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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 .ّ  21/6/2016   ( بتاصٜذ119ايتصزٜل ع٢ً ذلضض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ذلضض اجلًغ١ ايغابك١   -

 

 

 ثالثا: الضىابط
 

 

املزصؼ به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ سٍٛ  -نض٠ املكز١َ بؾإٔ تكضٜض ايزنتٛص / ٚيٝز عضف٘ املش -

طٜاص٠ رنتٛص/ تَٛاؼ نضٜر " أعتاس ايطفًٝٝات ظاَع١ تهغاؼ بايٛالٜات املتشز٠ 

 األَضٜه١ٝ.

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا  -

 

 

جلاَع١ ؽضم املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ جتٗٝظ َكض خلٛارّ ايؾبهات به١ًٝ ايتُضٜض بأصض ا -

 ؽضم ايٌٓٝ . –ايٌٓٝ يتشغني اخلزَات االيهرت١ْٝٚ بهًٝات اجلاَع١ 

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ افتتاح قاع١ ذلٛعب١ يًتزصٜب مبضنظ تطٜٛض ايبشٛخ مبكض  -

 غضب ايٌٓٝ . –اجلاَع١ 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا  -
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١٦ٖٝ  ألعضا٤يالصتكا٤ مبغت٣ٛ ايًػ١ االزلًٝظ١ٜ  إعرتاتٝذ١ٝإٔ املشنض٠ املكز١َ بؾ -

 ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ ٚطالب ايزصاعات ايعًٝا باجلاَع١ .

 

 

 ايكضاص

 

ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا    تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١ أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ ـ

 -ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ:

 

 عُٝز ن١ًٝ االيغٔ               ا.ر/ امحز ايؾ٢ُٝ                

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

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايتذاص٠ٚنٌٝ ن١ًٝ                             عٛعٔ أبٛ اجلٛرا.ر/ 

 ٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزصاعات ايعًٝاٚن          ا.ر/ امحز ع٢ً فضغ٢ً              

 اآلراب َٚغ٦ٍٛ ايعالقات ايزٚي١ٝاألعتاس به١ًٝ ا.ر/ اميإ قٓزٌٜ                         

 إلعزار تكضٜض .

 

 

َعُال عجٝا يًذاَع١ تغِٗ ف٢ تكزّ َصض" حلح  أٖز٣املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َبارص٠ "  -

ز١َٝ ع٢ً تطٜٛض ايكزصات ايبشج١ٝ يًذاَع١ َٔ خالٍ ٚاخل اإلْتاد١ٝايؾضنات ٚاملؤعغات 

 املعاٌَ ايبشج١ٝ . جتٗٝظ ٚحتزٜح يفاملؾاصن١ 

 

 ايكضاص

تهًٝف ايغار٠ ٚنال٤ ايهًٝات باعتُضاص االتصاالت يعٌُ َعاٌَ خاص١ بامسا٤   -

 . فٝٗا املغاُٖني

 

 

ايتذاصب ٚقٝاّ املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ بز٤ عٌُ جل١ٓ اخالقٝات ايبشح ايعًُٞ ٚسٝٛاْات  -

 ٚنال٤ ايهًٝات مبعا١ْٚ ايًذ١ٓ يف اعُاهلا َٚٗاَٗا .

 

 ايكضاص

 املٛافك١ َع َضاعا٠ تؾهٌٝ جل١ٓ بهٌ ن١ًٝ الخالقٝات ايبشح ايعًُٞ  -

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ فتح قغِ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ َع اعتُار  -

 .ص١ٜ "ن١ًٝ ايتُضٜض" ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا ظاَع١ اإلعهٓز

 

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اعار٠ ٖٝه١ً صعّٛ اعتدضاز ؽٗارات ايزصاعات ايعًٝا طبكا يًذزٍٚ  -

 املضفل .
 

 )ثاْٞ َض٠( صعِ ؽٗار٠ ٚاسز٠ صعّٛ ثالخ ؽٗارات )اٍٚ َض٠( ْٛع ايؾٗار٠

 70 210 / متٗٝزٟربًّٛ

 85 255 َادغتري

 100 300 نتٛصاٙر

 

 

 ايكضاص

 ملٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.ٚافل اجملًػ َع عضض ا  -

 

 

داَع١ ب٢ٓ  –املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ايال٥ش١ ايزاخ١ًٝ ملعٗز ايبشٛخ ٚايزصاعات االٚصٚب١ٝ  -

 عٜٛف بعز َضادعتٗا ٚعٌُ ايتعزٜالت طبكا يًكإْٛ .

