ َز٣ تكزّ  َع شتاطع١ ايثُٝز املدتص بادتاَث١ االخضٟ باالفار٠ بتكضٜض ٚافل اجملًـػ  -

 .ايعاذث يف عا٘

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعا  االقتصار١ٜ ٚايثًّٛ ايغٝاع١ٝ بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً َٓح    -8

املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايزصاعا  االقتصار١ٜ ٚايثًّٛ ايغٝاع١ٝ  –يغٝز٠/ غارٙ ستُز امحز طٜإ ا

جاَث١  –اجاط٠ تفضغ ملز٠ عاّ يزصاع١ بضْاَخ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ االقتصار ٚايثًّٛ ايغٝاع١ٝ 

 ايكاٖض٠. 

 ايكضاص

غاعز اجاط٠ تفضغ ع٢ًُ اٚ اجاط٠ املٛضٛع اىل ايه١ًٝ الٕ ايكإْٛ ال ميٓح املثٝز اٚ املزصؼ امل  اعار٠  -

 َٔ قإْٛ تٓعِٝ ادتاَثا . 148رصاع١ٝ بايزاخٌ ٜٚطعل ْص املار٠ صقِ 

 

َٔ ارتط١  2014/2015خط١ بثاا  ايثاّ اياايث ايتكضٜض املكزّ َٔ ايثناقا  اياكاف١ٝ ٚايث١ًُٝ بؾنٕ    -9

 بايٓعاّ ايتٓافغٞ . 2012/2017ارتُغ١ٝ ايغابث١ 

 ايكضاص

 . ًـػٚافل اجمل  -

 

االعتاس به١ًٝ ايطب ايعٝطضٟ بؾنٕ  –االيتُاؼ املكزّ َٔ ا.ر/ ععز ايٓاصض ععز ايفتاح َطٝع    -10

 املٛافك١ ع٢ً اعفا٤ٙ َٔ ايتربع اٚ تنجًٝ٘ ٚسيو بغعب ْكص ايغٝٛي٘ ٚتٛقف ايترٜٛنا  ف٢ يٝعٝا.

 

 ايكضاص

 يكإْٛعضض املٛضٛع ع٢ً ا.ر/ َصطف٢ ععز ادتٛار العزار تكضٜض يف ض٤ٛ ا  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً فتح ايزبًَٛا  امل١ٝٓٗ باالقغاّ ايث١ًُٝ    -11

 بٓعاّ ايتثًِٝ املكرتح .

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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ًزبًَٛا  بضْاَخ يفتح  بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً صٜاض االطفاٍاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -12

 تن١ًٖٝٝ بايه١ًٝ .ايتث١ًُٝٝ اي امل١ٝٓٗ

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 

امسا٤ املثٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ  بؾنٕ ايتُضٜضاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -13

اٚ َزصعني  بايه١ًٝ ايشٜٔ اَطٛا مخػ عٓٛا  ع٢ً االناض َٓش تثِٝٝٓٗ َثٝزٜٔ

 َغاعزٜٔ ٚمل حيصًٛا ع٢ً ايزصج١ االعًٞ .

 ايكضاص

 .ايًح١ٓ املدتص١عضض املٛضٛع ع٢ً   -

 

تكضٜض ايًح١ٓ املؾه١ً يفرص ال٥ر١  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾنٕ   -14

 َثٗزايعرٛث ٚايزصاعا  االٚصب١ٝ .

 ايكضاص

 .عذاي١ املٛضٛع عىل أر/ َصطف٢ ععز ادتٛار إلبزا٤ ايضأٟ ذٍٛ ادتٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًُٛضٛع  -

 

ؽطب قٝز بثض ايطناب املغحًني  بؾنٕ ضٟايطب ايعؾاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ    -15

 بزصج١ ايزبًّٛ ٚسيو العتٓفاسِٖ عزر َضا  رخٍٛ اَترإ ادتظ٤ االٍٚ .

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلس الدراسات العلٌا والبحوث قرارات
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        4                 11/6/1116( بتارٌـخ 111الجلسـة رقـم )

 

 

 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 

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

 

 :ـالحقوقكلٌة  -16
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة ـــم الطالـــــباســ م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

عبضاِٖٝ ععز صب٘ 

 عبضاِٖٝ   

 ايزنتٛصاٙ

" محا١ٜ ايناج٦ني يف فرتا  ايٓظاعا  املغًر١ رصاع١ 

 ْعض١ٜ تطعٝك١ٝ عًٞ ايناج٦ني ايغٛصٜني "

  3 أ.ر/ عارٍ ععزاهلل

2 

ستُز ععز ايغناّ 

 ستُز عًٞ

 ٙايزنتٛصا
" محا١ٜ األعٝإ ايز١ٜٝٓ عبإ ايٓظاعا  املغًر١ يف 

 ض٤ٛ قٛاعز ايكإْٛ ايزٚيٞ اإلْغاْٞ "

  4 أ.ر/ عارٍ ععزاهلل

3 

ؽعٝب َصًط ؽعٝب 

 َصًط ايظعيب

 ايزنتٛصاٙ

" َغؤٚي١ٝ ص٥ٝػ ٚأعطا٤ زتًػ عراص٠ ؽضن١ 

رصاع١ َكاص١ْ يف قٛاْني رٍٚ زتًػ  –املغا١ُٖ 

 صضٟ"ايتثإٚ ارتًٝحٞ ٚايكإْٛ امل

  12   أ.ر/ صضا ستُز ععٝز

 

 
 

 :ـالعلومكلٌة  -11
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

ستُز َثتُز أمحز 

 عمساعٌٝ

 املاجغتري

بثض اآلثاص ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ َٔ اذتع١ ايغٛرا٤ 

ٚايهاصْتني عًٞ خصٛب١ ايشنٛص َٔ ادتضسإ 

 َفضطٞ ايهٛيٝغتريٍٚ يف ايزّ

 أ.ر/ ستُز أمحز قٓزٌٜ

 أ.ر/ عًٞ خًٝف١ ايظْاتٞ

 ر/ ستُز ععز ادتعاص ذغٔ

8 

5 

10 

 

2 

َصطف٢ ستُز ععز 

 ايثظٜظ
 املاجغتري

رصاع١ نُٝٝا١ٝ٥ ذ١ٜٛٝ ع٢ً االثاص ايترغ١ٝٓٝ يف 

جغُٝا  ايٓاْٛ ٚادتغُٝا  املتٓا١ٖٝ ايصػض ٚاالثاص 

ايطاص٠ ع٢ً ايه٢ً ملار٠ ايغٝظٜناْني املغتدزّ يف 

 عناد االٚصاّ يف ادتضسإ

 ا.ر/ عٝز ععز ايكارص

 ر/ ستُز امحز قٓزٌٜ

12 

2 
 

3 
رٜٓا ععز ادتٛار ستُز 

 ععز ادتٛار

 ايزنتٛصاٙ
نثري تثضض أَٗا  ادتضسإ يًٝاّٝٛ عًٞ تطٛص ستٛص ت

 ايػز٠ ايزصق١ٝ -ايؾعه١ٝ

 صؽا صؽار أ.ر/

 ر/ أمحز صجب جابض

10 

7 

 

