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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 ّ . 22/11/2016( بتاصٜذ   124ايتضزٜل ع٢ً ستضض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ ستضض ادتًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

 ٚبز٤ اْؾط١ دت١ٓ اخالقٝات ايبشح ايعًُٞ بادتاَع١.اغيكز١َ بؾإٔ تفعٌٝ اغيشنض٠  -

 

 ايكضاص

 أسٝؽي اجملًػ عًُا.  -

 

 اغيشنض٠ اغيكز١َ بؾإٔ ايٛضع ايضأٖ يًتضٓٝف ايزٚيٞ يًذاَع١ ٚآيٝات االصتكا٤ ب٘. -

 

 ايكضاص

 أسٝؽي اجملًػ عًُا.  -

 

َع داَع١ ٖريٚؽُٝا ٚايش٣ مت تٛقٝع٘  اغيشنض٠ اغيكز١َ بؾإٔ آيٝات تفعٌٝ اتفاق١ٝ ايتعإٚ -

 ايؾٗض اغياضٞ.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

اغيشنض٠ اغيكز١َ بؾإٔ تٝغري ادضا٤ات اعتدزاّ ايباسجري بادتاَع١ اغيعاٌَ ٚاالدٗظ٠ ايع١ًُٝ  -

 سيدتًف ايهًٝات.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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اعاعٝات ص٠ تزصٜب١ٝ بعٓٛإ " اغيشنض٠ اغيكز١َ بؾإٔ عكز ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ رٚ -

باالؽرتاى َع داَع١ تٓغ٢  "ٚتطبٝكات االَإ اذتٟٝٛ يًغٝطض٠ ع٢ً اَضاض ايزٚادٔ 

 االَضٜه١ٝ.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 اغيشنض٠ اغيكز١َ بؾإٔ صفع َهافأ٠ ايٓؾض ايزٚيٞ ادتاَع١. -

 

 ايكضاص

 أسٝؽي اجملًػ عًُا.  -

 

 .ٚصات تزصٜب١ٝ ع٢ً اغيٗاصات ايبشج١ٝ ايتدضض١ٝاغيشنض٠ اغيكز١َ بؾإٔ اعزار ر -

 

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا    ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ

 االيغٔ يًزصاعات ايعًٝا  ٚنٌٝ ن١ًَٝض٠ٚ ستُٛر                                    أ.ر/

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايعًّٛٚنٌٝ ن١ًٝ                                        ا.ر/ عظٜظ ْـيري

 يًزصاعات ايعًٝا ايفٕٓٛ ايتطبٝك١ٝٚنٌٝ ن١ًٝ ا.ر/ اظيز صفٞ ايزٜٔ                      

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات اغيتكز١َ يًزصاعات ايعًٝا        ا.ر/ اظيز ع٢ً فضغ٢ً                

 ٚ ايبشٛخ اهلٓزع١ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                    ظيز ستُز سغٔاا.ر/ 

 ايضٝزي١ .ن١ًٝ  ر/ عاَح ستُزٟ                                   ٚنٌٝ

 َزٜض ٚسز٠ ؽ٦ٕٛ اغيبتعجري                                    ْبٌٝؾُٝا٤ اير/ 

 َزٜض ٚسز٠ اغيؤشيضات.                ر/ صساب فاٜظ                         

 . اييت عٝتِ تٓفٝشٖاإلعزار تكضٜض ٚاقرتاح ايزٚصات 

 

قضاص ايًذ١ٓ ايتٓفٝش١ٜ يًبعجات بؾإٔ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ اغيشنض٠ اغيكز١َ   -

اصز إٔ ٜهٕٛ َز٠ االٜفار يًُبعٛثري اغيٛفزٜٔ يًزصاع١ بارت  19/9/2016ٚاييت قضصت ظًغ١ 

عٛا٤ ع٢ً ْفك١ ايبعجات اٚ ع٢ً َٓح ادٓب١ٝ يًشضٍٛ ع٢ً ايزنتٛصا٠ عيػ عٓٛات فكؽي 

ٚاختاس َا ًٜظّ بؾإٔ اذتاالت  يًتدضضات ايٓـيض١ٜ ٚعت عٓٛات فكؽي يًتدضضات ايع١ًُٝ

 .اغيعضٚض١ ؼي سيو ايؾإٔ

 

 ايكضاص

اغيعضٚض١ ع٢ً إ بكضاص ايًذ١ٓ ايتٓفٝش١ٜ ٚاغيٛافك١ ع٢ً اغيز يًشاالت  أسٝؽي اجملًػ عًُا  -

 .ٜهٕٛ اغيز االخري
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ايغٝز / اٜٗاب اظيز  اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ بؾإٔ َز بكا٤   -

 عضٛ بعج١ خاصد١ٝ بارتاصز.اغيزصؼ اغيغاعز به١ًٝ ايتعًِٝ ايضٓاعٞ  -ستُٛر ظيظ٠  

 

 ايكضاص

 .اغيز االخريهٕٛ ع٢ً إ ٜ ٚافل اجملًـػ  -

 

٠ اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً ؽطب قٝز بعض طالب اغيشنض

 ايزبًَٛات الْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ ارتاص١ بِٗ .

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

ساالت ايباسجري ايٓادشري ؼي ايفضق١ اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ   -

ٚمل  1/10/1320ّ ٚاغيكٝزٜٔ بتاصٜذ  2014/2015َعٞ ايجا١ْٝ ؼي َضس١ً اغيادغتري يًعاّ ادتا

صغِ االْتٗا٤ َٔ خط١ ايبشح ٚيهِٓٗ َتعغضٜٔ ؼي  ٜغذًٛا خط١ عح ست٢ تاصخي٘

 اذتضٍٛ ع٢ً رصد١ ايتٜٛفٌ.

 ايكضاص

 .ع٢ً َز قٝزِٖ غيز٠ عاّ ٚافل اجملًـػ  -

 

ن١ًٝ  –صاٙ اغيغذٌ بزصد١ ايزنتٛ –اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ ايباسح/ ستُٛر ستُز خًٌٝ   -

اذتكٛم بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ اغيٓاقؾ١ ٚاذتهِ  بزٕٚ ؽٗار٠ ايتٜٛفٌ ع٢ً إ ال 

 ٜتِ َٓح ايزصد١ اال بعز اذتضٍٛ ع٢ً ؽٗار٠ ايتٜٛفٌ.