 

 ايكضاص

 دلًػ اجلاَع١ املٛقض. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً  -

 

 

 

االيتُاؼ  املكزّ َٔ ن١ًٝ احلكٛم بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً َز قٝز ايطايب/ ذلُٛر ذلُز خًٌٝ  -

املكٝز بزصد١ ايزنتٛصاٙ ن١ًٝ احلكٛم  ملز٠ عت٘ ؽٗٛص حلني االْتٗا٤ َٔ   -اجلُغ٢  

 إلدضا٤ات اإلراص١ٜ . ا

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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 مذكزات المقدمة من الكليات: ال رابعا

 

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

 :ـالطب البيطريكلية  -0
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 ايزنتٛصا٠  أمسا٤ ذلُز عبز ايضمحٔ  1

يبعض اإلضافات  ايتكِٝٝ ايهُٝٝا٥ٞ احلٟٝٛ

ايػزا١ٝ٥ ايطبٝع١ٝ جملاب١ٗ ْكص املٓاع١ ايتذضٜبٝٞ 

 باألصاْب 

 أر/ ذلُز أمحز قٓزٌٜ

 ر/ إميإ ط٘ ذلُز 

 أر/ أ١َُٝ إبضاِٖٝ عًٞ

6 

3 

4 

 

2 
عبز املٓعِ امحز عبز 

 ايهضِٜ
 ايزنتٛصا٠

رصاعات ته١ًُٝٝ ع٢ً عزٟٚ ايٓٝٛناعٌ يف 

 قطعإ بزاصٟ ايتغُني

 ا.ر/ عظ٠ عبز ايتٛاب

 ر/ احلغني ذلُز

 ر/ امحز عًٞ

13 

10 

5 

 

 
 :ـالتربيةكلية  -2

  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املادغتري  َصطف٢ عٝز عضابٞ  1

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ يعب األرٚاص يف ايكضا٠٤  

ز٣ يف ت١ُٝٓ املض١ْٚ ايفهض١ٜ ٚاألرا٤ ايًػٟٛ ي

 تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 أر/ عٝز عًٞ عبز اجلٛار 

 أّ ر/ ٖب٘ َصطف٢ ذلُز 

6 

8 

 

 

 املادغتري  أمحز صفعت نُاٍ  2

فعاي١ٝ اإلصؽار باملٛاقع يت١ُٝٓ ايجك١ بايٓفػ يف 

حتغني ايتشصٌٝ ايزصاعٞ يز٣ تالَٝش املضس١ً 

 االبتزا١ٝ٥ املتأخضٜٔ رصاعًٝا

 أّ ر/ ذلُز ذلُز ايغٝز 

 ز عهاؽ٘ عًٞ ر/ أمح

6 

3 

 

 املادغتري  ؽُٝا٤ صاحل ذلُٛر  3

فعاي١ٝ اإلصؽار املعضيف ايغًٛنٞ يف حتغني 

دٛر٠ احلٝا٠ يز٣ طايبات املضس١ً ايجا١ْٜٛ سٚات 

 ايعذظ املهتغب

 أّ ر/ ذلُز ذلُز ايغٝز 

 ر/ ٖب٘ ممزٚح ذلُز 

6 

7 

 

 املادغتري  مسري صَضإ إبضاِٖٝ  4

٤ ايكِٝ ايفًفغ١ٝ يف فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح يف ضٛ

ت١ُٝٓ َٗاصات ايتغاَح ايفهضٟ ٚايتفهري 

 ايفًغفٞ يز٣ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

  14 أر/ عٗاّ سٓفٞ ذلُز 

 املادغتري  صاْزٙ دلزٟ طنٞ  5
فعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايعالز ايهالَٞ يف 

 خفض اضطضابات ايٓطل يز٣ أطفاٍ ايضٚض١ 

 أر/ إٜٗاب عبز ايعظٜظ

 ٞ سغٔ ر/ صَضإ عً

10  

6 

صربٟ عبز اهلل 

 ؽانض 
 املادغتري 

فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ األْؾط١ احلٝات١ٝ يف ت١ُٝٓ 

بعض َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ يز٣ راصعٞ فصٍٛ 

 تعًِٝ ايهباص 

  15 أر/ ذلُز ذلُٛر َٛع٢ 

 

 :ـالعلومكلية  -3
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

عـدد 

 إلشرافا
 مالحظات

 ايزنتٛصا٠  زلال٤ محزٟ ذلُز أمحز 1

"تأثري بعض ايعكاقري املضار٠ ملضضٞ ايغهضٟ عًٞ رلتًف 

االرٜبٛنٝٓات َٚؤؽضات االيتٗاب يف َضضٞ ايغهضٟ َٔ 

 ايٓٛع ايجاْٞ"

 ر/ ذلُز عبز اجلباص

 أ.ر/ ذلُز أمحز قٓزٌٜ

11 

3 

 

 ايزنتٛصا٠  أّ ٖاؽِ عبز ايععِٝ دابض 2

ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚايبٝٛيٛد١ٝ عًٞ ايكٛاقع  تأثري بعض

