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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 .ّ  19/7/2016   ( بتاصٜذ120ايتضزٜل ع٢ً ذلغض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ ) -1

 

 ايكضاص

 .ٚاؾل اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ ذلغض اجلًغ١ ايغابك١   -

 

 

 ثالثا: الضىابط
 

داَع١ ب٢ٓ عٜٛـ ٚسيو  –ايال٥ش١ ايزاخ١ًٝ ملعٗز ايبشٛخ ٚايزصاعات االٚصٚب١ٝ ض٠ املكز١َ بؾإٔ املشن -

 ملظٜز َٔ ايٓعض ٚ ايزصاع١ .

 ايكضاص

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

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عغ١ٜٛ نال َٔ

 عُٝز ن١ًٝ األيغٔ.                                           أمحز ايؾُٝٞا.ر/ 

 أر/ عًٞ َغعٛر                                                عُٝز ن١ًٝ االقتضار ٚايعًّٛ ٚايغٝاع١ٝ

   عُٝز ن١ًٝ اآلراب.                     أر/ دٛر٠ َربٚى

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ االقتضارن١ًٝ  ٌٝٚن                            زلاح عبز ايؿتاح عًٞا.ر/ 

 أعتاس به١ًٝ اآلراب                      أر/ عضُت ْضاص

 إلعزار تكضٜض .

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اهلٓزع١ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً قٝز ايباسج١/ َضؾت امحز ؾتشٞ يزصد١  -

 .داَع١ ايؿّٝٛ  –ايزنتٛصا٠ به١ًٝ اهلٓزع١ 

 ايكضاص 

 ٚاؾل اجملًـػ  -

 

ذلا٢َ ثايح باالراص٠ ايكا١ْْٝٛ  بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً  –املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغٝز/ دلزٟ صبٝع عًُٝإ  -

َٓش٘ مثا ١ْٝ رصدات يالعتؿار٠ َٔ ايضأؾ١ اخلاص١ باَتشإ ايتٛؾٌ ٚسيو يتغذٌٝ  رصد١ ايزنتٛصاٙ 

 به١ًٝ احلكٛم.

 ايكضاص

 عزّ َٛاؾك١ اجملًػ .  -
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ذلا٢َ ثايح باالراص٠ ايكا١ْْٝٛ  بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً  –املكز١َ َٔ ايغٝز/ ذلُٛر نُاٍ قضْٞ  املشنض٠ -

َٓش٘ رصدتإ يالعتؿار٠ َٔ ايضأؾ١ اخلاص١ باَتشإ ايتٛؾٌ ٚسيو يتغذٌٝ رصد١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ 

 احلكٛم.

 ايكضاص

 عزّ َٛاؾك١ اجملًػ .  -

 

إ ٜهٕٛ بضْاَر  بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً ت اخلاص١عًّٛ سٟٚ االستٝادااملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

ايزصاعات ايعًٝا بضْاَر َتُٝظ ٚبضعّٛ رصاع١ٝ ٜزؾعٗا ايطالب ٚسيو بٓعاّ ايغاعات املعتُز٠ ؾ٢ بزا١ٜ ايعاّ 

 ّ. 2016/2017ايزصاعٞ 

 ايكضاص

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

 -: ٚ عغ١ٜٛ نال َٔ ٚايبشٛخ 

 ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                      اعا١َ ذلُٛر قضْٞا.ر/ 

 أعتاس به١ًٝ ايتذاص٠.           أر/ ؽعبإ َباصط 

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا           أر/ أعا١َ قضْٞ

 

 إلعزار تكضٜض .

 

عاٜز ايباسح/ ٚايز ضٜاع١ٝ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً االيتُاؼ املكزّ َٔ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ اي -

ٜطًب ؾٝ٘ َز قٝزٙ يتغذٌٝ  1/11/2015صَغإ عبز احلُٝز ٚايش٣ اْت٢ٗ قٝزٙ بايزصاعات ايعًٝا بتاصٜذ 

 .ايضعاي١

 ايكضاص

 تأدٌٝ املٛعٛع حلني سغٛص ٚنٌٝ ايه١ًٝ  -

 

املزصؼ املغاعز بكغِ عًِ ايٓؿػ به١ًٝ االراب  –املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغٝز٠/ مساح َضطؿ٢ عبزٙ  -

االعتاس به١ًٝ االراب داَع١ ايؿّٝٛ بزال َٔ ر/  -ا.ر/ طاصم ذلُز عبز ايٖٛاب  بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً اؽضاف 

 االعتاس املغاعز به١ًٝ االراب داَع١ ب٢ٓ عٜٛـ ٚسيو الصتباط٘ بايتدضط. –اؽضف ذلُز ؽًيب 

 

 ايكضاص

 يكغِ املدتطاعار٠ املٛعٛع ايٞ ا  -

 

ذلا٢َ ثايح باالراص٠ ايكا١ْْٝٛ  بؾإٔ  –املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغٝز/ عبز ايضمحٔ سغين َضطؿ٢  -

املٛاؾك١ ع٢ً َٓش٘ مخػ رصدات  يالعتؿار٠ َٔ ايضأؾ١ اخلاص١ باَتشإ ايتٛؾٌ ٚسيو يتغذٌٝ 

 رصد١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ احلكٛم.