 

 ايكضاص

 عضض اغيٛضٛع ع٢ً اغيغتؾاص ايكاْْٛٞ يًذاَع١.  -

 

ن١ًٝ  –سيضس١ً اغيادغتري  اغيكٝز –اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ ايباسح/ ستُز عامل عبز ايعظٜظ   -

ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ  بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً اعفا٥٘ اٚ ختفٝض اغيضضٚفات ايزصاع١ٝ يًعاَري 

( سٝح اْ٘ مت تزَري َٓظي٘ ْتٝذ١ ايغٍٝٛ ايت٢ سزثت سيز١ٜٓ صأؼ 2016/2017 – 2015/2016)

 غاصب بايبشض االظيض.

 ايكضاص

 عزّ َٛافك١ اجملًػ .  -
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َكضص دت١ٓ اخالقٝات ايبشح ايعًُٞ بؾإٔ  –١ َٔ ا.ر/ اغيضعٞ اظيز اغيضعٞ اغيشنض٠ اغيكزَ  -

إ ٜهٕٛ ؽضؾي يًشضٍٛ ع٢ً اغيادغتري ْؾض رٚيٞ يٛصق١ عج١ٝ بَكرتح  اغيٛافك١ ع٢ً

 ري عجٝتري يًشضٍٛ ع٢ً رصد١ ايزنتٛصاٙ ؼي طيٝع نًٝات ادتاَع١ اغيدتًف١.تٚٚصق

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

كز١َ بؾإٔ َشنض٠ ايتعإٚ بري ايؾبه١ اغيضض١ٜ العاخ ايغضطإ ٚداَع١ اغيشنض٠ اغي  -

 .سٍٛ ختطٝؽي اطاص عاّ ٚعٝاع١ عا١َ يًتعإٚ بين عٜٛف

 

 ايكضاص

 أسٝؽي اجملًػ عًُا.  -

 

تكضٜض دت١ٓ تكِٝٝ بضْاَر بٝٛيٛدٝا ارتالٜا ادتظع١ٝ اغيكزّ َٔ قغِ ايبٝٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ  -

 ّ اغيتكز١َ.به١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًٛ

 ايكضاص

َع عضض اغيٛضٛع ع٢ً زتًػ  ايشٟ اقض بضفض ايربْاَر ع٢ً تكضٜض ايًذ١ٓ ٚافل اجملًػ  -

 ادتاَع١ اغيٛقض.

 

 دت١ٓ سكٛم ادتاَع١ االرب١ٝ ٚاغياي١ٝ ؼي زتاٍ بضا٤ات االخرتاع.تكضٜض   -

 

 ايكضاص

 تأدٌٝ اغيٛضٛع يًذًغ١ ايكار١َ  -

 

خ ٚتطبٝكات ايًٝظص بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً ايال٥ش١ اغياي١ٝ اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ َعٗز اعا  -

 يًُعٗز.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايضٓاعٞ بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً قبٍٛ ايطالب اغيتكزَري    -

 ّ . 2016/2017يًزصاعات ايعًٝا يًعاّ ادتاَعٞ 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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ايًٝظص بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً اْؾا٤ رب١ًَٛ بعٓٛإ اعاخ ٚتطبٝكات غيكز١َ َٔ َعٗز اغيشنض٠ ا  -

Professional Diploma in Laser Material processing and Manufacturing 

 
 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ    تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -: عض١ٜٛ نال َٔ

 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايعًّٛٚنٌٝ ن١ًٝ                                     .ر/ عظٜظ ْـيريا

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايضٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ         ا.ر/ ستُز عال١َ                   

 ت ايعًٝا يًعًّٛ اغيتكز١َا.ر/ مسا٤ ايزم                                      االعتاس به١ًٝ ايزصاعا

 إلعزار تكضٜض .

 
 اغيشنض٠ اغيكز١َ بؾإٔ تكِٝٝ االْؾط١ ارتاص١ بادتاَع١ يرتق١ٝ  اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  -

 

 رصد١ ايٓؾاؾي ايزصد١ اغيطًٛب١ ايزصد١ اذتاي١ٝ ايه١ًٝ االعِ ّ

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ االراب امسٗإ َضطف٢ تٛفٝل خًٌٝ 1

  5 اعتاس َغاعز َزصؼ ب ايبؾضٟايط ؽضٜف َزست صربٟ 2

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ ستُز ْبٌٝ عبز اذتُٝز 3

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ 4

 6 اعتاس اعتاس َغاعز االيغٔ ابضاِٖٝ ستُز ساَز 5

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايتُضٜض سٓإ ايظبالٟٚ سغٔ 6

  4 اعتاس َغاعز َزصؼ ايضٝزي١ اَري٠ َضار ابٛ ٜٛعف 7

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 

 

تغذٌٝ  بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً عًّٛ سٟٚ االستٝادات ارتاص١اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

ابعار اغيزصؼ اغيغاعز بايه١ًٝ يزصد١ ايزنتٛصاٙ بعٓٛإ " –ايباسج١/ مساح َضطف٢ عبزٙ 

يٓؾاؾي ايغٝاعٞ يز٣ سٟٚ االستٝادات ايتٓؾ١٦ ايغٝاع١ٝ ٚايعٛاٌَ ارتُػ ايهرب٣ ٚا

 ارتاص١ َٔ اغيعاقري بضضٜا"  حتت اؽضاف ا.ر/ عًُٝإ ستُز عًُٝإ.

 

 ايكضاص

 َع اضاف١ َؾضف آخض . ٚافل اجملًـػ  -
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 تكضٜض دت١ٓ تعزٌٜ ضٛابؽي َغا١ُٖ ادتاَع١ اغياي١ٝ يزعِ اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ.  -

 

 ايكضاص

 َع عضض اغيٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ اغيٛقض. ع٢ً تكضٜض ايًذ١ٓ ٚافل اجملًػ  -

 

 

اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ ايرباَر ادتزٜز٠ تكضٜض ايًذ١ٓ اغيؾه١ً غيٓاقؾ١   -

بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً َكرتح بضْاَر ايبٝٛيٛدٝا ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚانتؾاف ايزٚا٤ َٔ قغِ اغيتكز١َ 

 ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ ٚعًّٛ اذتٝا٠.