 األصض١ٝ يف ذلافع١ ايفّٝٛ

 أ.ر/ ثابت فضاز عهضإ

 أ.ر/ مجاٍ عبز املٓعِ ايؾٗاٟٚ

 أ.ر/ عبز املٛدٛر عبز اهلل 

 أ.ر/ فاط١ُ ناٌَ خضض

14 

9 

14 

5 
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 :ـالرياضية التربيةكلية  -4
  

 ـــــرفاملش عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

أمحز عبٛر ابضاِٖٝ 

 ذلُز

 املادغتري 

تزصٜػ َغابكات  مَطٛص يطض ايهرتَْٚٞكضص 

املٝزإ ٚاملضُاص يـز٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ايضٜاض١ٝ

  5 صاْٝا ذلُز ععٝزأ.ّ.ر /

2 

أمحز َصطف٢ 

 أمحز ذلُز

 املادغتري 

َا تأثري ايتزصٜب باألعًٛب ايتٓافغٞ خالٍ فرت٠ 

قبٌ املٓافغات ع٢ً املغت٣ٛ ايضقُٞ يغباسٞ 

 املغافات ايكصري٠

 أ.ّ.ر/ صؽا ذلُز تٛفٝل 

 ر/ احلغٝين فضاز صَضإ 

4 

4 

 

3 

أمحز َطاٚع صبٝع 

 عًَٛ٘

 املادغتري 

فـاعـًـٝـ١ اعتدزاّ خـضا٥ـط ايـُـفـاٖـٝـِ عـًـٞ 

ايٓٛاسٞ املٗاص١ٜ ٚاملعضف١ٝ يٓؾاط نض٠ ايكزّ 

ض١ٝ يتالَٝش املضس١ً مبٓٗر ايرتب١ٝ ايضٜا

 اإلعزار١ٜ

 أ.ّ.ر: صاْٝا ذلُز سغٔ

 أ.ّ.ر: َصطفٞ بزص ايزٜٔ

6 

4 

 

4 

ايظٖضا٤ ذلُز عبز 

 ايععِٝ سغٔ

 املادغتري 

بضْاَر َكرتح يتطٜٛض ايهفاٜات امل١ٝٓٗ ملعًِ 

 ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ مبزاصؼ ايصِ ٚايبهِ

  5 أ.ّ.ر/ ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ

5 

سامت عبز ايفضٌٝ ط٘ 

 عًٞ

 ملادغتري ا

ٚسزات تعًُٝٝ٘ تضٚحيٝ٘ ٚأثضٖا ع٢ً تغضب 

تالَٝش َزاصؼ صزٜك١ ايفتٝات مبشافع١ ب٢ٓ 

 عٜٛف

 أ.ّ.ر/ صاْٝا ذلُز ععٝز 

 ر/أمحز ذلُز ٖاؽِ

4 

5 

 

6 

ذلـُـز دـُاٍ 

 سغـٔ ذلُـز

 املادغتري 

تأثري اعتدزاّ األعًٛب ايتٓافغٞ يف تعًِ بعض 

س١ً َغابكات املٝزإ ٚاملضُاص يتالَٝش املض

 اإلعزار١ٜ

 ا.ّ.ر / صاْٝا ذلُز ععٝز  

 ر/ ذلُز صٜاض ع٢ً 

7 

5 

 

7 
ذلُز خًٌٝ ععٝز 

 ناٌَ

 املادغتري 

 تضنٝظ َغت٣ٛ ع٢ً االعتؾفا٢٥ ايتزيٝو تأثري

 عايٞ ايبزْٞ اجملٗٛر بعز ايزّ بالطَا بضٚتٝٓات

 ايضٜاضٝني بعض يز٣ ايؾز٠

 بهض٣ قزصٟ ذلُز/  ر.  أ

 املال ايعظٜظ عبز/  ر.ّ.أ

1 

1 

 

8 

ذلُز عًٞ ذلُز 

 عًٞ
 املادغتري 

بضْاَر تعًُٝٞ َكرتح ملٛاد١ٗ ايغًٛى ايعزٚاْٞ 

 يتالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ مبشافع١ ايفّٝٛ

 ا.ّ.ر/ ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ 

 ر/ ذلُز إبضاِٖٝ ذلُز 

6 

5 
 

9 

ذلُز دلزٟ َغعٛر 

 ذلُز

 املادغتري 

بضْاَر تزصٜيب يتشغني عضع١ صر ايفعٌ ٚأثضٙ 

اع١ًٝ َزاخٌ اهلذّٛ يزٟ العيب عًٞ ف

 ايهَٛٝتٝ٘

 أ.ّ.ر/ ذلُٛر صدا٥ٞ 

 ر/ صبٝع عًُٝإ ذلُز 

6 

5 

 

10 

ْٛص اهلز٣ َصطف٢ 

 امحز ذلُز

 املادغتري 

رٚافع مماصع١ أٚد٘ ْؾاط ايرتٜٚح ايضٜاضٞ يز٣ 

 طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ مبشافع١ املٓٝا

أ.ر/ ذلُز ذلُز 

 احلُامح٢ 

 ر/ أمحز ذلُز ٖاؽِ

4 

6 

 