 ايكضاص

 عزّ َٛاؾك١ اجملًػ .  -
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ايٛاصر٠ َٔ َهتب ٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً  اعتجٓا٤ ايغٝز٠ / ٖٓا٤ عبز املشنض٠  -

ايؿتاح ايػُٓٝٞ َٔ ؽضط احلضٍٛ ع٢ً اختباص ايتٛؾٌ َٔ َضنظ اَٝزعت سٝح اْٗا ارت االَتشإ 

 َضات ٚمل حتضٌ ع٢ً ايزصد١ املطًٛب١. 10انجض َٔ 

 

 ايكضاص

 عزّ َٛاؾك١ اجملًػ .  -

 

باسح رنتٛصاٙ به١ًٝ احلكٛم  بؾإٔ املٛاؾك١  –كز١َ َٔ ايغٝز/ عٝز ذلُز اَني املشنض٠ امل -

 ع٢ً ؽٗار٠ اَتشإ ايًػ١ ايت٢ سضٌ عًٝٗا سٝح اْٗا َٔ َضنظ غري االَٝزعت.

 

 ايكضاص

 عزّ َٛاؾك١ اجملًػ .  -

 

عٝح  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ  بؾإٔ املٛاؾك١ ع٢ً رؾع َضضٚؾات ايزبًَٛات ع٢ً تضَني -

 . 3500ؾ٢ ايرتّ ايجاْٞ بامجاىل َضضٚؾات  1450ؾ٢ ايرتّ االٍٚ ٚ  2050ٜكّٛ ايطايب بغزار َبًؼ 

 

 ايكضاص

 ٚاؾل اجملًـػ  -

 

 املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َكرتح ْؾض عح قبٌ َٓاقؾ١ صعاي١ املادغتري اٚ ايزنتٛصاٙ . -

 

 ايكضاص

جلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ْا٥ب ص٥ٝػ ا   ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜـ ؽٛقٞ

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عغ١ٜٛ نال َٔ

 

 ايطب ايبؾضٟ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                        ذلُز عبز ايكارصا.ر/ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايعًّٛٚنٌٝ ن١ًٝ                                      ا.ر/ عظٜظ ْعري

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

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ االقتضارن١ًٝ  ٚنٌٝ               زلاح عبز ايؿتاح عًٞا.ر/ 

 ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                    اعا١َ ذلُٛر قضْٞا.ر/ 

 اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                   امحز ذلُز سغٔا.ر/ 

 

 إلعزار تكضٜض .

 

 

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        4                 23/8/2116( بتارٌـخ 121الجلسـة رقـم )

 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ حتٌُ اجلاَع١ يهاؾ١ تهايٝـ ايٓؾض يالعاخ ؾ٢ اجملاالت ايعامل١ٝ سات  -

 َعاٌَ ايتأثري ايكَٛٞ .

 ايكضاص

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

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عغ١ٜٛ نال َٔ

 

 ايطب ايبؾضٟ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                        ذلُز عبز ايكارصا.ر/ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايعًّٛٚنٌٝ ن١ًٝ                                      ا.ر/ عظٜظ ْعري

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

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ االقتضارن١ًٝ  ٚنٌٝ      زلاح عبز ايؿتاح عًٞ         ا.ر/ 

 ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                    اعا١َ ذلُٛر قضْٞا.ر/ 

 هلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝاان١ًٝ  ٚنٌٝ                   امحز ذلُز سغٔا.ر/ 

 ا.ر/ مسا٤ ايزم                                      االعتاس به١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ

 ا.ر/ عًٞ ايبشضاٟٚ                              االعتاس به١ًٝ ايعًّٛ

 

 إلعزار تكضٜض .

 

َكرتح إ ٜهٕٛ َضاصٜـ ايباق٢ يالعار٠ ٢ً بؾإٔ املٛاؾك١ ع  ايرتب١ٝاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 دٓٝ٘. 950يًؿضٌ ايزصاع٢ االٍٚ 

 ايكضاص

 .حتٌٜٛ املٛعٛع إىل نٌ َٔ املغتؾاص املايٞ ٚايكاْْٛٞ يًذاَع١

 

 

َٛقـ ايطالب ايشٜٔ ٜؾضف عًِٝٗ ا.ر/ ذلُز اَاّ عبز بؾإٔ   ايضٝزي١املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 بعز قضاص عظي٘. املبزئ

 ايكضاص

 ٌٜٛ املٛعٛع إىل املغتؾاص ايكاْْٛٞ يًذاَع١حت
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 

 -أ( تسجٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه :(
 

 :ـالتجارةكلٌة  -1
 
 

 
 