 ايزنتٛصاٙ عٝار٠ ٖاؽِ ْصض َؾضف 4

رصاعا  فغٝٛيٛج١ٝ ٚبٝٛيٛج١ٝ عًٞ بثض عظال  َٔ 

 ايفطضٜا  املشٜع١ يًفٛعفا 

 أ.ر/ محزٟ ذغني طٖضإ

 أ.ر/ َٓاٍ ستُز ٜاعض

 ز ؽٛقٞ َٛعٞر/ أمح

 ر/ َضِٜ ععز ارتايل ستُز

3 

9 

4 

5 

 

 ايزنتٛصاٙ أمئ عًٞ خًٝف١ عًٞ 5

تطعٝل َتهاٌَ يُٓشج٘ تؾتت ايثفضٙ يف ذغاب 

 ايتثضض األؽثاعٞ

 أ.ر/ عظٜظ ْعري عقنارٜٛؼ

 أ.ر/ خايز صارم ستُز

 أ.ر/ ٖاْٞ صاحل محزٟ

 ر/ فٛط١ٜ َعاصى

3 

4 

11 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلس الدراسات العلٌا والبحوث قرارات
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        5                 11/6/1116( بتارٌـخ 111الجلسـة رقـم )

 

 

 :ـالتجارةكلٌة  -11
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة ـــــم الطالـــــباس م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املاجغتري عًُٝإ محزإ امحز 1

رٚص بطاقا  االرا٤ املتٛاطٕ يف تطٜٛض َٓٗح١ٝ اراص٠ 

رصاع١  –َٓع١َٛ ايك١ُٝ ايتعاري١ٝ بني املٓؾن٠ ٚايثٌُٝ 

 تطعٝك١ٝ

  4 ا.ر/ اعا١َ عثٝز

 غترياملاج ستُز خايز فٝصٌ 2

َؾانٌ االعرتاف باالٜضار ٚاذتغاب ايطضٜع١ يف ظٌ 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ –تثاَنا  ايتحاص٠ االيهرت١ْٝٚ 

  3 ا.ر/ عاطف ستُز

 املاجغتري اعضا٤ ْاجح ابضاِٖٝ 3

اثض فاع١ًٝ ْعِ املثًَٛا  االراص١ٜ ع٢ً جٛر٠ ارتز١َ 

رصاع١ تطعٝك١ٝ ع٢ً  –ايتث١ًُٝٝ املكز١َ بادتاَثا  

 ض١ٜادتاَثا  املص

 ا.ر/ عصُت عٝز

 ر/ َضفت ذغني

1 

1 

 

 املاجغتري فاط١ُ ابٛ ايثظاِٜ عًٞ 4

رٚص االفصاح االختٝاصٟ ملثًَٛا  ايعرٛث ٚايتطٜٛض يف 

ختفٝض عزّ متاثٌ املثًَٛا  ٚاْثهاؼ سيو ع٢ً 

رصاع١ تطعٝك١ٝ ع٢ً  –ايك١ُٝ ايغٛق١ٝ يًؾضن٘ 

 اذز٣ قطاعا  ايصٓاع١

  4 ا.ر/ عاطف ستُز

 

 

 

 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -11
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

ععز ايضمحٔ ستُز 

 نُاٍ ستُز

 املاجغتري

" بضْاَخ تزصٜع٢ باعتدزاّ اذتعاٍ املطاط١  

يترغني ايتٛاطٕ ايثط٢ً ٚعناقت٘ مبٗاص٠ ذا٥ط 

 ايصز ف٢ ايهض٠ ايطا٥ض٠ "

 يطفٞ ايغٝزا. ر /ستُز 

 ر/ عمساعٌٝ ستُز ٖاؽِ

1 

5 

 

2 

 زذغاّ ستُز امح

 ععز ايًطٝف

 املاجغتري

"َضنظ ايترهِ بزالي٘ ايربٚفٌٝ ايٓفغ٢ يناعع٢ 

 صفع االثكاٍ"

 أ.ر / صؽا ستُز اؽضف

 ر / ستُز ابضاِٖٝ ستُز

7 

5 

 

 

 :ـالصٌدلةكلٌة  -11
 

 فاملشـــــر عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املاجغتري امحز َصطف٢ ستُز 1

تصُِٝ ٚتؾٝٝز َؾتكا  االْزٍٚ سا  فاع١ًٝ 

 بٝٛيٛج١ٝ َتٛقث١

 ا.ر/ خايز صؽار

 ا.ر/ محز٣ ستُز

 ر/ اميإ نُاٍ

15 

2 

4 

 

2 

نضِٜ ععز ايكارص 

 صٛيف
 ايزنتٛصاٙ

بضٚتٝٓا  َؾتك١ َٔ القُا  ايعهرتٜا نُطارا  

 َٝهضٚب١ٝ

 ر/ اٌَ عٝغ٢

 ر/ امحز مسري

 ر/ ٜاعض جابض

 ر/ طاصم رؽٝؾ١

15 

4 

3 

2 

 

 ايزنتٛصاٙ ستُز مجاٍ ذغٔ 3
تنثري ايهٛصنَٝٛني ع٢ً االضطضابا  ايثصع١ٝ 

 املغترزث١ بايًٝعٛبٛيٝغهاصٜز يف ايف٦ضإ

 ا.ر/ ي٢ًٝ صاؽز

 ر/ عارٍ امحز

 ر/ ستُز عُض

5 

9 

2 

 

 ايزنتٛصاٙ ستُز صجب ععز ايثظٜظ 4

ْظِٜ احملٍٛ يناصتٝٛتٓغٔ رصاع١ ع٢ً عناق١ اال

بايهٛيٝغتريٍٚ ٚاالعرتٚجني يف َضض ايظٖاميض 

 احملانٞ ٚاملغترزث جتضٜعٝا

 ا.ر/ ستُٛر خطاب

 ر/ باعِ اْٛص

2 

13 

 

 ايزنتٛصاٙ ٚيٝز ععز ايغناّ ابضاِٖٝ 5

رصاع١ ع٢ً عناق١ َاعطا  َغتكعنا  االصتٝٛتٓغٔ 

ٚايهٛيٝغتريٍٚ ٚمتاٌٝ ادتًٛنٛط ايػشا٢٥ يف َضض 

 ٖاميض احملانٞ ٚاملغترزث جتضٜعٝاايظ

 ا.ر/ ستُٛر خطاب

 ر/ اَري٠ َضار

1 

12 
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 :ـالتربٌة للطفولة المبكرةكلٌة  -11
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املاجغتري ذغني ٜثكٛب ٜٛعف 1