11 

ٖادض عبز احلفٝغ  

 نٝال٢ْ  ابضاِٖٝ

 املادغتري 

فاع١ًٝ بضْاَر بزْٞ عالدٞ ٚايٝٛدا يالعيب 

 ايزصدات املصابني بتشزب ايعٗض يف بين عٜٛف

 أ.ر/ ذلُز قزصٟ عبز اهلل 

ر /اؽضف عبز ايغالّ 

 ايعباعٞ

2 

2 

 

 

 

 :ـالطب البشريكلية  -5
 

 ملشـــــرفا عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف
 مالحظات

 املادغتري  ذلُز اعا١َ امحز 1

َغتٜٛات تضنٝظ ايهايٝغّٛ ٚاملاغٓغّٝٛ ف٢ 

ايزّ حلاالت تغُِ احلٌُ َكاصْ٘ عاالت 

 احلٌُ ايطبٝع٢

 ر / اميإ طٜٔ ايعابز0ٜٔا

 ر / محار٠ عؾضٟ

11 

4 

 

 املادغتري  َٝٓا فٛطٟ دلًع 2

يهًَٛٝفني تكِٝٝ رٚص ايفٝتٛاعرتٚدني َع ا

 عٝرتات ف٢ حتغني َعزٍ احلٌُ ْٚتا٥ر ايزٚص٠

 ر / اميإ طٜٔ ايعابز0ٜٔا

 ر / محار٠ عؾضٟ

11 

4 

 

3 
عاص٠ امحز ذلُز 

 امحز   
 املادغتري 

تكِٝٝ رق٘ املٛدات ايصٛتٝ٘ ٚايزٚبًض املًٕٛ عرب 

اجلُذُ٘ ف٢ تؾدٝص اَضاض املذ يز٣ االطفاٍ 

 سزٜج٢ ايٛالرٙ

 ر / امحز ٖؾا0ّا

 ُز امحز عًُٝإر / ذل

8 

2 
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4 

ابتغاّ عبز ايًطٝف 

 عضٚص

 املادغتري 
االصتباط بني َضض اُْٝٝا ايفٍٛ ٚتاثري٠ ع٢ً 

 ؽبهٝ٘ ايعني ف٢ االطفاٍ

 ر / ذلُز سغني0ا

 ر / ٖب١ َصطفٞ

 ر / عشض ابضاِٖٝ

7 

5 

4 

 

 املادغتري  ؽُٝا٤ اعا١َ امحز 5
اصتباط تعزر االؽهاٍ اجلٝٓٝ٘ ملغتكبٌ 

 (1االطفاٍ َضض٢ ايغهض ايٓٛع)فاٜتاَني ر َع 

 ر / اخزجي١ ذلُز ع0ًٞا

 ر / ْٝفني امحز املغًُٞ

 َين طنٞ ؽضٜف

11 

1 

8 

 

6 

عاص٠ امحز ذلُز 

 َٛعٞ
 املادغتري 

ايتؾدٝص املع٢ًُ يفطض ايهاْزٜزا املغبب 

يًعز٣ٚ املتٛغً٘ ملضض٢ ٚسزٙ ايعٓاٜ٘ املضنظٙ 

 مبغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف اجلاَع٢

 ر / َين عًٞ خًٛص0ٞا

 ر / اميإ عبز ايضمح0ٔا

 ر / عبز ايعظٜظ َصطفٞ

10 

1 

5 

 

7 

ذلُز عارٍ دابض طٜٔ 

 ايعابزٜٔ
 املادغتري 

رٚص ايكغطض٠ ايتزاخًٝ٘ ف٢ احلفاظ ع٢ً 

ايٛصالت ايؾضٜاْٝ٘ ايٛصٜزٜ٘ املكبً٘ ع٢ً 

 ايفؾٌ

 ر / عال٤ عبز احل0ًِٝا

 ر / ٚيٝز عًٞ ايباط0ا

 ر / عبز ايعظٜظ طٜٔ ايعبزٜٔ

5 

2 

1 

 

 املادغتري  ر صَضإ َصطفٞ  دٗا 8

ايعالق١ بني ايكزص٠ ايٛظٝف١ٝ ْٚٛع١ٝ احلٝا٠ 

املضتبط١ بصش١ االطفاٍ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ 

 ايتٗاب ايضَٚاتٜٛز املفص٢ً ايؾباب٢

 ر / َريفت امساع0ٌٝا

 ر / آٜاؼ ابٛ اخلري

 ر / رٜٓا عظت0ا

8 

7 

2 

 