 

 َع عضض اغيٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ اغيٛقض. ع٢ً تكضٜض ايًذ١ٓ اجملًػ ٚافل  -

 

اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ ايرباَر ادتزٜز٠ تكضٜض ايًذ١ٓ اغيؾه١ً غيٓاقؾ١   -

بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً َكرتح بضْاَر ايغال١َ ٚايضش١ اغي١ٝٓٗ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚبضْاَر ظيا١ٜ اغيتكز١َ 

 كزَري َٔ قغِ عًّٛ ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ايضٓاع١ٝ .ايرتاخ ايب٢٦ٝ ٚاغي

 

 َع عضض اغيٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ اغيٛقض. ع٢ً تكضٜض ايًذ١ٓ ٚافل اجملًػ  -

 

بؾإٔ اغيٛافك١ ع٢ً قبٍٛ ايطالب اغيتكزَري يًزصاعات  ايتذاص٠اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ   -

 ّ . 2016/2017يًعاّ ادتاَعٞ  بكغِ احملاعب١ ايعًٝا

 

 كضاصاي

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

االعالّ بؾإٔ اعتعزار ايه١ًٝ يًتعإٚ َع نًٝات ادتاَع١ اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ   -

 الْتاز االفالّ ايع١ًُٝ ٚايتغذ١ًٝٝ ٚايت١ُٜٛٓ ٚتغذٌٝ اغيٛار ايع١ًُٝ.

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

ع٢ً ؽطب قٝز بعض طالب اغيشنض٠ اغيكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات اغيتكز١َ بؾإٔ اغيٛافك١  -

 ٝزٟ يالعباب اغيب١ٓٝ ف٢ اغيشنض٠.ايزبًَٛات  ٚ ايتُٗ

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 



 العليا والبحوثقرارات مجلس الدراسات 
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        7                 22/52/2256( بتاريـخ 525الجلسـة رقـم )

 

 

 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 

 -)أ( وافق المجلس على تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
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 املشـــــرف عنوان الرسالة ةالدرجـ اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

ستُز عبز ايضظئ 

 عًطإ

 ايعالق٘ بري طٍٛ ايعري ٚمسو َاقٛي٘ ايعري ف٢ ساالت قضض ايٓـيض اغيادغتري
 ر / َٓضٛص سغ0ٔا

 ر / عشض ابضاِٖٝ

15 

4 

 اغيادغتري سغاّ عبز ادتٛار ستُز 2

بري بايغا٥ٌ اغي٣ٛٓ بايشنٛص غري اغيدض 1-رصاع١ تعبري عضت

 اغيضاسب يزٚازي ارتضٝ٘

 ر / تُٝٛص َضطف0ٞا

 ر / ْؾأت ْبٌٝ

 ر َض٠ٚ عبز ايًطٝف

1 

2 

1 

3 

آٜاؼ عبز اغيٓعِ عبز 

 ايعظٜظ

 اغيادغتري

بايغا٥ٌ اغي٣ٛٓ بايشنٛص غري اغيدضبري  1-رصاع١ تعبري عضت

 اغيضاسب يزٚازي ارتضٝ٘

 ر / عبز ايعظٜظ ابضا0ِٖٝا

 ر / عبز ايعظٜظ عبز ايغال0ّا

 ٠ٚ عبز ايًطٝفر َض

8 

15 

1 

 اغيادغتري بغ١ُ عاطف عبز ايضسِٝ 4

تكِٝٝ ايٛؿيا٥ف ادتٓغٝ٘ االْجٜٛ٘ ف٢ ايغٝزات ايال٢٥ ٜغتدزَٔ 

 ايٛعا٥ٌ غيٓع اذتٌُ

 ر / اظيز اذتًٛد0ٞا

 ر / اظيز ستُز سغاْري0ا

 ر / ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ

1 

1 

2 

 ٓغٝ٘ ينإْاخ اغيضابري بأَضاض دًزٜ٘ َظَٓ٘تكِٝٝ ايٛؿيا٥ف ادت اغيادغتري سٓإ اَري عبز ايضاطم اَري 5
 ر / اظيز ستُز سغاْري0ا

 ر / ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ

1 

2 

 اغيادغتري رعا٤ عٝز صاحل عٝز 6
ف٢ ساالت عضطإ ايزّ  LATS2 رصاع٘ اؿيٗاص ادتري اغيجبؽي يالٚصاّ 