تُاع١ٝ فثاي١ٝ بضْاَخ تزصٜيب باعتدزاّ ايكص١ االج

يف ت١ُٝٓ بثض املٗاصا  االجتُاع١ٝ يز٣ االطفاٍ سٟٚ 

 اضطضاب ايتٛذز

 ا.ر/ عٗاّ ذٓفٞ

 ا.ر/ اؽضف َضعٞ

5 

4 
 

2 

َغاعز ععز اهلل ذغني 

 صاحل
 املاجغتري

فثاي١ٝ بضْاَخ تزصٜيب باعتدزاّ اذتاعٛب يف ت١ُٝٓ 

االرصاى ايغُثٞ ٚايعصضٟ ٚاثضٙ ع٢ً رافث١ٝ االصتاط 

 ٛبا  ايتثًِيزٟ االطفاٍ سٟٚ صث

 ا.ر/ عٗاّ ذٓفٞ

 ا.ر/ اؽضف َضعٞ

6 

5 
 

 املاجغتري عاُإ عًٞ عامل صاؽز 3

فثاي١ٝ بضْاَخ تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ايشنا٤ا  املتثزر٠ يف 

ت١ُٝٓ اراص٠ ايشا  ٚاثضٙ ع٢ً املٗاصا  ايًػ١ٜٛ يز٣ 

 االطفاٍ ضثاف ايغُع

 ا.ر/ عٗاّ ذٓفٞ

 ا.ر/ اؽضف َضعٞ

7 

6 
 

4 

ذغني ستُٛر ذغٔ 

 سٜاب
 املاجغتري

قثاي١ٝ بضْاَخ تزصٜيب يف ت١ُٝٓ ايثناقا  ايؾدص١ٝ 

 املتعاري١ يز٣ االطفاٍ املثاقني عكًٝا ايكابًني يًتثًِٝ

 ا.ر/ عٗاّ ذٓفٞ

 ا.ر/ اؽضف َضعٞ

8 

7 
 

 

 

 

 

 :ـالتربٌةكلٌة  -11
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املاجغتري ١ُ عُض  ععز ايتٛاب فاط 1

تفثٌٝ ٚذزا  ايتزصٜب ٚادتٛر٠ باملزصع١ اياا١ْٜٛ 

 ايثا١َ يف ض٤ٛ عراص٠ املثضف١ 

 أّ ر/ ٖٓا٤ أمحز ستُٛر

 ر/ َٓاص ستُز جابض  

12 

3 
 

 املاجغتري فاط١ُ صضا ستفٛظ  2

ؽعها  ايتٛاصٌ االجتُاعٞ ٚاْثهاعاتٗا ع٢ً 

١ جاَث١ بين َٓع١َٛ ايكِٝ يز٣ طناب ن١ًٝ ايرتبٝ

 عٜٛف 

 أّ ر/ مجث١ عثٝز تٗاَٞ

 ر/ مسض ععز اهلل 

6 

2 
 

3 
صذاب َصطف٢ ععز 

 املٛجٛر 
 املاجغتري

أثض اعتدزاّ ايثضٚض ايتُٗٝز١ٜ يف ت١ُٝٓ بثض 

املٗاصا  ايًػ١ٜٛ ٚايزافث١ٝ يز٣ تناَٝش ايصف ارتاَػ 

 االبتزا٥ٞ 

 أر/ عٝز ععز ايٛاذز عًٞ

 أّ ر/ ٖع٘ َصطف٢ ستُز 

- 

8 
 

 املاجغتري يؾُٝا٤ مجاٍ ستُز ا 4

فاع١ًٝ اعتدزاّ أْؾط١ َضانظ ايتثًِٝ يف ت١ُٝٓ 

 املٖٛع١ ٚبثض عارا  ايثكٌ يز٣ طفٌ ايضٚض١ 

 أر/ ستُٛر أمحز ْصض 

 ر/ ٖٝاّ َصطف٢ ععز اهلل 

11 

- 
 

 املاجغتري  ضر٢ بزٟٚ ستُز  5

فاع١ًٝ اعتدزاّ اعرتاتٝح١ٝ ايتزصٜػ ايتعاريٞ يف 

ت١ُٝٓ بثض املفاِٖٝ ايفًغف١ٝ تزصٜػ ايفًغف١ ع٢ً 

 َٚٗاصا  ايتفهري ايٓاقز يز٣ طناب املضذ١ً اياا١ْٜٛ 

  13 أر/ عٗاّ ذٓفٞ ستُز 

 املاجغتري  أمحز مسري ٖاؽِ 6

( يف تزصٜػ Seven Esفاع١ًٝ اعتدزاّ اعرتاتٝح١ٝ )

عًِ االجتُاع النتغاب املفاِٖٝ االجتُاع١ٝ ٚت١ُٝٓ 

 املضذ١ً اياا١ْٜٛ بثض املٗاصا  اذتٝات١ٝ يز٣ طناب 

  15 أر/ عٗاّ ذٓفٞ ستُز 

 املاجغتري  رعا٤ ستُز ناٌَ  7

فاع١ًٝ اعتدزاّ املزخٌ اإلْغاْٞ يف تزصٜػ ايتاصخي١ 

يف ت١ُٝٓ ايترصٌٝ ايزصاعٞ ٚبثض قِٝ األَٔ 

 ايفهضٟ يز٣ تناَٝش املضذ١ً اإلعزار١ٜ 

 أر/ عٗاّ ذٓفٞ ستُز

 ر أمحز بزٟٚ أمحز 

14 

- 

 

 

 املاجغتري  ٌ ذغٔ عايٞ عمساعٝ 8

أثض اعتدزاّ ستانا٠ األرا٤ ايزصاَٞ يف ت١ُٝٓ بثض 

َٗاصا  ايتٛاصٌ ايؾفٗٞ يف ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ يز٣ 

 تناَٝش ايصف األٍٚ اإلعزارٟ 

  15 أّ ر/ شتتاص ععز ايفتاح 

 املاجغتري  ذغاّ ستُز ستُز  9

فاع١ًٝ اعتدزاّ املفاِٖٝ ايهضت١ْٝٛ ع٢ً حتصٌٝ 

صتًٝظ١ٜ ٚبكا٤ أثض تثًُٗا يز٣ تناَٝش قٛاعز ايًػ١ اإل

 املضذ١ً االبتزا١ٝ٥ 

  11 أّ ر/ٖع٘ َصطف٢ ستُز 

 املاجغتري  ذغاّ أمحز جابض  10

حتغني جٛر٠ ارتز١َ ايتث١ًُٝٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

جاَث١ بين عٟٛ يف ض٤ٛ بثض ايُٓاسد ادتاَث١ٝ 

 املثاصض٠ )رصاع١ ذاي١(

 أر/ أعا١َ ستُٛر قضْٞ 

  ر/ ٖؾاّ عٝز ععاؼ

12 

3 

 