 املادغتري  عاص٠ َعضٚف فتشٞ 9

زٟ َضضٞ َتالط١َ تكِٝٝ ايٛظا٥ف اجلٓغ١ٝ ي

 االمل ايعضًٞ ايًٝفٞ يإلْاخ غري املدتتٓات

 ر / سغاّ ايزٜٔ سغين0ا

 ر / امحز صدب

 ر / ؽضف مسري

1 

2 

2 

 

 املادغتري  صغز٠ حيٞ خًٌٝ    10

قٝاؼ رصد١ ايضضا اجلٓغ٢ ف٢ طٚدات ايضداٍ 

 بعز تضنٝب رعا١َ ي١ٓٝ بايعضٛ ايشنض٣

 ر / امحز عط0١ٝا

 ر / ذلُز عبز ايفتاح

 ر / امحز فتشٞ

1 

1 

1 

 

11 

ذلُز عبز ايٓاصض 

 ذلُز 

 ايزنتٛصا٠ 

تكِٝٝ تأثري االَبًٝفضٕٚ ٚايبٝٛدًٝتاطٕٚ ضز 

قصٛص ٚظا٥ف اخلص٢ املغتشح بايغهضٟ يف 

 اجلضسإ

 أر/ عانف عبز احلًِٝ

 أر/ مساح ذلُز أمحز

 ر/ أمئ َعٛض ذلُٛر

1 

- 

- 

 

 ايزنتٛصا٠  َض٠ٚ ْبٌٝ ذلُز عًٞ  12

بط١ برتنٝب األدٗظ٠ بايضعا١ٜ ايعز٣ٚ املضت

املضنظ٠ َغتؾفٝات داَع١ بين عٜٛف 

ٚايتعضف ع٢ً ايها٥ٓات املغبب١ بتٓك١ٝ 

MALDI TOF  َٚكاصْاتٗا بتك١ٝٓPCR 

 صؤ١ٜ دزٜز٠ يًرتصز

 أر/ ٢َٓ ذلُز اخلًٛصٞ

 أّ ر/ صؽا ساَز ايؾضٜف

 ر/ ْغضٜٔ َصطف٢ ناٌَ

8 

- 

8 

 

 ايزنتٛصا٠  َض٠ٚ صفٛت أمحز  13

١ٜ األعصاب املؾتل َٔ املذ َعاٌَ تػش

ٚايٛظا٥ف املعضف١ٝ يز٣ َضض٢ ايفصاّ ٚأقاصبِٗ 

 َٔ ايزصد١ األٚىل

 أر/ ٖاْٞ ساَز رعٛقٞ

 أر/ خزجي١ أبٛ دبٌ

 أّ ر/ َٗا عُار ايزٜٔ

 ر/ أمحز عبز ايعظٜظ عظت

3 

8 

- 

1 

 

14 

امحز ذلُز سغإ 

 عاٜؿ

 ايزنتٛصا٠ 

عالز َتالط١َ تٓؾب ايهتف باعتدزاّ 

 ٓعاص أٚ ايفتح اجلضاسٞايتٛعٝع بامل

 ا.ر/ عاطف ذلُز َضع٢

 ا.ر./ ْاصف ذلُز ْاصف

 أ.ّ.ر./ عُار دابض ايبٓا

 ر/ أمئ عبز ايباعط

6 

2 

4 

1 

 

15 

أٜ٘ امحز عبز 

 ايضمحٔ اَاّ

 ايزنتٛصا٠ 

تعبري اجلني احملفظ ايفريٚع٢ املزَر يفريٚؼ 

( ف٢ َضض٢ عضطإ ايزّ 2)ب٢ أ٣ اّ  2َٛي٢ْٛ 

 أُٖٝت٘ االنًٝٓٝه١ٝاملًٝٛر٣ احلار ٚ 

 أ.ر./ عٗاّ عُض ذلُز

 أ.ر./ ذلُز عبز املعط٢

 أ.ّ.ر./أَري٠ أمحز ُٖاّ

5 

- 

2 

 

16 

سغاّ عبز ايػ٢ٓ عبز 

 ايغتاص

 ايزنتٛصا٠ 

االْصٗاص ايكط٢ٓ بني اجلغُني َكاص١ْ باالْصٗاص 

اخلًف٢ ايٛسؾ٢ ف٢ اَضاض ايعُٛر ايفكض٣ 

 ايكط٢ٓ ايتٓهٝغ١ٝ

 ا.ر/ عاطف ذلُز َضع٢

 ٚا٥ٌ قبطإ ا.ر./

 أ.ّ.ر./ عُار دابض ايبٓا

 ر/ أمئ عبز ايباعط

6 

- 

4 

1 

 

17 

ذلُز صربٟ عبز 

 ايعظٜظ

 ايزنتٛصا٠ 

ْتا٥ر تٛصٌٝ ؽضٜإ ايكطب ايغفًٞ ايهًٟٛ 

املًشل اىل ايؾضٜإ احلضقفٞ ايزاخًٞ يف طصاع١ 

 ايه٢ً

 ر/ عُضٚ َزست

 ا.ر/ اؽضف ابٛ ايعال

 ر/ امحز ايبتاْْٛٞ

4 

1 

2 

 