 
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 َادغتري سٓإ طاصم ذلُز 1

خٍٛ ؽضنات ايتأَني االدٓب١ٝ ع٢ً عٛم اثض ر

 ايتأَني املضضٟ )بايتطبٝل ع٢ً تأَٝٓات احلٝا٠(

 ا.ر/ عُض عبز اجلٛار

 ر/ صدب ابٛ محز

3 

2 

 َادغتري خري١ٜ ط٘ متاّ 2

تكِٝٝ املعاٜري اخلاص١ بتٛطٜع املعاش عًٞ املغتشكني 

 رصاع١ َكاص١ْ –َٚؾهالت ايتطبٝل 

 ا.ر/ ذلُز ْارٟ عظت

 زر/ ذلُز ايغٝ

3 

1 

 َادغتري عاص٠ ْبٌٝ سغني 3

َزخٌ نُٞ يكٝاؼ اثض عا٥ز ٚرلاطض املٓؾأ٠ 

رصاع١  –ٚجتظ١٥ اعُٗٗا ع٢ً ايك١ُٝ ايغٛق١ٝ يًغِٗ 

 تطبٝك١ٝ يف ع٤ٛ ذلزرات ايغٛم املضض١ٜ

 ر/ ؽعبإ عبز ايعًِٝ

 ر/ ذلُز صاحل

3 

1 

 َادغتري اَاٍ عامل ايطاٖض 4
َٔ ايؿغار  رٚص َٚغؤٚي١ٝ َضاقب احلغابات جتاٙ احلز

 املايٞ بايتطبٝل ع٢ً يٝبٝا

 9 ا.ر/ ابضاِٖٝ عبز احلؿٝغ

 رنتٛصا٠ صاحل عًٞ صاحل 5

اطاص َكرتح يًتكضٜض عٔ االعتزا١َ ٚاثضٙ ع٢ً قضاصات 

اصشاب املضاحل بايتطبٝل ع٢ً ايؾضنات ايضػري٠ 

 ٚاملتٛعط١ املكٝز٠ ببٛصص١ ايٌٓٝ املضض١ٜ

 ا.ر/ ذلُز عبز اهلل

 ا.ر/ بزص ْبٝ٘

1 

14 

 رنتٛصا٠ امحز ؾاصٚم ايٝاؼ 6

اطاص َكرتح يتأثري تهاٌَ عًغ١ً ايتٛصٜز ع٢ً 

املض١ْٚ ايتضٓٝع١ٝ ٚاْعهاع٘ ع٢ً االرا٤ ايتٓع٢ُٝ : 

 بايتطبٝل ع٢ً املٓعُات ايضٓاع١ٝ املضض١ٜ

 8 ا.ر/ عبز ايضمحٔ عًِٝ

 

 :ـالرٌاضٌة التربٌةكلٌة  -2
  

 املشـــــرف ةعنوان الرسال الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  غار٠ عبز ايعاٍ امحز 1

تأثري بضْاَر تزصٜيب يًتٛاطٕ ايعغًٞ ع٢ً بعض املتػريات ايبز١ْٝ 

 ٚاملٗاص١ٜ يالعبات نض٠ ايكزّ ايٓغا١ٝ٥

 ا.ر/ امحز عبز اخلايل

 ر/ امحز نُاٍ

6 

5 

 ١ٝ ايضش١ٝ مبشاؾع١ املٓٝاايجكاؾ١ ايضش١ٝ يز٣ َعًُٞ ايرتب املادغتري  ذلُٛر صدب ذلُز 2

 ا.ر/ سٓإ عًٞ

 ر/ صاْٝا ذلُز

5 

3 

 

 :ـاالدابكلٌة  -3
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري َٓري ؾاْٛؼ ْعِٝ 1

ايهٓٝغ١ االزل١ًٝٝ ٚرٚصٖا يف اجملتُع 

 ّ( 1973ّ /  1854املضضٟ )

 جملٝزا.ر/ ابضاِٖٝ عبز ا

 ر/ خايز َهضّ

4 

5 

 املادغتري خزجي١ عًِٝ دٛر٠ 2

اخلزَات ايربٜز١ٜ يف اقًِٝ مشاٍ ايضعٝز 

 رصاع١ دػضاؾ١ٝ –

 ا.ر/ االَني عبز ايضُز

 ر/ عبري ابضاِٖٝ

6 

1 
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 :ـالتربٌةكلٌة  -4
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  عبز ايٖٛاب ٖب٘ ذلُز 1

رصاع١ يًعالق١ بني املض١ْٚ ايٓؿغ١ٝ ٚايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ 

يز٣ َعًُٞ املضس١ً ايجا١ْٜٛ يف ع٤ٛ بعض 

 املتػريات

ر/ ذلُز ايغٝز عبز 

 ايضسِٝ

 ر/ دٝٗإ سًُٞ

9 

13 

2 

أمحز ؽعبإ عبز اهلل 

 ٜٛعـ 
 املادغتري 

ؾعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً َٗاصات ايتؿهري 

املعضيف يز٣ طالب  ابٞ يف خؿض ايعب٤اإلجي

 ايجا١ْٜٛ ايعا١َ

 أر/ َريؾت طنٞ عظَٞ 

 ر/ صَغإ عًٞ سغٔ 

7 

15 

 املادغتري  ذلُز َضعٞ صؿ١ٝ  3

ؾاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً املكضصات 

اإليهرت١ْٝٚ َؿتٛس١ املضزص يف ت١ُٝٓ بعض 

َٗاصات بضدل١ َٛاقع ايٜٛب ايتع١ًُٝٝ ٚاالعتعزار 

 ٞ يز٣ َعًُٞ احلاعب اإليهرتْٚ

 أر/ ذلُز محار ٖٓزٟ 

 أر/ إميإ صالح ايزٜٔ 

7 

8 

 املادغتري  إٜٓاؼ نُاٍ أمحز  4

ايغًٛى ايؿٛعٟٛ ٚعالقت٘ باملٗاصات االدتُاع١ٝ 

 يز٣ طؿٌ ايضٚع١ 

 أر/ عٗاّ أبٛ بهض عجُإ

 ر/ أمحز عهاؽ٘ 

6 

5 

5 

عًٞ ذلُز عًٞ 

 ذلُٛر 

 املادغتري 

ْؿٛدضاؾٝو يف ت١ُٝٓ أثض اعتدزاّ قا٥ِ ع٢ً اال

َٗاصات تضُِٝ بضاَر اإلصؽار ايغٝاسٞ ٚاالجتاٙ سلٛٙ 

 يز٣ طالب ن١ًٝ ايغٝاس١ ٚايؿٓارم بايؿّٝٛ 

 أر/ عٗاّ سٓؿٞ ذلُز

أر/ عُار ايزٜٔ عبز 

 اجملٝز 

12 

10 

 املادغتري  رعا٤ ذلُٛر ذلُز  6

أثض اعتدزاّ ايضسالت املعضؾ١ٝ عرب ايٜٛب يف تزصٜػ 

يتشضٌٝ ايزصاعٞ  ٚبعض َٗاصات ايتاصٜذ يت١ُٝٓ ا

 ايتؿهري ايبضضٟ يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 أر/ عٗاّ سٓؿٞ