 املاجغتري  أمحز ستُز ععز املٛجٛر  11

آيٝا  احملاعع١ٝ يف اإلراص٠ االعرتاتٝح١ٝ رتط١ ايتثًِٝ 

 (2030قعٌ ادتاَثٞ مبصض )

 أ ّ ر/ أمحز ستُز غامن

 ر/ ٖؾاّ عٝز ععاؼ 

12 

4 
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 املاجغتري  آ١ٜ َصعاح صَطإ  12

آيٝا  تفثٌٝ ْعاّ ايغاعا  املثتُز٠ ظاَث١ بين 

 ٤ ايُٓاسد املثاصض٠ عٜٛف يف ضٛ

 أ ّ ر/ مجث١ عٝز تٗاَٞ

 ر/ فترٞ ستُز اذتغٝين 

5 

2 

 

 املاجغتري  عهلاّ أمحز ستُٛر  13

تطٜٛض عراص٠ بضاَخ ايتنٌٖٝ املثًُني تضبًٜٛا أثٓا٤ 

 ارتز١َ يف ض٤ٛ خربا  بثض ايزٍٚ 

 أر/ أعا١َ ستُٛر قضْٞ

 ر/ َٓاص ستُز جابض 

13 

4 
 

 ٠ ايزنتٛصا طاصم عارٍ ذاَز  14

فثاي١ٝ بضْاَخ عناجٞ يًتثًِٝ املتُاٜظ يف حتغني 

ايزافث١ٝ ٚخفض صثٛبا  ايكضا٠٤ ادتٗض١ٜ يز٣ 

 األطفاٍ سٟٚ صثٛبا  ايتثًِ 

 أر/ ععز ايفتاح عًٞ

 أر/ ستُز ايغٝز  

- 

5 

 

 

 مجاع١ األقضإ ٚعرَإ املدزصا  رصاع١ َٝزا١ْٝ  املاجغتري  أؽضف عٝز  15

 أر/ ستُٛر صارم

 ر/ ستُز محظ٠

1 

6 

 

 املاجغتري  أَري٠ أمحز  16

ايثٓاصض األعاع١ٝ يًح١ًُ ايفث١ًٝ ٚطضم 

 عرصانٗا آيًٝا 
  8 أر/ صناح ايزٜٔ صاحل

 املاجغتري مسض أمحز فٛيٞ 17

أخطا٤  ايٓطل ٚاعرتاتٝحٝا  اإلصناح يز٣ راصعٞ 

ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ نًػ١ أجٓع١ٝ بؾُاٍ صثٝز 

كاطع أصٛا  ايًػ١ َصض: رصاع١ ذاي١ ايٓطل َ

اإلصتًٝظ١ٜ بٛاعط١ ٠طناب ايفضق١ األٚىل قغِ 

ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ظاَث١ بين عٜٛف خناٍ ايثاّ 

 2016/2017ادتاَثٞ 

 أّ ر/ ْٛصٜػ ٚيِٝ

 ر/ ٖؾاّ ععز ايثظٜظ 

1 

1 

 

 ايزنتٛصا٠ فاط١ُ َصطف٢  18

ايثٛاٌَ املتط١ُٓ يف ايكزصا  ايثف١ًٝ  ٚمسا  

فل املٗين يز٣ ايثاًَني ايؾدص١ٝ ٚعناقتٗا بايتٛا

 يف ايصٓاع١ 

 أر/ ستُٛر ايغٝز 

 ر/ صأفت ايغٝز 

1 

3 

 

 ايزنتٛصا٠ عٜٓاؼ ععز ايثظٜظ ناٌَ  19

فثاي١ٝ بضْاَخ عصؽارٟ قاِٜ ع٢ً ايتفهري اإلجيابٞ يف 

حتغني اهل١ٜٛ ايٓفغ١ٝ ٚأثضٙ ع٢ً االْتُا٤ يز٣ 

 املضاٖكني

 أر/ عبضاِٖٝ ستُز عٝز 

 أّ ر/ ستُز ايغٝز 

- 

4 

 

 ايزنتٛصا٠ غار٠ ععز ايصُز  20

فثاي١ٝ بضْاَخ يت١ُٝٓ ايٛذزاْا  املٛجع١ ع٢ً 

ايتٛجٗا  ايزافث١ٝ يإلصتاط َٚغت٣ٛ ايطُٛح يز٣ 

 األطفاٍ ضثاف ايغُع

  15 أر/ فٛق١ٝ أمحز ععز ايفتاح 

 ايزنتٛصا٠ فاصٚم ستُز عٝز  21
فثاي١ٝ بضْاَخ تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ تضٜظ يف ت١ُٝٓ 

 اإلبزاعٞ يز٣ عطفاٍ سٟٚ اإلعاق١ ايعصض١ٜ  ايتفهري

 أر/ ْعٌٝ عٝز ايظٖاص

 أر/ أؽضف ستُٛر َضعٞ 

- 

8 

 

 ايزنتٛصا٠ ستُز مجاٍ عامل  22

فثاي١ٝ منٛسد االعتحاب١ يًتزخٌ يثناد قصٛص 

 ايت١ُٝٝ ايكضا٥ٞ يز٣ األطفاٍ سٟٚ صثٛبا  ايتثًِ 

 أر/ فٛق١ٜٛ ععز اذتُٝز 

 أر/ ستُز ايغٝز 

- 

4 

 

 ايزنتٛصا٠ ز عثز اهلل ستُ 23

 - Webاثض اعتدزاّ ايضذنا  املثضف١ٝ عرب ايٜٛب )

Quests يف ت١ُٝٓ ايطناق١ ايًػ١ٜٛ يف ايًػ١ )

اإلصتًٝظ١ٜ يز٣ طايعا  ايصف األٍٚ ايااْٟٛ يف عٝام 

 ايرتب١ املز١ْٝ االجتُاع١ٝ 

 أر/ أمسا٤ غامن غٝث

 أّ ر/ ٖع٘ َصطف٢ ستُز  

- 

10 

 

 ايغٝز ععري خريٟ صفثت  24

 ايزنتٛصا٠

 

أثض تطٜٛض َكضص ايفٝظٜا٤ يف ض٤ٛ بثض َغترزثا  

تهٓٛيٛجٝا املثًَٛا  ٚاالتصاٍ ع٢ً ت١ُٝٓ املفاِٖٝ 

ايفٝظٜا١ٝ٥ ٚايتفهري ايعصضٟ ٚاملثتكزا  املثضف١ٝ 

 يز٣ طايعا  املضذ١ً اياا١ْٜٛ 

 أر/ صف١ٝ ستُز أمحز

 أر/ ستُز محار ٖٓزٟ 

- 

6 

 