18 

ز سغٔ ٢َٓ عٝ

 ابضاِٖٝ

 ايزنتٛصا٠ 

رصاع١ َصض١ٜ يجبات ٚ َصزاق١ٝ ايٓغد١ 

ايعضب١ٝ يًُكٝاؼ ايتؾدٝص٢ يًضضع ٚ َضس١ً 

 َا قبٌ املزصع١

 أ.ر./ ٖا٢ْ ساَز

 ا.ّ.ر./ َٗا عُار ايزٜٔ

 ر. / ٖؾاّ صالح طن٢

4 

1 

- 

 

19 

ٖب٘ ايغٝز امحز عبز 

 ايًطٝف

 ايزنتٛصا٠ 

ف٢  222رٚص احلُض اال٢َٓٝ املتٓاٖٞ ايصػض 

 عضطإ ايربٚعتاتا

 أ.ر./ خزجي١ ذلُز ابٛ دبٌ

 أ.ر./ عُض َزست

 ر./٢َٓ طن٢

10 

15 

7 
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20 

ضٝا٤ سغ٢ٓ ع٢ً 

 عفٝف٢

 ايزنتٛصا٠ 

املٛدات ايصٛتٝ٘ ثالثٝ٘ االبعار يًكًب ف٢ تكِٝٝ 

َغاس٘ ايصُاّ املرتاىل ف٢ ضٝل ايصُاّ املرتاىل 

 ايضَٚاتٝظ٢َ

 أ.ر/ ٜاعض امحزعبز اهلار٣

 ض٣ا.ر/ ٖؾاّ بؾ

 أ.ر/ خايز صفعت

7 

8 

3 

 

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -6
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف
 مالحظات

1 

اعضا٤ سغاّ عبز 

 املؤَٔ

 املادغتري 

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض املضنبات ايصٝزال١ْٝ 

 احملت١ٜٛ ع٢ً سًكات بٗا ْٝرتٚدني

 ر/ ْز٣ عٝز

 ر/ ْٗاٍ فضٜز

 ر/ ذلُز ايعذٛاْٞ

7 

2 

1 

 

 املادغتري  َضِٜ ذلُز دلزٟ 2

اعتٓغاخ ٚاْتاز اْظميات َٝهضٚب١ٝ َظ١ًٜ 

 يًغُّٛ العتدزاَٗا يف َعاجلات ب١ٝ٦ٝ

 ر/ عاَح ذلُزٟ

 ر/ امحز فضز

 ر/ ٜاعض دابض

7 

1 

4 

 

 املادغتري  عُضٚ مسري قطب 3

رصاع١ رٚا١ٝ٥ يًتأثريات املفٝز٠ احملت١ًُ السز 

الفْٜٛٛز ضز اعتالٍ ايهبز َضنبات ايف

ٚايه٢ً املغتشزخ بٛاعط١ عكاص االعٝتاَٝٓٛفني 

يف سنٛص اجلضسإ اييت تعاْٞ َٔ ْكص ايربٚتني 

 يف ايػشا٤

 ر/ عال عبز ايضؤٚف

 ر/ ٚفا٤ صبٝع

1 

2 

 

 املادغتري  َٞ عُض تٛسٝز 4
تأثريات َٛار رلتًف١ تعٌُ ع٢ً اعتالٍ ايه٢ً 

 ٕاملغتشزخ مبضض ايغهضٟ يف اجلضسا

 ا.ر/ عًٞ ابٛ عٝف

 ر/ باعِ اْٛص

8 

13 

 

 املادغتري  دٗار اْٛص ناٌَ 5

تكِٝٝ االرٚاص ملٛار رلتًف١ تٓتُٞ اىل ف٦ات 

رٚا١ٝ٥ رلتًف١ ضز اعتالٍ ايه٢ً ايٓاتر عٔ 

 َضض ايغهضٟ يف اجلضسإ

 ا.ر/ عًٞ ابٛ عٝف

 ر/ اَري٠ َضار

 ر/ َض٠ٚ خًف

7 

12 

9 

 

6 

امحز عًِٝ عبز 

 ايفضٌٝ

 املادغتري

تكِٝٝ ايتاثري ايٛقا٢٥ ايهًٟٛ احملتٌُ يبعض 

املٛار ع٢ً تغُِ ايه٢ً احملزخ جتضٜبٝا 

 باعتدزاّ عكاص االَٝهاعني يف اجلضسإ

 ر/ طٜٓب عبز ايضمحٔ

 ر/ َض٠ٚ ذلُٛر

1 

9 

 

 

 

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

 :ـالطب البيطري كلية -7
 

 
 

 

 
 

  