 ايٓداع٢ اذتار ٚاُٖٝ٘ االنًٝٓٝهٝ٘

 ر / عٗاّ عُض0ا

 ر / ؽرئٜ اذتغٝين0ا

 ت ستُز عبز ايفتاحر / صأف

4 

6 

1 

 اغيادغتري َض٠ٚ صدب عٝز ناٌَ 7

رصاع٘ َز٣ اْتؾاص عز٣ٚ ادتظ٤ ايغف٢ً َٔ ادتٗاط ايتٓفغ٢ 

اغيهتغب٘ ف٢ ٚسزات ايعٓاٜ٘ اغيضنظٜ٘ سيغتؾف٢ ادتاَع٢ 

 ب٢ٓ عٜٛف قبٌ ٚبعز تطبٝل بضْاَر َهافش٘ ايعز٣ٚ

 ر / َين ستُز ارتًٛص0ٞا

 ر / اَاْٞ عًٞ 0ا

 طفٞ ر / ْغضٜٔ َض

8 

1 

5 

 اغيادغتري َٗا عٝز فضغًٞ اظيز 8

ارتًٌ ايٛؿيٝف٢ يًذزصإ اغيبطٔ يالٚعٝ٘ ايزَٜٛ٘ ٚايضفا٥ح 

 ايزَٜٛ٘ ف٢ ساالت تغُِ اذتٌُ

 ر / عانف عبز اذت0ًِٝا

 ر / اضيإ طٜٔ اعابز0ٜٔا

 ر / ٖارص ابضاِٖٝ

4 

15 

1 

9 

ستُز اظيز ػيزٚح 

 ايؾضٜف

 اغيادغتري

٘ ايزَٜٛ٘ ايزقٝك٘ َٔ َضض ايعالق٘ بري َضاعات االٚعٝ

 َع َغتٜٛات َضٌ ايربٚدضاْٝٛيري –ايٓٛع ايجا٢ْ  –ايغهض٣ 

 ر / صاْٝا ايغٝز0ا

 ر / ستُز ْبٌٝ

 ر / صساب عبز ايهضِٜ

4 

5 

2 

 اغيادغتري عضف١ عٝز اظيز عضفات 10

تكِٝٝ ْتا٥ر صبؽي ايؾضٜري اغيػشٜ٘ يًبٛاعري َٔ ايزصد٘ ايجًج٘ 

 ل ايضؤٜ٘ اغيباؽض٠باعتدزاّ طضٜك٘ ايضبؽي عٔ طضٜ

 ر / اعا١َ ععٝز0ا

 ر/ اضئ صفعت 0ا

 ر / ابضاِٖٝ عٝز 

5 

1 

1 

 اغيادغتري ٖزٟ ستُز عبز ايعاٍ 11

رصاع٘ َز٣ اْتؾاص اغيٝهضٚبات اغيكاَٚ٘ يًعزٜز َٔ اغيضارات 

اذتٜٝٛ٘ ف٢ ٚسزٙ صعاٜ٘ االطفاٍ اغيبتغضٜٔ ٚٚسز٠ صعاٜ٘ 

 االطفاٍ سيغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف ادتاَع٢

 اٍ ايزٜٔ ستُزر / طي0ا

 ر / ْضَري سغ0ٔا

 ر / ٚيٝز َضطفٞ

1 

1 

6 

 اغيادغتري َين عبز ايغالّ َضطفٞ 12

ايتضٜٛض اغيعٟٛ باالؽع٘ اغيكطع١ٝ اغيتعزر٠ اغيكاطع نٛع١ًٝ 

 يتؾدٝط اضطضابات األَعا٤ ايزقٝك١ ايػري ٚصَٝ٘

 ر / اظيز ٖؾاّ ععٝز0ا

 ر / اظيز عبز ايفتاح 

9 

3 

13 
َضطفٞ ستُٛر صالح 

 ٜٔايز

 اغيادغتري

رصاع١ َكاصْ٘ بري طضٜكتري يالعت٦ضاٍ ادتظ٢٥ يكضْٝ٘ األْف 

 ايٛعط٢

 ر / صاَظ صرب0ٟا

 ر/ ستُز ؽضٜف اظيز0ا

 ر / ستُز عٝز عبز ايعـيِٝ

6 

5 

4 

 اغيادغتري عاصِ اْٛص فُٗٞ 14

تػريات ايتضٜٛض اغيكطع٢ ايض٢٥ٛ ف٢ ساالت ايهغٌ ايٛؿيٝف٢ 

 يًعري

 ر / ستُز ٜاعض عٝز0ا

 ابضاِٖٝ ر / عشض

15 

4 

15 
ستُز اظيز ْٛص ايزٜٔ 

 امساعٌٝ

 اغيادغتري

َكاصْ٘ بري اغيغح ايشص٣ يعضً٘ ايكًب باعتدزاّ ايتضٜٛض اغيكطع٢ 

اسار٣ ايفٛتٕٛ ٚقٝاؼ ْعزٍ ايتزفل ايفٛص٣ ف٢ ايفرت٠ خايٝ٘ 

 اغيٛدات يتكِٝٝ ايضٝل اغيتٛعؽي يًؾضاٜري ايتادٝ٘

 ر /  ٜاعض عبز اهلار0ٟا

 َرير / اعا١َ اظيز ا

15 

6 

 اغيادغتري ًْٗ٘ دالٍ ستُز ؽضٜف 16

ع٢ً اغيكاَٚ٘ االْغٛيري  3-رصاع٘ َكاصْ٘ تاثري َارٙ اغيٝتفٛصَري ٚاالَٚٝذا

َٚغت٣ٛ االْزصٚدري يز٣ ايغٝزات االت٢ ٜعاْري َٔ َتالطَ٘ تهٝػ 

 اغيبٝض

 أ.ر / ْغضٜٔ عبز ايفتاح 

 ر/  ٜاعض عيٝػ

 ر/ ؽُٝا٤ طاٜز

11 

5 

1 
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 اغيادتغري  ستُز آ١ٜ عزيٞ عًٞ  17

تكِٝٝ ايٛؿيا٥ف ادتٓغ١ٝ ٚايتػريات اغيظاد١ٝ ينإْاخ اغيضابري 

 سيضض ادتشاّ 

 أر/ ٖاْٞ ساَز رعٛقٞ 

 ر/ أظيز عبز ايعظٜظ عظت

 ر/ أظيز عبز اهلارٟ 

5 

2 

2 

 اغيادغتري  عشض َهاٟٚ أظيز  18

ؼي تًهغات ايؾضٜإ األٚصطٞ ؼي )َضض٢  23تأثري عٛاٌَ ايُٓٛ 

 اغيظَٔ ع٢ً ايػغٌٝ ايزَٟٛ اغيٓتـيِ( ايفؾٌ ايهًٟٛ

 أر/ أؽضف ستُٛر صربٟ

 ر/ خزجي١ ستُز أبٛ دبٌ

 ر/ ستُز ْبٌٝ عامل 

9 

11 

6 

 اغيادغتري رَٝا١ْ سهِٝ عاَٞ  19

ايػري  3رصاع١ يًُكاص١ْ بري تأثري األظياض ايز١ٖٝٓ أَٚٝػا 

َؾبع١، ايًٝبذي ٚارتٌ ع٢ً إفضاط ايبهضبْٛات ٚقضس١ االث٢ٓ 

 ص ادتضسإ ايبٝضا٤ عؾض ؼي سنٛ

 أر/ عاطف عبز اذتًِٝ

 أر/ أيف طيٌٝ ؽانض

 ر/ ٖارص إبضاِٖٝ صكض 

4 

1 

2 

 اغيادغتاٜض  َضِٜ صٚفا٥ٌٝ ٖٚب٘  20

رصاع١ رٚا١ٝ٥ يًتأثريات احملت١ًُ يعكاصٟ فرياباٌَٝ ٚإ اعٝتٌٝ 

 نُضارات ياليتٗاب َٚغهٓات ؼي سٝٛاْات ايتذاصب

 أر/ أظيز عبز اهلل سغٔ

 ؽضقاٟٚ  ر/ عٛتٞ سنٞ

1 

1 

 رصاع١ ايضأب اغيتظأَ يطبًيت األسْري باعتدزاّ اغيٓـياص ادتضاسٞ  اغيادغتري  طٜٓب أظيز غظيٞ  21

 أر/ صاَظ صربٟ فِٗٝ

 أر/ صاَظ صضا بطضؼ 

 ر/ ستُز عٝز فٛاط 

9 

4 

6 

 اغيادغتري  ٖب٘ قاعِ مشضرٍ قاعِ  22

 َعزالت اْتؾاص االيتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ بفريٚؼ )ؼ( بري

 ايغٝزات اذتٛاٌَ ٚتأثريٙ ع٢ً ْاتر اذتٌُ 

 أر/ إضيإ طٜٔ ايعابزٜٔ

 ر/ ستُز عبز ايتٛاب

 ر/ عال٤ عبٛر ستُز 

13 

1 

1 

 اغيادغتري  َٞ عبز ايفتاح ستُز  23

يًدالٜا ايًٝف١ٝ ؼي ايزّ  23َكاص١ْ بري َغت٣ٛ عاٌَ ايُٓٛ صقِ 

٢ ٚؽز٠ اغيضض٢ ايـياٖض٠ ؼي ايتضٜٛض باألؽع١ ايغ١ٝٓٝ ؼي َضض

 خؾ١ْٛ ايضنب١ 

 أر/ عا١َٝ ستُز سغٔ فض٘ 

 ر/ ؽُٝا٤ عبز اغيٓعِ

 ر/ صباب عفٝفٞ ستُز 

3 

1 

9 

 رصاع١ ايٛؿيا٥ف ادتٓغ١ٝ يز٣ ايٓغا٤ اغيضابات بايش٥ب١ اذتُضا٤  اغيادغتري  ٜامسري أظيز ْٛص أبٛ ايفتٛح  24