 

 أعا١َ طًع١ ستُز  25

 تٛصا٠ايزن

 

فاع١ًٝ بضْاَخ تزصٜيب عيهرتْٚٞ يف ت١ُٝٓ بثض 

َٗاصا  ايتٛجٝ٘ ايفين يز٣ َؾضيف ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 

 باملضذ١ً االبتزا١ٝ٥ ٚأثضٙ يف األرا٤ ايتزصٜغٞ ملثًُِٝٗ 

 أر/ أمحز ذغٔ عٝف 

- 

9 
 

 ايزنتٛصا٠ مسري ععام ستُز  26

فاع١ًٝ اعتدزاّ نٌ َٔ املزخٌ اإلْغاْٞ ٚاحملانا٠ 

اإليهرت١ْٝٚ يف تزصٜػ َار٠ ايثًّٛ ع٢ً ت١ُٝٓ 

املفاِٖٝ ايث١ًُٝ ٚبثض عارا  ايثكٌ ٚايتفهري 

 ايتنًَٞ يز٣ تناَٝش املضذ١ً اإلعزار١ٜ 

 أر/ ستُز محار ٖٓزٟ 

 ا ّ ر/ ستُز ععز ايضاطم 

7 

- 

 

 

 :ـالتعلٌم الصناعًكلٌة  -13
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة ــــم الطالـــــباسـ م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

ستُز ستُز عٝز 

 ستُز
 ختًٝل ايفناْؾا  َٔ املٛاعري املثز١ْٝ املاجغتري

 ا.ر/ صتٝب ايؾٝذ

 ر/ صجب نُاٍ

 ر/ محار تٛفٝل

5 

4 

5 
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 :ـالطب البشريكلٌة  -14
 

 املشـــــرف ن الرسالةعنوا الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

مسري٠ عارٍ فُٗٞ 

 ذغني
 املاجغتري

رصاع١ تفاض١ًٝ يًدناٜا ايًر١ُٝ اآلر١َٝ املنخٛس٠ َٔ 

ز١ٖٝٓ ٚرّ اذتعٌ ايغض٣ ايٓداع ايثع٢ُ ٚاالْغح١ اي

 ٚاْغحت٘

 ر / عٗاّ عُض0ا

 ّ / ٖؾاّ ذغٔ عٝغ0ٞا

6 

6 
 

2 

َٗا امحز ابٛ ايثظّ 

 ستُز
 رياملاجغت

ْتا٥خ املٛجا  فٛم ايصٛت١ٝ ع٢ً ايكًب ف٢ َضضٞ 

 ايش٥ع١ اذتُضا٤ ٚعناقت٘ بٓؾاط املضضٞ ٚمبؤاؽض ايطضص

 ر / عا١َٝ ستُز ذغ0ٔا

 ر/ ؽُٝا٤ ععز املٓثِ

 ر / َصطفٞ اعا١َ

5 

1 

2 

 

 املاجغتري اَاْٞ شتتاص عظٜظ عثز 3

اعتدزاّ َغترطض ايزٜاطٚ ناختعاص تؾدٝصٞ 

 ضٞ املصضٜني ايعايػنييًرُٞ ايتٝفٛر١ٜ ف٢ املض

 ر / رٜٓا امساع0ٌٝا

 ر/ باعٌ ععز املٓثِ

 ر / عنا٤ فاصٚم

3 

2 

4 

 

 املاجغتري َٞ َصطفٞ امساعٌٝ 4

تػريا  ايطػط راخٌ ايثني ايٓاجت١ عٔ ذكٔ املار٠ 

املطار٠ يثاٌَ منٛ بطا١ْ االٚع١ٝ ف٢ ادتغِ ايظجاجٞ 

 ف٢ َضضٞ اعتناٍ ايؾعه١ٝ ايغهضٟ

 زر / ذغاّ ايزٜٔ ست0ُا

 ر/ امئ ستُز ؽرات١

13 

3 
 

5 

امسا٤ صبٝع ستُز ععز 

 ايٖٛاب
 املاجغتري

ايثناق١ بني صعِ ايثصب ايعصضٟ ٚاملغح املكطثٞ 

يًؾعه١ٝ ٚزتاٍ االبصاص نٛاع١ًٝ تؾدٝصٝ٘ 

 تٓعؤ١ٜ ف٢ املٝاٙ ايظصقا٤ سا  ايظا١ٜٚ املفتٛذ١

 ر / ستُز ٜاعض عٝز عٝف0ا

 ر / خايز مجاٍ ابٛ ايثٝٓني0ا

 ُز ؽرات١ر/ امئ ست

19 

1 

3 

 

 املاجغتري ٖٓز ستُٛر ععز املطًب 6

ايثناق١ بني صعِ ايثصب ايعصضٟ ٚاملغح املكطثٞ 

يًؾعه١ٝ ٚزتاٍ االبصاص نٛاع١ًٝ تؾدٝصٝ٘ 

 تٓعؤ١ٜ ف٢ املٝاٙ ايظصقا٤ سا  ايظا١ٜٚ املفتٛذ١

 ر / ذاطّ عفت ٖاص0ٕٚا

 ر/ ٚيٝز ستُز َٗضإ

9 

12 
 

7 
ايظٖضا٤ مجاٍ عٝز 

 خًٝف٘

 جغترياملا

تػريا  ف٢ املاقٛي١ ٚايثصب ايعصض٣ بثز اجضا٤ ع١ًُٝ 

املٝاٙ ايعٝطا٤ باملٛجا  ايفٛم صٛت١ٝ ف٢ َضض٢ املٝاٙ 

ايظصقا٤ َفتٛذ١ ايظا١ٜٚ باعتدزاّ ايتصٜٛض ايعصض٣ 

 املكطث٢

 ر / ستُز ٜاعض عٝز0ا

 ر / امحز طاصم ايثُض0ٟا

 ر/ ٚيٝز ستُز َٗضإ

19 

1 

12 

 

 ملاجغتريا ٖاي١ غضٜب ععز ايثاٍ 8

َكاص١ْ بني َؤؽضا   األٚصاّ ارتعٝا١ األصبث١ ف٢ 

 انتؾاف أٚصاّ املعٝض ارتعٝا١

 ر / اميإ طٜٔ ايثابز0ٜٔا

 ر / محار٠ عؾضٟ

4 

3 
 

9 

َصطفٞ ستُز 

 َصطفٞ امحز
 ذصٛا  املضاص٠ َا بثز عًُٝا  ايغ١ُٓ املفضط١ املاجغتري

 ر / عنا٤ ععز اذتًِٝ َضطٚم0ا

 ّ / تاَض ستُز ْع0ٌٝا

 / ستُز صجب امحز ر

4 

5 

1 

 