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  رعا٤ صَضإ إمساعٌٝ  1

 أر/ خايز عباؼ سًُٞ

 ر/ َض٠ٚ إبضاِٖٝ عبز احلُٝز 

 ر/ خايز عباؼ سًُٞ

 ر/ َض٠ٚ إبضاِٖٝ عبز احلُٝز

 أر/ صؽا صؽار أمحز 

 املادغتري  ؽعبإ ذلُز  زأمح 2

 أر/ فٛطٟ صٜاض ايصعٝزٟ

 ذلُز ذلُز ر/ ٚفا٤ 

 أر/ فٛطٟ صٜاض ايصعٝزٟ

 ر/ ٚفا٤ ذلُز ذلُز 

 ر/ أمحز سغني عابز 

 ايزنتٛصا٠  ْٛصا سغٔ ذلُز  3

 أر/ خايز عباؼ سًُٞ

 ر/ ٚال٤ عبز ايضمحٔ 

 ر/ عشض ذلُز عبز ايباقٞ 

 أر/ خايز عباؼ سًُٞ

 ر/ ٚال٤ عبز ايضمحٔ 

 ر/ عشض ذلُز عبز ايباقٞ

 ر/ عضف٘ َؾضف عًُٝإ
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 :ـالتربية ةكلي -8
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  ذلُز عبز ايهضِٜ داعِ  1

 أر/ عٗاّ سٓفٞ ذلُز 

 ر/ َٞ ذلُز عًٞ 

 أر/ عٗاّ سٓفٞ ذلُز 

 املادغتري  ذلُز ْاصض عًٞ  2

 أر/ عٗاّ سٓفٞ ذلُز 

 ر/ َٞ ذلُز عًٞ 

 أر/ عٗاّ سٓفٞ ذلُز 

 

 

 -المجلس على تعديل عنوان رسائل الماجستير والدكتوراه التالية: )ج( وافق
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 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  أمحز ؽعبإ ذلُز  1

املكا١َٚ يًُضارات املٝهضٚب١ٝ 

ٚايتٛصٝف اجلظ٦ٜٞ ملعظٚالت 

 نٛالٟاالؽضؽٝا

املكا١َٚ يًُضارات املٝهضٚب١ٝ ٚايتٛصٝف 

اجلظ٦ٜٞ ملعظٚالت االؽضؽٝانٛالٟ 

 املُضض١ املعظٚي١ َٔ ايزداز

 غري دٖٛضٟ

 

 :ـالتربيةكلية  -01
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  أمئ ذلُز زلٝب  1

تٝذٝات ايتفهري أثض اعتدزاّ اعرتا

املتؾعب يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايتٛاصٌ 

ايضٜاضٞ يز٣ تالَٝش ايصف األٍٚ 

 اإلعزارٟ 

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذٝات ايتفهري 

املتؾعب يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايرتابط ايضٜاضٞ 

 يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 دٖٛضٟ

 

 

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

 

 :ـالتجارةكلية  -00
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

  ٚاسز عاّ  ال ٜٛدز  املادغتري  أمسا٤ أمحز عبز اجلًٌٝ 1

 عاّ ٚاسز  ال ٜٛسز  املادغتري  صَضإ ذلُز ذلُز  2

 عاّ ٚاسز ال ٜٛسز  املادغتري  إميإ صدب صدب  3
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 ـالطب البيطري:كلية  -02
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 2016َز  2015املز ايجاْٞ َٔ  ايزنتٛصا٠  سغٔ ذلُز َٛع٢  1

 13/6/2017إىل  14/6/2016َز َٔ  2016املز ايجاْٞ َٔ  ايزنتٛصا٠ ذلُز ذلُز ععز ايزٜٔ  2

 

 

 :ـالتربيةكلية  -03
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 ال ٜٛدز  املادغتري  فاط١ُ ساَز عٝز  1

إىل  16/7/2016عاّ ٚاسز َٔ 

15/7/2017 

 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  ًٞ ذلُز عًٞ ع 2

ست٢  16/7/2016عاّ ٚاسز َٔ 

15/7/2017 

 

 

 :ـالطب البشريكلية  -04
 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 ال ٜٛدز  املادغتري  اعضا٤ عًٞ ثابت 1

 10/2015عاّ خاَػ ٜبزا َٔ 

 10/2016ٜٚٓتٗٞ يف 

 ال ٜٛدز  املادغتري  رعا٤ عبز ايكارص عٝز 2

 10/2015عاّ خاَػ ٜبزا َٔ 

 10/2016ٜٚٓتٗٞ يف 

 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  عُض ذلُز سًُٞ  3

 3/2015عاّ خاَػ ٜبزا َٔ 

 3/2016ٜٚٓتٗٞ يف 

 ايزنتٛصا٠ عُض ذلُز سًُٞ ذلُز 4

 3/2015عاّ خاَػ ٜبزأ َٔ 

 3/2016ٚ ٜٓتٗٞ يف 

ٚ  3/2016عاّ عارؼ ٜبزأ َٔ 

 3/2017ٜٓتٗٞ يف 

 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠ ٖؾاّ ْبٌٝ ذلُز بضنات   5

 3/2015عاّ خاَػ ٜبزا َٔ 

 3/2016ٜٚٓتٗٞ يف 

 
  