 أر/ ٖاْٞ ساَز رعٛقٞ 

 ر/ ٖؾاّ صالح طنٞ 

 ر/ أظيز عبز اهلارٟ 

5 

2 

2 

 اغيادغتري  أظيز رٜاّ عبز ايكٟٛ  25

ايعالز ادتضاسٞ يهغٛص أعفٌ َزٚصٟ عـي١ُ ايفدش يًهباص 

 باعتدزاّ ؽضحي١ أع٢ً عـي١ُ ايفدش 

 أر/ عُار دابض ايبٓا

 ر/ أظيز دابض 

7 

5 

 ايزنتٛصا٠  أظيز ستٞ ايزٜٔ ساَز  26

تأثري ايضبػ١ اغيغتدز١َ ؼي تضٜٛض األٚع١ٝ ايٓاجت١ ع٢ً 

 صق١ٝ بري عهإ بين عٜٛف ٚؿيا٥ف ايػز٠ ايز

 أر/ خايز ايغٝز اذتزٜزٟ

 أ ر ّ / ٜاعض أظيز عبز اهلارٟ

 أ  ر ّ/ صاْٝا ايغٝز ؽعري

 ر/ ستُز ْبٌٝ عامل 

2 

14 

5 

4 

 ايزنتٛصا٠  َاصٟ دضدػ ؽشات٘  27

ع٢ً ايتٗاب اغيفاصٌ ايضَٚاتٝزٟ ؼي  3رصاع١ تأثري األَٚٝذا 

 ادتضسإ ايبٝضا٤ 

 أر/ عًٞ أظيز ٜٛعف 

 ر/ أظيز عبز اهلل ايربٟ  أ ّ

 ر/ أمسا٤ ستُز ستُٛر 

 ر/ َٞ ستُز اغيعتضِ 

6 

5 

6 

8 
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 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 اغيادغتري اظيز ستُز عٝز تْٛٞ 1

بٓا٤ بطاص١ٜ اختباصات عك١ًٝ ْٚفغ١ٝ يًُتكزَري 

 ٝات ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝيهً
 5 أ.ر / شتتاص أَري

 اغيادغتري َٗا ع٢ً طٜٔ ايعابزٜٔ 2

ايتشًٌٝ ايبَٝٛٝهاْٝه٢ يًؾكًب١ األَا١َٝ اذتض٠ 

باهلبٛؾي اغيٓفضر ع٢ً دٗاط عاصض١ ايتٛاطٕ نُؤؽض يتعري 

 ستزرات األرا٤ ايفين ٚٚضع شيضٜٓات ْٛع١ٝ

 أ.ر/ سامت ابٛظيزٙ

 ر/ أظيز نُاٍ

4 

6 

 اغيادغتري طنٞصِٜ اظيز  3

بضْاَر تضٚحيٞ باعتدزاّ ايٛعؽي اغيا٥ٞ يتشغري ايكزصات 

 اذتضن١ٝ االعاع١ٝ يز٣ اطفاٍ َتالط١َ رإٚ

 ا.ر/ ستُز ععٝز

 ر/ اظيز ٖاؽِ

5 

4 
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 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ادتٛر٠ ايبهرتٜٛيٛد١ٝ يًدي ارتاّ ؼي ستافـي١ بين عٜٛف اغيادغتري شياّ َضطف٢ عذُٞ 1
 أ.ر/ عضف١ َؾضف 

 ر/ طياٍ ستُز سغٔ 

5 

4 

 َتبكٝات اغيضارات اذت١ٜٛٝ ؼي َٓتذات ايطٝٛص اغيادغتري َضِٜ عط١ٝ ستُز 2
 أ.ر/ فتشٞ اظيز خًف اهلل 

 ر/ ْاصض عٝز عبز ايعاطٞ 

4 

6 

 اغيادغتري ٜامسري اظيز عبز ايتٛاب    3

ايتٓٛع ٚايتعزر ايبهتريٟ المساى اغيٝاٙ ايعشب١ اجملُع١ َٔ 

 َضارص شتتًف١ ؼي ستافـي١ ايفّٝٛ

 أ.ر/ فاط١ُ سغٔ 

 ر/ ْاصض عٝز عبز ايعاطٞ

6 

7 

 اغيادغتري امسا٤ ععز عبز ايضارم   4

رصاعات بهرتٜٛيٛد١ٝ َتكز١َ عٔ اغيهٛصات ايغبش١ٝ 

 اغيعظٚي١ َٔ بزاصٟ ايتغُري

 سغري عابز          ر/ اظيز 

 ر/ عال١َ ابٛ ظيض٠ ؽاْٞ    

5 

5 

 رصاعات فاصَانٛيٛد١ٝ يبعض اغيضارات اذت١ٜٛٝ ؼي اغياعظ اغيادغتري ستُٛر اظيز صَضإ    5
 أ.ر/ ستُز عبز اهلل تٗاَٞ 

 ر/ عبري ستُز صاضٞ             

3 

6 

 يطف١ًٝٝ ؼي ادتُاٍ اغيضض١َٜالسـيات ع٢ً ايزٜزإ ا اغيادغتري آال٤ ستُٛر ٜٛعف طياٍ     6