10 
عاص٠ ذغٔ ع٢ً ععز 

 اجملٝز

 ايزنتٛصاٙ
رصاع١ رٚص األؽث١ املكطث١ٝ يف اختٝاص ْٛع ادتضاذ١ 

 يكض١ٜٓ األْف ايغف١ًٝ

 أ.ر./ اؽضف ستُٛر خايز

 أ.ّ.ر./ صاَظ صضا بطضؼ

 ا.ّ.ر./امحز ٖؾاّ

 ر. / ستُز عٝز فٛاط

6 

5 

6 

4 

 

11 

ٖٓا٤ امحز ععز اهلل 

 ستُز
 ٙايزنتٛصا

َغتٜٛا  االٜضٜغني يف َصٌ ايزّ ٚاصتعاطٗا َع 

اعتناٍ ارتناٜا ايعطا١ْٝ ٚتضنٝب رٖٕٛ ادتغِ يف 

 ايٓٛع ايااْٞ َٔ َضضٞ ايغهضٟ

 .ر/ خايز ايغٝز

 ر / ثضٜا ستُز

 ر / ذٓإ ستُز

 ر / امحز عٝز

6 

6 

5 

4 

 

 ٙايزنتٛصا عثز امحزامحز  12

َكاص١ْ بني اعت٦صاٍ ايػز٠ ايزصق١ٝ عرب ايازٟ رصاع١ 

 باملٓعاص ٚاالعٓصاٍ

 ر/ ذغاّ ابٛ ايثٓنيا.

 ح ايزٜٔر/ ستُز صناا.

 ر/ ٖؾاّ ْفارٟ

 ر/ عرض راٚٚر

3 

6 

4 

4 

 

 

 

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

 :ـالتربٌة كلٌة -15
 
 

 

 
 

 

  

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 أر/ فٛق١ٝ أمحز ععز ايفتاح  ايزنتٛصا٠ ؽضٚم ٚفا٤ ذٓفٞ  1

 أر/ ذغاْني ستُز ايهاٌَ

 أر/ فٛق١ٝ أمحز ععز ايفتاح 
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 :ـاآلداب كلٌة -16
 

 
 

 
 

 

  

 ديلبعد التع قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ر/ عاطف ستُز بَٝٛٞ  ر/ أؽضف ستُز ععز احملغٔ  املاجغتري  ع٢ًُ صناح عضف١  1

 

 :ـالدراسات العلٌا كلٌة -11
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري  رعا٤ ستُز ايغٝز  1

 أّ ر/ أمحز عًٞ أمحز 

 ر/ مسا عَاّ ايزم 

 أّ ر/ أمحز عًٞ أمحز 

 / مسا عَاّ ايزم ر

DR. Gurmeet Singh 

 املاجغتري  ٚعاّ ععز ايضمحٔ صضا َصطف٢ 2

 ر/ خايز ايٓغض

 ر/ عُضٚ ايغٝز

 ر/ خايز ايٓغض

 ر/ عُضٚ ايغٝز

 ر/ ستُز ضٝا٤ ايزٜٔ

 

 

 -)ج( وافق المجلس على تعدٌل عنوان رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 
 

 

 :ـالتربٌةكلٌة  -11
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة لطالــباسـم ا م

 املاجغتري  عنضاّ ععز ايثعِٝ  1

ايتفهري اإلجيابٞ ٚعناقت٘ مبغت٣ٛ 

ايطُٛح ٚاإلصتاص اإلنارميٞ يز٣ طناب 

 ادتاَث١ 

ايتفهري اإلجيابٞ ٚعناقت٘ مبغت٣ٛ 

ايطُٛح ٚاإلصتاص األنارميٞ يز٣ طناب 

 ٚسٟٚ نف ايعصض ادتاَث١ ايثارٜني 

 جٖٛضٟ

 املاجغتري صباب صؽٝزٟ فُٗٞ  2

ايشنا٤ االجتُاعٞ ٚعناقت٘ بنعايٝب 

َٛاج١ٗ ايػطٛط ايٓفغ١ٝ يز٣ طايعا  

 جاَث١ جعين عٜٛف املػرتبا  

فثاي١ٝ بضْاَخ عصؽارٟ َثضيف عًٛنٞ يف 

خفض ايطػٛط ايٓفغ١ٝ يز٣ طايعاتٔ 

 جاَث١ بين عٜٛف املػرتبا  

 جٖٛضٟ 

 املاجغتري  بضاِٖٝ صؽا عٝز ع 3

تصٛص َكرتح يتفثٌٝ رٚص َؤعغا  

اجملتُع املزْٞ يف تًع١ٝ االذتٝاجا  

 ايرتب١ٜٛ يًُضأ٠ ايضٜف١ٝ مبرافع١ ايفّٝٛ 

رٚص َؤعغا  اجملتُع املزْٞ يف تًع١ٝ 

االجتٝاجا  ايرتب١ٜٛ يًُضأ٠ ايضٜف١ٝ 

 مبرافع١ ايفّٝٛ رصاع١ تكٛمي١ٝ 

 جٖٛضٟ

  املاجغتري ٖز٣ راٚٚر ستُز  4

االضطضابا  ايغٝاع١ٝ يف ايزٚي١ 

اإلعنا١َٝ ٚآثاصٖا ايغٝاع١ٝ ٚاذتطاص١ٜ 

-701ٖـ/ 447*82يف عاذ١ ؽضم أفضٜكٝا 

1055ّ 

االضطضابا  ايغٝاع١ٝ يف جٓٛب ؽع٘ 

ادتظٜض٠ ايثضب١ٝ ٚآثاصٖا ايغٝاع١ٝ 

-82ٚاذتطاص١ٜ يف عاذٌ ؽضم افضٜكٝا  

 1055ّ-701ٖـ/ 447

 غري جٖٛضٟ

 ايزنتٛصا٠ ستُٛر أبٛ اذتُز  5

أثض األيثاب ايتث١ًُٝٝ يف حتغني 

ايشانض٠ ايثا١ًَ ٚايفِٝٗ ايًػٟٛ يز٣ 

 ايتناَٝش بط٤ٞ ايتثًِ 

أثض األيثاب ايتث١ًُٝٝ يف حتغني ايشانض٠ 

ايثا١ًَ ٚايفِٗ ايًػٟٛ يز٣ ايتناَٝش املثاقني 

 عكًًٝا ايكابًني يًتثًِ

 جٖٛضٟ 
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 :ـالعلومكلٌة  -11
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

رٜٓا مجاٍ ايزٜٔ ستُز 

 نضرٟ

 املاجغتري

"حتطري ٚتطعٝكا  حت١ًًٝٝ حملغا  

 جزٜز٠ يًُضنعا  ايصٝزال١ْٝ "