 
 

 

 

 

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        01                 09/7/2106( بتاريـخ 021الجلسـة رقـم )

 

 

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

 
 :ـالتربيةكلية  -05

 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 بٓا٤ ع٢ً ايطًب املكزى َٔ ايطايب١ ------------------------ رب١ًَٛ  عاص٠ ذلُز ذلُٛر  1

 املادغتري  إميإ عٝز صبٝع  2

اثٛيٛدٝا إنًٝٓٝه١ٝ العتدزاّ بعض رصاعات ب

 ايٓباتات ايطب١ٝ ع٢ً ايٛصّ املغتشزخ يف ايف٦ضإ 

 جتاٚط ايعاَني َٔ تاصٜذ ايتغذٌٝ 

 املادغتري  دابض ذلُز عبز اجلٛار  3

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض َضارات األنغز٠ ايطبٝع١ٝ 

َٚغتدًصات بعض ايٓباتات ايطب١ٝ ع٢ً ايغ١ُٝ 

عتدزاّ ايغهضٜات ايعزٜز٠ ايهبز١ٜ املغتشزث١ با

 املز١ٖٓٓ ٚداالنتٛطاَني يف اجلضسإ

 جتاٚط ايعاَني َٔ تاصٜذ ايتغذٌٝ 

 جتاٚط ايعاَني َٔ تاصٜذ ايتغذٌٝ  رصاعات عٔ ايٛضع احلايٞ يعز٣ٚ ايباعرتال يف ايزٚادٔ  املادغتري  خايز َٓصٛص ؽٛقٞ  4

 املادغتري  ٜغٔ عٝز مجع١  5

ضض ايباتضٜال يف اآلصاْب رصاعات عٔ ايٛضع احلايٞ مل

 طضٜل ايٛقا١ٜ ٚايغٝطض٠ ع٢ً املضض

 جتاٚط ايعاَني َٔ تاصٜذ ايتغذٌٝ 

 

 

 :ـ العلومكلية  -06
 
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 املادغتري  ؽرئٜ عٛض بَٝٛٞ دار احلل 1
بريٜزٜٔ ايتدًٝل ايفعاٍ ملؾتكات دًٝهٛعٝزات اي

 ايبٝٛيٛدٞٚرصاع١ ْؾاطٗا 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني 

سٝح إٔ ايطايب١ غري َٓتع١ُ ٚمل 

تٓذظ ؽ٧ ٜشنض ٚقز مت إْشاص 

 ايطايب١ ثالخ َضات

 املادغتري  أمسا٤ ط٘ ْصض عبز اجلٛار 2
ايتدًٝل األَٔ يبعض َؾتكات َؾابٗات ايبٛصٜٔ 

 ٚايجٝٝٓٛبريٜزٜٓات ٚرصاع١ ْؾاطٗا ايبٝٛيٛدٞ

ر٠ املؾضفني بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغا

سٝح إٔ ايطايب١ غري َٓتع١ُ ٚمل 

تٓذظ ؽ٧ ٜشنض ٚقز مت إْشاص 

 ايطايب١ ثالخ َضات

 
 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد :ـ -07
 

 إىل من الدرجة اسـم الطالــب م

 قغِ ايعصب١ٝ قغِ ايٓفغ١ٝ َادغتري سٓإ ذلُز ذلُز ابضاِٖٝ 1

 داَع١ بين عٜٛف   عني مشػداَع١  َادغتري بٝرت ٜغضٟ صاحل 2

  املٓٛف١ٝداَع١  داَع١ بين عٜٛف  ايزنتٛصا٠ طن٢ ذلُز طن٢ 3

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        00                 09/7/2106( بتاريـخ 021الجلسـة رقـم )

 

 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن تحويل الدراسة:ـ -08
 

 

 إىل من اسـم الطالــب م

 ّٛربً َادغتري َصطف٢ عبز ايبزٜع سغٔ 1

 ربًّٛ َادغتري امحز صابض طنٞ 2

 

 

 

 :ـب البشرى بشأن إلغاء إيقاف القيد المقدمة من كلية الط المذكرةوافق المجلس على  -09
 

 

 السبب الدرجة اسـم الطالــب م

 اْتٗا٤ َز٠ االٜكاف َادغتري ٖب١ ذلُز عبز اجلٛار 1

 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 ضٜف ؽٛقٞ فضزأ.ر / ط

 

        

 

         

 

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ اجلاَع١

 

 أ.ر / أَني ايغٝز امحز يطفٞ

 

 