 ر/ أمحز بزٟٚ أمحز 

13 

4 

 املادغتري  آال٤ رٜاب محزإ رٜاب 7

أثض اعتدزاّ األيعاب ٚاألغاْٞ ايتع١ًُٝٝ 

ايهُبٝٛتض١ٜ يف انتغاب بعض َؿضرات ايًػ١ 

٣ تالَٝش َٚٗاصات حتزخ ايًػ١ اإلزلًٝظ١ٜ يز

 املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

 أر/ أمسا٤ غامن غٝح 

 أّ ر/ ٖب٘ َضطؿ٢ ذلُز 

7 

13 

 املادغتري  عال ؾتشٞ عًٞ أمحز  8

ؾاع١ًٝ بضْاَر يًتزخٌ املبهض يف خؿض سز٣ 

ايغًٛى ايُٓطٞ ٚأثضٙ ع٢ً َؿّٗٛ ايشات يز٣ األطؿاٍ 

 سٟٚ نـ ايبضض 

 8 أّ ر/ ذلُز ذلُز ايغٝز 

 ادغتري امل عا١َٝ خغض ذلُز  9

ؾعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ ايعكٌ يف 

ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايشنا٤ ايٛدزاْٞ يز٣ سٟٚ 

 اعطضاب طٝـ ايتٛسز 

 أر/ صبشٞ عبز ايؿتاح

 أّ ر/ ذلُز ذلُز ايغٝز

6 

7 

 املادغتري  ٖٓز أمحز عباؼ  10

ؾعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب يف خؿض ايتُٓض املزصعٞ 

ز٣ تالَٝش املضس١ً ٚأثضٙ يف تٛدٗات اهلزف ي

 االبتزا١ٝ٥ 

 أر/ َاٜغ١ ؾاعٌ أبٛ عًُٞ

 ر/ أمحز ؾهضٟ بٗٓغاٟٚ

5 

6 

 املادغتري  آ١ٜ عًٞ ذلُز أمحز  11

ؾاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ ايتعًِ 

يز٣ طالب املغتٓز إىل ايزَاؽ يف ت١ُٝٓ اإلجياب١ٝ 

 ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 

 أر/ ٖب٘ سغٔ إمساعٌٝ

 غاٟٚ ر/ أمحز ؾهضٟ بٗٓ

6 

7 

 املادغتري  ٖب٘ عاطـ َضطؿ٢  12

يف مت١ٝ بعض َٗاصات  TEACCHؾعاي١ٝ بضْاَر 

محا١ٜ ايشات َٔ ايػضبا٤ يز٣ األطؿاٍ سٟٚ طٝـ 

 ايتٛسز

 أر/ ؾٛق١ٝ أمحز عبز ايؿتاح

 أّ ر/ ذلُز ذلُز ايغٝز 

15 

10 

 ايزنتٛصا٠  أمحز عًٞ ذلُز  13

ملزع١ُ ؾعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً طضٜك١ ؾإ صٜبري ا

باحلاعٛب يف حتغني األرا٤ ايًػٟٛ ٚأثضٙ ع٢ً االْتباٙ 

االْؿعايٞ يز٣ األطؿاٍ سٟٚ اإلعاق١ ايؿهض١ٜ 

 ايبغٝط١ 

 أر/عًُٝإ ذلُز عًُٝإ 

 أر/ َريؾت سنٞ عظَٞ 

13 

9 

 ايزنتٛصا٠  تك٣ٛ إبضاِٖٝ عبز ايعاٍ  14

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذٝات ايتعًِٝ املتُاٜظ ع٢ً 

ت١ُٝٓ ايتؿهري ايضٜاعٞ َٚؿّٗٛ ايشات األنارمي١ٝ 

 يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 8 أر/ ذلُٛر أمحز ذلُٛر 

 ايزنتٛصا٠  خايز صالح ذلُز  15

ؾاع١ًٝ بضْادلز تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ ايعكٌ يف 

٤ ايتعًِ حتغني بعض َغتٜٛات ايتؿهري يزٟ بطٝٞ

 يف َضس١ً ايتعًِٝ االبتزا٥ٞ 

 ضؾاط١ُ سًُٞ ؾضٜ أر/

 أر/ عًُٝإ ذلُز عًُٝإ 

8 

14 
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 ايزنتٛصا٠  مجاٍ سًُٞ ؾتح ايباب  16