"حتطري ٚتطعٝكا  حت١ًًٝٝ حملغا  

 جزٜز٠ يًٝفاَٝظٍٚ ٖٝزصٚنًٛصٜز "

 غري جٖٛضٟ

2 
ستُز عطٝ٘ عزيٞ ععز 

 احملغٔ

 ملاجغتريا

"حتطري ٚتكِٝٝ املٛار ايٓا١ْٜٛ ايكا١ُ٥ 

عًٞ َضنعا  ثاٍٜٛ يهؾف املثارٕ 

 اياك١ًٝ يف ايٓفط ارتاّ "

"ععزار ٚتكِٝٝ املٛار ايٓا١ْٜٛ ايكا١ُ٥ عًٞ 

املضنعا  اذتًك١ٝ ايػري َتحاْغ١ 

يًهؾف عٔ املثارٕ اياك١ًٝ يف ايٓفط 

 ارتاّ "

 غري جٖٛضٟ

3 

أَٓٝ٘ عصاّ ذغني 

 ستُز

 غترياملاج

" تكِٝٝ ايتنثريا  ايٛقا١ٝ٥ يعثض املٓتحا  

ايطعٝث١ٝ ضز مس١ٝ ايهعز املغترا١ 

 باملٝظٚتضٜهغا  "

 -بٝتا 18" ايتنثريا  ايٛقا١ٝ٥ ذتُض 

جًغضٜتٝٓو ضز ايغ١ُٝ املغترا١ 

 باملٝظٚتضٜهغا  "

 غري جٖٛضٟ

 

 

 -)د( وافق المجلس على مد قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 

 :ـالحقوقكلٌة  -13
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 12/5/2017ايٞ  13/5/2016 12/5/2016ايٞ  13/5/2015 ايزنتٛصاٙ َٝؾٌٝ َاٖض فُٗٞ 1

 

 

 ـالتجارة كلٌة  -31
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 17/6/2017ايٞ  18/6/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ٖٝاِ صَطإ ععز ادتٛار 1

 18/5/2017اىل  19/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري خايز ستُز عًٞ 2

 18/5/2017اىل  19/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ًًْٝٞ فترٞ ابٛ عٝف 3

 18/5/2017اىل  19/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ناٌَ نُاٍ ابضاِٖٝ 4
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 :ـالعلومكلٌة  -31
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 20/4/2017 – 20/4/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري  ٖع٘ ستُز ع٢ً ستُز 1

2 
أمحز ستُز عبضاِٖٝ 

 عبضاِٖٝ

 17/6/2016 – 17/6/2015 17/6/2015 – 17/6/2014 املاجغتري

 19/5/2017 – 19/5/2016 19/5/2016 – 19/5/2015 املاجغتري يعٝب فهضٟٖزٜض عاُإ  3

4 
ذغٔ عمساعٌٝ خًٌٝ 

 َصطفٞ

 22/7/2016 – 22/7/2015 22/7/2015 – 22/1/2015 ايزنتٛصاٙ

 8/6/2016 – 8/6/2015 8/6/2015 – 8/6/2014 ايزنتٛصاٙ زتزٟ جضجػ عيٝاؼ 5

 

 

 

 :ـاآلدابكلٌة  -33
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق رجــةالد اسـم الطالــب

 18/6/2017عاّ عابع ٜٓتٗٞ يف  19/6/2016عاّ عارؼ اْت٢ٗ   املاجغتري  ٖؾاّ منض َضعٞ  1

 10/7/2017عاّ عارؼ ٜٓتٗٞ  ال ٜٛجز  املاجغتري  ٖاٜزٟ  جار ْصٝف  2

 17/9/2017عاّ عارؼ ٜٓتٗٞ يف  ال ٜٛجز  املاجغتري  غار٠ عظ  ذغاْني  3

 املاجغتري  ضٝا٤ ايغٝز ستُز  4

عاّ عارؼ اْت٢ٗ يف 

17/7/2016 

 16/7/2017عاّ عابع ٜٓتٗٞ يف 

 املاجغتري  رعا٤ أمحز ععارٟ  5

عاّ عارؼ اْت٢ٗ يف 

22/5/2016 

 21/5/2017عاّ عابع ٜٓتٗٞ يف 

 املاجغتري  محار٠ ععز ايثًِٝ  6

عاّ عارؼ اْت٢ٗ يف 

17/7/2016  

 16/7/2017ٞ يف عاّ عابع ٜٓتٗ

 18/7/2015عاّ عارؼ َٔ  ايزنتٛصا٠  ستُز عٝز ناٌَ 7

عىل  18/7/2016عاّ عابع َٔ 

17/7/2017 

 28/5/2017عاّ عارؼ ٜٓتٗٞ يف  ال ٜٛجز  ايزنتٛصا٠  طاصم عًُٝإ َصطف٢  8
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 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -34
 

 ــدة املطلـوب مــدهاامل املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري اعضا٤ مجاٍ تٛفٝل 1

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ٜاعض امساعٌٝ ستُز 2

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ذغاّ جابض ععز ايٖٛاب 3

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ستُٛر محز٣ ستُٛر 4

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ؽُٝا٤ جابض ؽثعإ 5

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري امحز فترٞ سنٞ 6

7 

ععز ايضمحٔ صجب ععز 

 ايعصري

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري امسا٤ عٝغ٢ ستُز 8

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ْؾ٣ٛ ْؾن  ثضٚ  9

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري امحز ععز ايعاعط قضْٞ 10

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري امحز ْظالٟٚ ععز ايثعِٝ 11

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري اعناّ مجث١ قاٜز 12

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري عًٝا٤ ع٢ً ععز ايًطٝف 13

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري امسا٤ ؽثعإ ستُز 14

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري خايز امحز ايضٚبٞ 15

16 

ستُٛر ععز اهلل ععز 

 ايثعِٝ

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ز ال ٜٛج املاجغتري

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ابتٗاٍ طًثت ذغٔ 17

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ععز ايضمحٔ خايز ذغٔ 18

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ععز ايضمحٔ ستُز عًطإ 19

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ٛجز ال ٜ املاجغتري ستُٛر ذغني امحز 20

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري عُض امحز غضباٟٚ 21
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 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        13                 11/6/1116( بتارٌـخ 111الجلسـة رقـم )

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري رايٝا امحز فُٗٞ 22

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري صت٣ٛ ابضاِٖٝ ؽثعإ 23

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ز ال ٜٛج املاجغتري ستُز ْاصض ستُز عٛض 24

25 

ستُز نُاٍ ععز اذتفٝغ 

 عٝز

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري امسا٤ ععز اهلل ذحاطٟ عًٞ 26