 أ.ر/ خايز ستُز ايزاخًٞ

 ر/ ٚيٝز ستُٛر عضف١         

 ر/ يًٝٝإ ْادٞ ستضٚؼ      

5 

4 

5 

 ايزنتٛصاٙ  صابضٜٔ عًٞ عبز اذتًِٝ 7

ايتٛصٝف ايؾهًٞ ٚادتٝين يبعض ايبهرتٜا اغيُضض١ اغيضتبط١ 

 بايتٗاب ايضضع حتت االنًٝٓٝهٞ ؼي االغٓاّ ٚاغياعظ

 سغري عابز      ر/ أظيز 

 ر/ ْٝفري عاطف ساَز     

6 

5 

 ايزنتٛصاٙ  اعضا٤ فتشٞ سذاطٟ 8

ايعالق١ بري ادتٝٓات اغيغ٦ٛي١ عٔ ايضضا٠ٚ ٚاغيكا١َٚ يًُضارات 

اغيٝهضٚب١ٝ ؼي اغيهٛصات ايعٓكٛر١ٜ اغيعظٚي١ َٔ اذتٝٛإ 

 ٚاالْغإ

 ر/ أظيز سغري عابز 

 ر/ ؽضٜف عبز اغيٓعِ عُض       

7 

4 

9 

عًٞ اظيز عبز  ستُز

 ايًطٝف
 ايزنتٛصاٙ 

ايتكٓٝات اذتزٜج١ ٚايتكًٝز١ٜ يًتعضف ع٢ً ايبهرتٜا اغيُضض١ 

 اغيضاسب١ يالعتغكا٤ ؼي بزاصٟ ايتغُري

 أ.ر/ ٚيٝز ظيزٟ سغٔ

 ر/ أظيز سغري عابز 

4 

8 

 ايزنتٛصاٙ  ؽش٣ طٜٔ ايعابزٜٔ ستُز      10

ا ايطضم ادتظ١ٝ٦ٜ ٚايتكًٝز١ٜ يًتعضف ع٢ً بعض ايبهرتٜ

 اغيُضض١ اغيضتبط١ بـياٖض٠ تٛصّ ايضاؼ ؼي بزاصٟ ايتغُري

 ر/ أظيز سغري عابز

 ر/ خايز اظيز ستُز 

9 

5 

 ايزنتٛصاٙ  َؾري٠ ستُز عبز ايعظٜظ       11

ايطضم ادتظ١ٝ٦ٜ ٚايتكًٝز١ٜ يًتعضف ع٢ً ايفطضٜات ؼي 

 ايغالالت احمل١ًٝ ٚبزاصٟ تغُري ايزداز

 ر/ أظيز سغري عابز              

 ر/ اظيز عًٞ ستُز               

10 

5 

 ايزنتٛصاٙ  ٚال٤ اظيز عاؽٛص       12

رصاعات ع٢ً َٝهضٚب اغيهٛص ايعٓكٛرٟ ايشٖيب اغيفضط يًغُّٛ 

 اغيع١ٜٛ ؼي ايًدي ٚبعض َٓتذات٘

 أ.ر/ عضف١ َؾضف 

 ر/ طياٍ ستُز سغٔ  

6 

5 

 ؼي ايًدي ٚبعض َٓتذات٘صصز االْٛاع ايعض١ٜٛ  ايزنتٛصاٙ  بٗا٤ عبز ايفتاح ستُز   13
 أ.ر/ عارٍ َضطف٢ ارتٛيٞ

 أ.ر/ عضف٘ َؾضف عًُٝإ

4 

7 

 ايزنتٛصاٙ  َض٠ٚ اظيز ؽٛقٞ       14

تاثري طضم ايطٗٞ ٚايتدظٜٔ ع٢ً بكاٜا ايفًٛصٚنٝٓٛيْٛظ 

 ٚاالَٝٓٛدًٛنظٜز ؼي ذتّٛ ايزداز ايبًزٟ ٚرداز ايتغُري

 أ.ر/ فاط١ُ سغٔ 

 ر/ ْاصض عٝز عبز ايعاطٞ

7 

7 

15 

عبز ايعـيِٝ ستُز عبز 

 ايًطٝف     
 ايزنتٛصاٙ 

اغيضنبات اهلٝزصٚنضب١ْٝٛ ايعطض١ٜ َتعزر٠ اذتًكات ؼي 

 ايًشّٛ ٚاالمساى اغيعز٠ يالنٌ

 أ.ر/ فاط١ُ سغٔ 

 ر/ ْاصض عٝز عبز ايعاطٞ      

8 

9 

16 
اظيز فتٛح عبز اهلل 

 ابضاِٖٝ       

 ايزنتٛصاٙ 

ًٝٓٝهٞ غيضض عضطإ ايتؾدٝط ايباثٛيٛدٞ ٚايباثٛيٛدٞ االن

 G ايزّ ؼي ايزٚادٔ ْٛع 

 أ.ر/ ستُٛر بزٟٚ ايبذاٟٚ

 أ.ر/ ظيزٟ صٛؼي امساعٌٝ  

5 

5 

 رصاعات ع٢ً َضض االنٝاؼ اغيا١ٝ٥ ؼي اذتٝٛاْات اغيشبٛس١ ايزنتٛصاٙ  امسا٤ فتشٞ ستُز 17

 أ.ر/ خايز ستُز ايزاخًٞ

 ر/ ٚيٝز ستُٛر عضف١ 

 ر/ ايؾُٝا٤ ْبٌٝ اظيز  

 ر/ خايز اظيز ستُز ؽكري 

6 

5 

5 

6 

 ايزنتٛصاٙ  ؽُٝا٤ اظيز ٖاؽِ 18

ؼي يًٓفٛم عباب ايطف١ًٝٝ ٚايبهتري١ٜ ٚايضعا١ٝ٥ االبعض 

 االصاْب اثٓا٤ َضسًيت ايضضاع١ ٚايُٓٛ

 أ.ر/ ؽٛقٞ ستُز ابٛ اذتزٜز 

 أ.ر/ ايغٝز ستفٛؿي

 ر/ يًٝٝإ ْادٞ ستضٚؼ 

 ر/ اضيإ فضغًٞ

5 

5 

6 

5 

 عٔ ايتكٓٝات اذتزٜج١ النتؾاف َٝهضٚب ايزصٕ رصاع١ ايزنتٛصاٙ ص٥ٌُٛٝ َاصٜإ دٛصدٞ 19
 ا.ر/ فٛطٟ صٜاض

 ا.ر/ عضاّ اَري

5 

5 
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 :ـالعلومكلية  -4
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 اغيادغتري  ارتٓغا٤ أبٛ بهض ناٌَ  1

أثري ايطشايب ع٢ً رصاع١ نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ يت

 نربٜتات ايفاْزاٌٜ اغيغبب١ يًتًف ايهًٟٛ 

 أر/ ٚال٤ طياٍ ستُٛر

 ر/ خايز ؽعبإ ٖاؽِ

15 

1 

 اغيادغتري  سفض٘ عُض عامل عٝز  2

ابتزاع طضم حت١ًًٝٝ دزٜز٠ يتكزٜض عكاص 

 ايضٚعٛفاعتاتري نايغّٝٛ 
 10 أر/ ستُز ايكاعِ ستُز سغْٛ٘ 

 ادغتري اغي ْغٝب١ عبز ايضاطم ْعُإ  3
 70تأثري اغيتػريات اغيٓاع١ٝ يربٚتري ايضز١َ اذتضاص١ٜ 