ؾعاي١ٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايتعًِ املتٛاؾل َع 

عٌُ ايزَاؽ يف ت١ُٝٓ َؿاِٖٝ ايٓاْٛ تهٓٛيٛدٞ 

ب ٚايتؿهري ايٓاقز ٚبعض أخالقٝات ايعًِ يز٣ طال

 املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

 9 أر/ عُار ايزٜٔ عبز اجملٝز 

 ايزنتٛصا٠  ؽُٝا٤ دابض عٝز عٝز  17

ؾعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ ايشنا٤ 

ايٓادح يت١ُٝٓ طالق١ ايكضا٠٤ يز٣ تالَٝش املضس١ً 

 االبتزا١ٝ٥ سرٟٚ صعٛبات ايتعًِ 

 15 أر/ عًُٝإ ذلُز عًُٝإ 

 
 
 :ـالصٌدلةكلٌة  -5
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 رنتٛصا٠ ؾاصؼ ايغٝز ذلُز 1

ايتأثريات ايتػري١ٜ يعكاص ايزٜٛطَني ع٢ً َجبطات اْظميات 

 ايؿغؿٛراٜاعرتٜظ عز ايتؾُع ايهبزٟ يف دضسإ ايتذاصب

 ا.ر/ صَغإ عبز اهلل

 ر/ اَري٠ َضار

 ر/ اَاْٞ عبز اخلايل

 عارٍ دابض ر/

4 

9 

1 

1 

 رنتٛصا٠ عُار سغٓني ذلُز 2

رصاع١ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يًربباصٜٔ ٚثٓا٥ٞ االيٌٝ ثٓا٥ٞ 

ايهربٜتٝز ٚاالَٚبًٝٝؿريٕٚ عز اعتالٍ ايهبز ٚايهًٞ 

املغتشزخ بٛاعط١ عكاص املٝجٛتضانغات يف اجلضسإ ٚرصاع١ 

 ١ؾاع١ًٝ َغار ايٛصّ باعتدزاّ بعض اْٛاع اخلالٜا ايغضطاْٝ

 ا.ر/ صَغإ عبز اهلل

 ر/ ٚؾا٤ صبٝع

3 

2 

 

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -6
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

امحز ذلُز عارٍ 

 امحز

 املادغتري

تكِٝ ؾعايٝات ايٓعاّ االٚصٚبٞ يتكِٝٝ رلاطض دضاس١ ايكًب 

ٍ ادٗظ٠ اجلغِ املدتًؿ١ ؾ٢ ايتٓبؤ باستُاالت ايٛؾا٠ اٚ اعتال

بعز دضاس١ تضقٝع ايؾضاٜني  ايتاد١ٝ بايٓغب١ يًُضعٞ 

 املضضٜني

 ر / ٚيٝز عًٞ ايباط0ا

 ر / امحز ذلُز ؾتشٞ

1 

2 

2 

اميإ سغين ذلُز 

 امحز

 املادغتري

رٚص االعتدزاّ ايٛقا٢٥ يًذضعات املٓدؿغ٘ َٔ االعربٜٔ 

تهضص ٚايهاهلٝباصٜٔ ٚايربٚدغتريٕٚ ملضع٢ االدٗاض امل

 غري َؿغض ايغبب

 ر / اميإ طٜٔ ايعابز0ٜٔا

 ر / طاصم ؾٛط0ٟا

 ر / َض٠ٚ حيٞ ذلُٛر

11 

5 

1 

 املادغتري َٝٓا سٓا صؽزٟ سٓا 3

 -تكِٝٝ ٚظا٥ـ ايكًب ؾ٢ االطؿاٍ املضابني بؿضؾضٜ٘ ٖٝٓٛخ 

 ؽْٛالٜٔ

 ر / عًٟٛ عُضا0ٕا

 ّ .ر/ رايٝا صابض َضدا0ٕا

 ر / َٓاص عاصف ايزعٛقٞ

1 

6 

1 

4 

ز سغٔ ذلُز امح

 عبز ايؿتاح

 املادغتري 

رصاع٘ اثض ْغب املعاٌَ االْكباع٢ يعغً٘ ايبطني االٜغض 

قبٌ ايعًُٝ٘ نعٓضض َٓؿضر ع٢ً ْتا٥ر دضاس٘ طصع 

 نباص٣ ايؾضاٜني ايتادٝ٘ يًكًب

 ر / اعا١َ ععٝز اَاّ 0ا

 ر / امحز ذلُز ؾتشٞ 

5 

3 

 املادغتري  ذلُٛر عٝز ذلُز 5

ايبالطَا ايػ١ٝٓ بايضؿا٥ح  سكٔ َؿضٌ ايضنب١ بٛاعط١

 (2 - 0ايز١َٜٛ يف َضع٢ خؾ١ْٛ ايضنب١ َٔ ايزصد١ )

 ر/ عُار ايبٓا

 ر/ امئ عبز ايباعط

8 

6 

 املادغتري ٖب١ امحز ؾِٗٝ 6

َز٣ ؾاعًٝ٘ ايعالز بايغٝهًٛعبٛصٜٔ.أ املٛعع٢ برتنٝظ 

 % ؾ٢ ساالت دؿاف ايعني املتٛعط٘ ٚايؾزٜز0005ٙ

 ر / َٓضٛص سغٔ امحز    0ا

 ر / امحز ط٘ دٛر٠ 

17 

7 

7 

امسا٤ مجاٍ ذلُز 

 امحز   

 املادغتري

رٚص ايتضٜٛض ايطبك٢ بايبٛطٜرتٕٚ املٓبعح املزَر َع االؽع١ 

 املكطع١ٝ ؾ٢ حتزٜز َضاسٌ َٚتابع١ عالز عضطإ ايجز٣ .