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري ستُز امحز ٜٛعف نُاٍ 27

28 

ز ع٣ًٛ ستحٛب متاّ عع

 املطًب

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري

29 

َصطف٢ ستُز َصطف٢ 

 امحز

 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري

 31/3/2017ايٞ  1/4/2016 ال ٜٛجز  املاجغتري صذاب امحز عٛض ستُز 30

 

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -35
  

 ملــدة املطلـوب مــدهاا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 2015/2016َز عاّ خاَػ  ال ٜٛجز  َاجغتري اعا١َ عثز ستُز 1

 2015/2016َز عاّ خاَػ  ال ٜٛجز  َاجغتري ؽضٜف ععز ايثظٜظ عٜٛػ 2

 1/10/2016اىل  1/10/2015 1/10/2015اىل  1/10/2014 ايزنتٛصا٠ ستُز ععز ايثًِٝ ذحاد 3

 1/10/2015اىل  1/10/2014  ٜٛجز ال ايزنتٛصا٠  ذغاّ َثضٚف فترٞ 4

 1/10/2016اىل  1/10/2015 1/10/2015اىل  1/10/2014 ايزنتٛصا٠  ذغاّ َثضٚف فترٞ 5
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 -)و( وافق المجلس على شطب قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:

 
 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -36

 
 

 م

 السبـب لةعنوان الرسا الدرجــة اسـم الطالــب

 اْتٗا٤ َز٠ قٝز ايعاذث بزصج١ املاجغتري ---------------- َاجغتري ٚيٝز مجاٍ امساعٌٝ 1

 اْتٗا٤ َز٠ قٝز ايعاذث بزصج١ املاجغتري ---------------- َاجغتري ٖاجض َصطف٢ ععز املٓثِ 2

 املاجغتري اْتٗا٤ َز٠ قٝز ايعاذث بزصج١ ---------------- َاجغتري ععز اهلل امحز ستُز 3

 

  

 :ـالتجارة كلٌة  -31
 
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 َاجغتري ٖع٘ ععز اذتًِٝ يعٝب 1

اعًٛب حتًٌٝ َػًف ايعٝاْا  ٚرٚصٙ يف رعِ 

َٓاٖخ ايكٝاؼ املضجثٞ تطٜٛضا ينارا٤ 

 –احملاعيب يًُؾضٚعا  املتطٛص٠ تكٓٝٓا 

 رصاع١ تطعٝك١ٝ

 ملؾضفتكضٜض ابٓا٤ا ع٢ً 

 

 

 :ـالحقوق كلٌة  -31
 
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 ايزنتٛصاٙ صٖاّ ذغني َكعٍٛ عٝغٞ   1
رصاع١ تنص١ًٝٝ  –اعت٦حاص األصذاّ 

 حت١ًًٝٝ  

 بٓا٤ا ع٢ً تكضٜض املؾضف

2 

ستُز عاَٞ ستُز 

 ععزايثاٍ  

 ايزنتٛصاٙ

اذتُا١ٜ ايفًهًٛص يف ض٤ٛ قإْٛ محا١ٜ 

رصاع١  –املًه١ٝ ايفهض١ٜ  ذكٛم

 َكاص١ْ

 بٓا٤ا ع٢ً تكضٜض املؾضف
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 :ـالتربٌةكلٌة  -31
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 املاجغتري  عميإ ععز ايضمحٔ عًٞ 1

ارتزَا  ايثا١َ يف َز١ٜٓ بين 

عٜٛف رصاع١ يف ايتدطٝط اذتطضٟ 

 باعتدزاّ ْعِ املثًَٛا  ادتػضاف١ٝ 

  تٛاصٌ ايطايب َع املؾضفعزّ 

 املاجغتري  عايٞ أٌَ عًٞ ذغٔ  2

َثادت١ ايهتابا  ايٝز١ٜٚ 

ٚاعرتجاعٗا ع٢ً ايٜٛب: رصاع١ 

 تطعٝك١ٝ ع٢ً ايٓصٛص ايثضب١ٝ 

 تػٝب ايطايع١ ٚعزّ االتصاٍ باملؾضفني 

 ايزنتٛصا٠  ستُٛر ستُز ستُز  3

املٝا٠ اإلق١ًُٝٝ ٚاملٓطك١ االقتصار١ٜ 

 -صض يف ايعرض األمحضارتايص١ مل

 رصاع١ يف ادتػضافٝا ايغٝاع١ٝ 

 عزّ تٛاصٌ ايطايب َع املؾضف 

 
 

 :ـالصٌدلةكلٌة  -41
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 ايزنتٛصا٠  ستُز امحز تٗاَٞ 1

تثزٌٜ ايٓؾ٤ٛ اذتٟٝٛ 

يًُٝتٛنْٛزصٜا يف َضض 

ايتؾرِ ايهعزٟ ايػري نرٛيٞ 

يت تتػش٣ ع٢ً يف ادتضسإ اي

 ايٛجعا  عاي١ٝ احملتٟٛ ايزٖين

 بٓا٤ا ع٢ً طًب ايعاذث

 

 

 :ـالدراسات العلٌاكلٌة  -41
 

 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 ------------------------------- ايزنتٛصا٠  أمحز عٜٛػ ستُز  1
اذتصٍٛ ع٢ً َٛافك١ ايه١ًٝ بايغفض 

 رتاصدع٢ً َٓر١ ايزنتٛصا٠ با
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 المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن نقل القٌد :ـ وافق المجلس على المذكرة -41
 

 إىل من الدرجة اسـم الطالــب م

 جاَث١ بين عٜٛف  جاَث١ ايكاٖض٠  َاجغتري امحز ستُز ععز اذتهِ 3

 
 اسة:ـوافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن تحوٌل الدر -43

 

 إىل من اسـم الطالــب م

 ربًّٛ َاجغتري ستُز صأفت فُٗٞ 1

 ربًّٛ َاجغتري عنا٤ ايزٜٔ َٝٗٛب ععز ايٖٛاب 2

 
 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن استكمال رسالة الماجستٌر : -44
 

 مالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 2015ْٛفُرب  –جزا جٝز  ًّٛ ايعاط١ٓ ايثا١َرب ضٝا٤ مجث١ ععز اذتًِٝ 1

 2015ْٛفُرب  –جٝز  ربًّٛ ايعاط١ٓ ايثا١َ َٝٓا اَني غطاؼ 2

 2015ْٛفُرب  –جٝز  ربًّٛ ايعاط١ٓ ايثا١َ ستُز ذغٔ اَاّ 3

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَث١

 يًزصاعا  ايثًٝا ٚايعرٛث

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضد

 

        

 

         

 

 ,,ٜثتُز  

 دتاَث١ص٥ٝػ ا

 

 أ.ر / أَني ايغٝز امحز يطفٞ

 