 اغيغتدًط َٔ طفٌٝ ايفٝالصٜا 

 ر/ ستُٛر عٝز ستُٛر 

 ر/ اغياسٞ ستُز سغٔ 

8 

2 

 اغيادغتري  إٜٗاب عًُٝإ ستُز  4

األ١ُٖٝ اذت١ٜٛٝ ٚايتكٓٝات اذت١ٜٛٝ يًغهضٜات 

ايعزٜز٠ ايغطش١ٝ ؼي بعض ايبهرتٜا ايعكز١ٜ 

 ٝا( اغيعظٚي١ ؼي َضض )ايضٜظٚب

 أر/ ظيزٟ سغري ستُز 

 ر/ أظيز أعا١َ َضطف٢ 

4 

2 

 اغيادغتري  َٞ ػيزٚح عبز اغيٓعِ  5

حتضري ٚتٛصٝف نفا٠٤ َضنبات أنغٝز ايظْو 

ايٓاَْٛرت١ٜ اغيطع١ُ بايعٓاصض االْتكاي١ٝ ٚاألصض١ٝ 

 ايٓارص٠ يتطبٝكات اغيٛار اغيػٓاطٝغ١ٝ اغيدفك١ 

 12 أر/ ستُز زتزٟ خًٌٝ 

 11 أر/ ستُز زتزٟ خًٌٝ  ستغات دٗز١ٜ دزٜز٠ يبعض اغيضنبات ايضٝزال١ْٝ  اغيادغتري  إعالّ سغٔ عبز ادتٛار  6

 12 أر/ ستُز زتزٟ خًٌٝ تكزٜض األر١ٜٚ اغيدتاص٠ َغتدزًَا بعض ايطضم ايتش١ًًٝٝ  ايزنتٛصا٠  عشض ستُٛر َضطف٢  7

 ايزنتٛصا٠  ٚعاّ ٚسٝز ايزٜٔ  8

 ايغٝتٛنٝٓات ٚضبؽي أرا٤ ايغهضٟ ايعالق١ بري تعبري

 َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ؼي ايؾعب اغيضضٟ 

 أر/ عاريب عبز اغيٓعِ 

 ر/ إضيإ صالح عبز ايضسِٝ 

7 

10 

 ايزنتٛصا٠  رعا٤ عبز اغيٓعِ عبز ايضسِٝ  9

األْؾط١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايفٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ يبعض ايطشايب 

ايهبري٠ ايبشض١ٜ اييت مت طيعٗا َٔ ؽٛط٤ٞ ايبشض 

 ض اغيضض١ٜ األظي

 أر/ عٝز عبز ايكارص 

 أر/ أطٜض عبز ايضظئ 

9 

2 

 ايزنتٛصا٠  َضطف٢ صدب عبز ايٖٛاب  10

تضٓٝع تضنٝبات ْاْٛ/َٝهضَٚرت١ٜ َتكز١َ َٔ 

 اغيعارٕ ايطبٝع١ٝ ٚايٓفاٜات ايضًب١ ٚتطبٝكاتٗا 

 أر/ ستُز دار ايهضِٜ

 ر/ ستُز ؽعبإ عٝز

 أر/ عٛطإ عاَٞ إبضاِٖٝ 

4 

14 

2 

11 
 ز ظيز ايزٜٔ أظي

 
 حتضري َضنبات سات ايتأثري ظيٝز َٚفٝز يًب١٦ٝ  ايزنتٛصا٠ 

 أر/ أظيز عبز ارتايل

 أر/ صدب صٜاض أَري 

 ر/ ستُز ؽعبإ ععٝز 

12 

1 

13 

 ايزنتٛصا٠  إضيإ ستُٛر ستُز  12

ايتٛصٝف ادتظ٦ٜٞ ينإٜؾضٜؾا نٛالٟ اغيٓتذ١ إلْظضيات 

عز٣ٚ اغيغايو بٝتا النتاَٝظ ٚاعع١ اغيز٣ اغيعظٚي١ َٔ 

 ايبٛي١ٝ ٚاجملُع١ َٔ شتتًف اغيغتؾفٝات ؼي َضض 

 أر/ َزست عبز ايفتاح عبز احملغٔ

 أر/ عارٍ ستُٛر ستُز

 ر/ ٢ْٗ أْٛص سغري 

 ر/ أظيز مسري خري اهلل 

8 

8 

5 

8 

 ايزنتٛصا٠  َضِٜ ستُز إبضاِٖٝ سغٔ  13

رصاعات ع٢ً بعض اغيفرتعات األناصٚع١ٝ اغيضتبط١ 

 ن١ٗ ؼي ستافـي١ ايفّٝٛ َضض ببعض أؽذاص ايفا

 أر/ ثابت فضاز عهضإ 

 أر/ طياٍ عبز اغيٓعِ 

 أر/ ستُز عبز ايٖٛاب 

 أر/ زتزٟ ستُز سغري

13 

10 

2 

4 

 ايزنتٛصا٠  ؽُٝا٤ عبز اذتًِٝ أظيز  14
رصاعات فٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ ع٢ً بعض ايطشايب 

 ايهبري٠ ايبشض١ٜ اغيضض١ٜ 

 أر/ عٝز عبز ايكارص أظيز 

 أطٜض عبز ايضظئ أر/ 

10 

3 

 

 

 :ـالحقوقكلية  -5
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 
٢َٓ ستُز ط٘ عبز 

 ايًطٝف

 ايزنتٛصا٠
سكٛم ٚايتظاَات ايزٍٚ االعضا٤ ؼي َٓطك١ ايرتاخ اغيؾرتى 

 يالْغا١ْٝ ؼي ايفضا٤ ارتاصدٞ

 12 ا.ر/ اظيز فٛطٟ
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 :ـالصيدلة كلية  -6
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 
اال٤ ستُز ستُٛر عبز 