 ر / امحز ٖؾاّ ذلُز 0ا

 عًُٝإ ر / ذلُز امحز 

8 

2 

8 

ْؾٟٛ ذلُز عٝز 

 ناٌَ
 املادغتري 

ٚص َغتٟٛ ايجضَٚبٛبٜٛتني ؾ٢ املضعٞ ايشٜٔ رصاع١ يز

ٜعإْٛ َٔ ايتٗاب ايهبزٟ ايؿريٚعٞ عٞ املظَٔ ٚتًٝـ 

 ايهبز 

 ر / ذلُز عبز ايؿتاح 0ا

 ر / امحز اَني ابضاِٖٝ 

 ر / ذلُز صدب امحز 

4 

5 

1 
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 املادغتري امحز قاعِ عباؼ 9
اعتضاٍ ايًش١ُٝ َع اٚ بزٕٚ تضنٝب أْابٝب ت١ٜٛٗ يألسٕ 

 اح االسٕ ايٛعط٢ يف االطؿاٍ يعالز اصتؾ

 ر / صاَظ صربٟ 0ا

 ر / صباب امحز ذلُز 

 ر / ذلُز عٝز عبز ايععِٝ 

6 

1 

4 

10 
عٝز مجع١ ايغٝز 

 ذلُز

 املادغتري

ؾ٢ َضع٢ االعطضاب  6-اعطضابات ايشانض٠ ٚاْرتيٛنني 

 ايٛدزا٢ْ ثٓا٢٥ ايكطب اثٓا٤ ايتشغٔ ايتاّ

 

 ر / ٖاْٞ ساَز رعٛقٞ 0ا

 عًطإ  ر / ذلُز صَغإ

 ر / ذلُز َٓضٛص عباؼ 

5 

1 

1 

 املادغتري  ٖاي١ أب١ ايٓذا إبضِٖٝ  11

صعِ نٗضب١ٝ ايؾهب١ٝ َتعزر ايبؤص٠ يف رصدات قضض 

 ايٓعض 

 أّ ر/ ساطّ عؿت ٖاصٕٚ

 ر/ أمحز ط٘ دٛر٠ 

6 

8 

 املادغتري ٚعاّ عبز اجلٝز ط٘  12

رصاع١ تأثري سكٔ ايرتاْهغُٝو عٔ طضٜل ايٛصٜز يف 

 املؿكٛر أثٓا٤  ٚبعز ايٛالر٠ ايكٝضض١ٜ  تكًٌٝ ايزّ

 أر/ ذلُز ْادٞ ذلٝغٔ

 ر/ َض٠ٚ حيٞ ذلُٛر 

5 

7 

13 

صٜٗاّ زلاح أمحز 

 َٛع٢ 
 املادغتري

َغح يًب١٦ٝ اجلضث١َٝٛ عزمي١ األَضاض يف ايٛالر٠ 

 املبهض٠ 

 أر/ ذلُز ْادٞ ذلٝغٔ

 ر/ َض٠ٚ حيٞ ذلُٛر 

7 

6 

 املادغتري  عٗري صالح ذلُز  14

ؽار باملٛدات ؾٛم ايضٛت١ٝ يف احلك١ ظٛاص رٚص االعرت

 اجلظص ايعضيب يعالز آالّ ايعضب اجلظصٟ 

 أر/ أمحز ٖؾاّ ذلُز 

 ر/ أمحز عٝز عبز ايباعط 

 ر/ ٢َٓ سغني تٛؾٝل 

5 

6 

9 

 املادغتري أمسا٤ عُض عٛض  15

تكِٝٝ ايٓغد١ ايعضب١ٝ َٔ أرا٠ ايتكِٝٝ املغشٞ يًطؿٛي١ 

 ايٓؿغ١ٝ يف األطؿاٍ املبهض٠ يًتعضف ع٢ً املؾانٌ 

 أر/ َٗا عُار ايزٜٔ

 ر/ ٖؾاّ صالح سنٞ

 ر/ َض٠ٚ صؽار عامل 

4 

6 

7 

16 

ذلُز أمحز عبز 

 ايهضِٜ 

 املادغتري

َكاص١ْ قٝاؼ طٍٛ عٓل ايضسِ باألؽع١ ايتًٝؿظ١ْٜٝٛ 

َٚكٝاؼ بٝؾٛب يف تٛقع زلاح سح ايٛالر٠ يف بهض١ٜ 

 ايٛالر٠ 

 أر/ أعا١َ ذلُٛر عظَٞ

 ِ ر/ أؽضف مسري ؾٗٝ

6 

7 

 املادغتري  َض٠ٚ سذاز ٜٛعـ  17

تكِٝٝ باألؽع١ ؾٛم ايضٛت١ٝ يكٝاؼ مسو ايغؿًٞ َٔ 

 ايضسِ يتكزٜض خطض اْؿالم ْزب١ ايضسِ 

 أر/ أعا١َ ذلُٛر عظَٞ

 ر/ َض٠ٚ حيٞ ذلُٛر 

5 

4 

18 

ذلُز ساَز ذلُز 

 سغني 
 املادغتري

َز٣ االصتباط بني احلُض ايضٜبٛطٟ ايٟٓٛٚ املتٓاٖٞ ايضػض 

 ايجاْٞ َضض ايغهض َٔ ايٓٛع   144

 أّ ر/ صاْٝا ايغٝز ؽعري

 ر/ ذلُز ْبٌٝ عامل

 ر/ ٢َٓ طنٞ ؽضٜـ

3 

4 

- 

 املادغتري  ؽريٟ َاٖض ٜعكٛب 19

رلاطض ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ يز٣ االْاخ َع تاصٜذ 

َضع٢ الصتؿاع عػط ايزّ ايٓادِ عٔ احلٌُ َكاص١ْ َع 

 ايالتٞ بغػط رّ طبٝعٞ يف احلٌُ ايغابل

 ا.ر/ ٜاعض عبز اهلارٟ

 ر/ َضطؿ٢ اعا١َ

 ر/ اؽضف مسري

5 

2 

1 

 املادغتري امحز عبز ايباقٞ عٝز 20

رٚص عكاص ٖٝٛعني بٝٛتٌٝ بضَٚٝز يف قضض َز٠ املضس١ً 

 االٚيٞ يًٛالر٠

 ا.ر/ ذلُز ْادٞ

 ر/ ْغضٜٔ عبز ايؿتاح

8 

9 

 

 

 :ـالتعلٌم الصناعًكلٌة  -7
 

 

 املشـــــرف نوان الرسالةع الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

امحز ذلُٛر امحز 

 اخلظاَٞ
 املادغتري

ع١ًُٝ ايغشب ايعُٝل يهؤٚؼ االيَّٛٓٝٛ بزٕٚ 

 اعتدزاّ َاعو ايكضظ َع نٞ تضشٝشٞ

 ا.ر/ زلٝب ايؾٝذ

 ر/ صدب نُاٍ

 ر/ محار تٛؾٝل

5 

4 

5 

 املادغتري ٖاْٞ زلٝب ععز اهلل 2

االيَّٛٓٝٛ َع قاب١ًٝ ايتؾهٌٝ اليٛاح  رصاع١

 ايٓشاؼ املًش١َٛ باالستهاى

 ر/ صدب نُاٍ

 ر/ ذلُز عال١َ

 ر/ محار تٛؾٝل

5 

6 

6 

 املادغتري ْٛصا ابضاِٖٝ ذلُز 3

رصاع١ تأثري اعتدزاّ َٛار ايتظيٝل ع٢ً ع١ًُٝ 

 عشب االعالى

 ر/ صدب نُاٍ

 ر/ محار تٛؾٝل

6 

7 

 املادغتري عبز اهلل صدب ذلُز 4

ْٛ ع٢ً اخلٛاظ تأثري اعاؾ١ دظ٦ٜات ايٓا

املٝهاْٝه١ٝ ٚعًٛى ايتانٌ يًبٛيُٝض املك٣ٛ 

 بايٝاف ايظداز

 ر/ صدب نُاٍ

 ر/ محار تٛؾٝل

 ر/ زلٝب دضدػ

7 

8 

5 

5 
َضطؿ٢ عبز ايعاطٞ 

 عبز ايعظٜظ

 املادغتري
االعتشٛاس ع٢ً املٛدات ايضٛت١ٝ راخٌ دغِ 

 االْغإ

 ا.ر/ عبز احلًِٝ عبز ايٓيب

 ر/ ؾتشٞ عبز ايًطٝـ

1 

4 
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 :ـالعلومكلٌة  -8
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري صاْٝا سغين ذلُٛر 1

تضٓٝع تٛصٝـ عاٌَ ذلؿظ ْاَْٛرتٟ إلْتاز ايٛقٛر 

 احلٟٝٛ َٔ ايظٜٛت املغتع١ًُ بهؿا٠٤

 أ.ر/ عٝز عبز ايكارص

 ر/ ذلُز ؽعبإ

 أ.ر/ صٜٓٝ٘ إبضاِٖٝ

13 

11 

8 

 املادغتري صعٞ عبز اهلل عًٞ 2

رصاع١ دٛر٠ َٝاٙ عض ٜٛعـ يف ذلاؾع١ ايؿّٝٛ 

مبضض0 ايتكزٜض ايهُٞ يرتنٝظات ايعٓاصض 

 ايجك١ًٝ ب٘

 أ.ر/ ذلُز ايكاعِ ذلُز

 ر/ ذلُز ايؾضٜـ ذلُز

11 

4 

 

 

 -والدكتوراه :( تعدٌل إشراف رسائل الماجستٌر )ب 
 
 :ـالتربٌة كلٌة -9

 
 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة طالــباسـم ال م

 ا.ر/ عٗاّ سٓؿٞ املادغتري  ؽٝد١ بزص ْاصض 1
 ا.ر/ عٗاّ سٓؿٞ

 ر/ رعا٤ ذلُز

 

 :ـالطب البٌطري كلٌة -11
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف   قبل التعديلاالشراف   الدرجـة اسـم الطالــب م

 ٠ايزنتٛصا ذلُز ذلُٛر عًٞ قطب 1

 ا.ر/ مجاٍ عبز ايٓاصض صدب

 ا.ر/ ذلُز َضطؿ٢ ذلُز

 ر/ ذلُز طن٢ ؾتشٞ

 ا.ر/ مجاٍ عبز ايٓاصض صدب

 ا.ر/ ذلُز َضطؿ٢ ذلُز

 ر/ ذلُز طن٢ ؾتشٞ

 ر/ ْغضٜٔ ذلُز صؿٛت

 ايزنتٛصا٠ عظٙ عًٞ سغٔ 2

 ا.ر/ طٜٔ ايزٜٔ عبز ايغتاص

 ر/ اؽضف عٝز عٛار

 ر/ ذلُز مجع١ تٛؾٝل

 تاصا.ر/ طٜٔ ايزٜٔ عبز ايغ

 ر/ اؽضف عٝز عٛار

 ايزنتٛصا٠  ٖب٘ اهلل محزٟ ذلُٛر 3

 ا.ر/ ذلُز صدب امحز

 ر/ اؽضف عٝز عٛار

 ر/ ذلُز مجع١ تٛؾٝل

 ا.ر/ ذلُز صدب امحز

 ر/ اؽضف عٝز عٛار

 

 :ـالتربٌة الرٌاضٌة كلٌة -11
 
 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف   قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  امحز ٜٛعـ ذلُز 1
 ا.ر/ طن١ٝ دابض امحز

 ر/ ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ

 ر/ ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ
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 :ـالعلوم كلٌة -12
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف   قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

ط٘ َضطؿٞ ذلُز 

 ايؾٛرايف

 ايزنتٛصا٠

 أ.ر/ ذلُز إبضاِٖٝ ايغٝز

 ز ايعظٜظأ.ر/ أمحز ذلُز عب

 أ.ر/ ممزٚح خًٌٝ عبز ايػؿاص

 ر/ عٝز عٜٛػ غضٜب )َتٛيف(

 أ.ر/ ذلُز إبضاِٖٝ ايغٝز

 أ.ر/ أمحز ذلُز عبز ايعظٜظ

 أ.ر/ ممزٚح خًٌٝ عبز ايػؿاص

 ر/ صؿ١ٝ ذلُز عًٞ

 ر/ عٝز عٜٛػ غضٜب )َتٛيف(

 

 

 

 -( تعدٌل عنوان رسائل الماجستٌر والدكتوراه :ج)
 

 

 :ـالتجارةكلٌة  -13
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  رٜٓا صبٝع صؽار 1

Using The quantitative 

methods in 

rationalizing the 

corporate governance 

decisions 

Using The quantitative 

methods in rationalizing 

the corporate 

governance decisions 

(Applied study) 

غري 

 دٖٛضٟ

 

 

 -د رسائل الماجستٌر والدكتوراه :( مد قٌد) 
 

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -14
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 1/10/2016اىل  1/10/2015 ال ٜٛدز َادغتري ذلُز عًٞ ايغٝز ابضاِٖٝ 1

 1/10/2016اىل  1/10/2015 ال ٜٛدز َادغتري ُزؽضٜـ طنضٜا ذل 2

 1/10/2016اىل  1/10/2015 ال ٜٛدز رنتٛصاٙ رٜٓا ذلُز ابضاِٖٝ 3
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 :ـالعلومكلٌة  -15
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 ٣ال     18/1/2016ايٞ  19/1/2015 ال ٜٛدز رنتٛصاٙ خايز عبز ايٖٛاب عًٞ 1

 

 

 :ـاالدابكلٌة  -16
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 2/5/2017ايٞ  3/5/2016 2/5/2016ايٞ  3/5/2014 َادغتري تٗاْٞ ذلُز ععٝز 1

 
 

 -قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة: اٌقاف( وافق المجلس على )هـ
 

 

 :ـالطب البشرية كلٌ -17

 

 السبب الدرجة اسـم الطالــب م

 ظضٚف َضع١ٝ رنتٛصاٙ امئ ذلُز ٖاْٞ ؽشات٘ 1

 ظضٚف َضع١ٝ رنتٛصاٙ امسا٤ ابضاِٖٝ ايزعٛقٞ 2

 

 

 -)و( وافق المجلس على شطب قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:

 
 :ـالطب البشريكلٌة  -18

 

 م

 السبـب الرسالة عنوان الدرجــة اسـم الطالــب

 ------------------------ املادغتري  َريؾت عٝز ذلُز 1

اعتٓؿاس عزر َضات رخٍٛ اَتشإ 

 اجلظ٤ االٍٚ
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 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن نقل القٌد :ـ -19
 

 إىل من الدرجة اسـم الطالــب م

 داَع١ بين عٜٛـ   ايكاٖض١٠ داَع َادغتري ٚال٤ صَغإ ذلُز 1

 داَع١ بين عٜٛـ   ايكاٖض٠داَع١  َادغتري َٗا عٝز ؾضغًٞ 2

 داَع١ بين عٜٛـ   ايكاٖض٠داَع١  َادغتري رَٝا١ْ سهِٝ عاَٞ 3

 داَع١ بين عٜٛـ   اعٝٛطداَع١  َادغتري رٜؿٝز زلٝب غايٞ 4

 ّ داَع١ ايؿٝٛ داَع١ بين عٜٛـ  رنتٛصاٙ َٗا سامت نُاٍ ايزٜٔ 5

 داَع١ بين عٜٛـ   قٓا٠ ايغٜٛػداَع١  رنتٛصاٙ ؾاط١ُ ٜٛعـ امحز 6

 

 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن تحوٌل الدراسة:ـ -21
 

 

 

 

 

 

 اَع١ْا٥ب ص٥ٝػ اجل

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 أ.ر / طضٜـ ؽٛقٞ ؾضز

 

        

 

         

 

 

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ اجلاَع١

 

 أ.ر / أَني ايغٝز امحز يطؿٞ

 

 إىل من اسـم الطالــب م

 ربًّٛ َادغتري عُض صعا عٝز 1

 ربًّٛ َادغتري ٖب٘ مجاٍ عبز ايٓاصض 2