 اغيكضٛر

 اغيادغتري

حتًٌٝ يبعض االر١ٜٚ احملت١ٜٛ ع٢ً زتُٛع١ 

 ايٓٝرتٚدري

 ا.ر/ رالٍ عبز ايضظئ

 ر/ ادالٍ عبز اذتُٝز

 ر/ ْغضٜٔ صالح ايزٜٔ

1 

4 

3 

2 
 عبز اذتهِٝ عبري

 ستضٚؼ

 ايزنتٛصاٙ 

َٛار فعاي٘ َفضٛي٘ َٔ االعضا٤ اغيدتًف٘ يٓبات 

 ايفٛاح

 ر/ صباب عبز ايغالّ

 ر/ سغاّ شتتاص

 ر/ امسا٤ ابضاِٖٝ

9 

7 

3 

 ايزنتٛصاٙ  ستُز اظيز تٗاَٞ 3

تأثري بعض اغيػريات ع٢ً اغيضٜض١ ؼي َضض ايهبز 

 ايزٖين غري ايهشٛيٞ

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ضر/ ستُز عُ

2 

3 

 ايزنتٛصاٙ اظيز عبز اغيٓعِ سغٔ 4

ايٛقا١ٜ َٔ دًطات االٚع١ٝ ايز١َٜٛ بعز دضاسات 

ايعـياّ بايرتنٝظ ع٢ً نفا٠٤ ٚتهًف١ ٚاَإ 

عكاص ايضٜفاصٚنغٝبإ َكاص١ْ بعكاص 

 االْٛنغاباصٜٔ

 ا.ر/ ٖؾاّ بؾض٣

 ر/ اظيز عبز اهلل

 ر/ عُار ايبٓا

 ر/ صغزٙ صؽزٟ

3 

7 

1 

7 

 

 

 :ـالمتقدمة الدراسات كلية  -7
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 اغيادغتري ايباق٢ صتال٤ ٚصف٢ عبز 1

أيتأثري ايٛقا٢٥ يهٌ َٔ ايضٜٚاٍ د٢ًٝ 

ٚايجُٝٛنٕٝٓٝٛ ع٢ً خًٌ ٚؿيا٥ف ارتض١ٝ اغيغتشح 

 َرينابتٛبٝٛصٜٔ ف٢ ادتضطإ 6بعكاص 

 أ.ّ.ر/ خايز ؽعبإ

 ز طنضٜار/ أظي

 ر/ ٢َ صعالٕ

2 

1 

10 

 اغيادغتري رصرٜض أْٛص عاص٠ ظيز٣ 2
َتعزر٣ األؽهاٍ نغبب   FSHB & FSHRد٢ٓٝ 

 َٔ أعباب اضطضابات رٚص٠ ايطُح ف٢ صعٝز َضض

 خايز ؽعبإ ٖاؽِر/ ّ.ا.

 سغاّ سغٔر/ أ.ّ.

 ر/ عُضٚ ايغٝز

1 

1 

19 

3 
 ايفتٛح عبز ٢ْٗ ابٛ

 ايعاط٢ صفاع٢

 اغيادغتري
طفضات ظي٢ ايبشض اغيتٛعؽي ف٢ اغيضض٢  َغح ع٢ً بعض

 اغيضضٜري

 خايز ؽعبإ ٖاؽِر/ ّ.ا.

 ر/ عُضٚ ايغٝز

 عبزاهلل حي٢ٝ َٓزٚٙ/ 

3 

21 

1 

 اغيادغتري ستُز طاصم عًٞ اظيز 4
ايتأثري ايٛقا٥ٞ يٓبات ايضَإ ٚايظصتبٌٝ ع٢ً اإلدٗار 

 ايـتأنغزٟ ؼي ايػز٠ ايزصق١ٝ بٛاعط١ بٝغفٍٝٓٛ )أ(

 أ.ّ.ر/ إضيإ ط٘

 .ّ.ر/ خايز ؽعبإ ٖاؽِأ

 ر/ عُضٚ ايغٝز

1 

2 

18 

5 

سٓإ عبز ايضظئ 

 ستُز
 اغيادغتري

ايعالق١ َا بري تعبري ايغٝتٛنٝٓات َٚضاقب١ َغت٣ٛ 

ايغهض ؼي َضض٢ ايبٍٛ ايغهضٟ َٔ ايٓٛع األٍٚ ؼي  

 األطفاٍ اغيضضٜري

 اغيٓعِ عبز عارٍ. ر.أ

 ايغٝز عُضٚ. ر

1 

20 

 حتٌٜٛ ايظٜت ازي ٚقٛر س٣ٛٝ باعتدزاّ َٛار ْاَْٛرتٜ٘ دغترياغيا ْعِٝ امسا٤ عبز ايًطٝف 6

 .ّ.ر/مسا٤ اَاّا

 سن٢ سغٔ اضئ. ٚر

17 

10 

7 

ٖزٜض عُار عبز اهلل 

 ف٢ُٗ

 اغيادغتري

ايتطبٝكات اغيظرٚد١ يعزعٝات اغيا٤ ف٢ َعادت١ َٝاٙ 

 ايضضف ٚإْتاز ايٛقٛر اذت٣ٛٝ

 ستُٛر ستُز ظيار٠ ر

 ْضاص فتش٢ /سغاّ ر

10 

3 

8 

ستُز   صالح  سغاّ

 عبز اغيعط٢

 اغيادغتري

 غيب٢ٓ صيٛسد٢يًطاق١ اغيتذزر٠  ٢تضُِٝ ْـياّ ٖذٝٓ

 ؼي َضضض١ٜ بعٝز٠ ؼي ق

 فضغٌ ظيز٣.ر.ا

 ابضاِٖٝ ع٢ً نضِٜ.ر

 ؽشات١ ْب١ًٝ.ر

5 

1 

15 

9 

صفا٤ غايب ْعُٝٞ عبز 

 ايعظٜظ
 اغيادغتري

تكِٝٝ َٚعادت١ بعض ًَٛثات عري٠ قاصٕٚ َٚضباتٗا 

 اّ َٛار ْاَْٛرتٜ٘ايض٥ٝغ١ٝ باعتدز

 أ.ّ.ر/مسا٤ اَاّ

 ايؾضٜف ستُز/  ر.أ

 ايضٚب٢ ع٢ً  ٚيٝز/. ر

18 

1 

10 

10 

طٝب١ ساَز ٜٛعف 

 طياٍ ايزٜٔ

 اغيادغتري

رٚص ايجاضيٛنٕٝٓٛ نُعزٍ إٜبٝذٝين ألْٛاع شتتًف١ 

َٔ اذتُض ايٟٓٛٚ ايضٜبٛطٟ اغيضػض ف٢ خالٜا عضطإ 

 (MCF-7ايجزٟ )

 أ.ر/ سغري ثابت

  طنضٜا أظيزر/

 ستُٛر عٝز ستُٛرر/

15 

2 

4 
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 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 اغيادغتري   ط٘ ايغٝز دعفض  1
 أر/ ستُز إبضاِٖٝ دٛر٠ 

 ز سغٔ أّ ر/ طًعت أظي

 أر/ ستُز إبضاِٖٝ دٛر٠ 

   ستُز عًُٝإ أّ ر/ عًُٝإ 

 
 :ـالتجارة كلية -9

 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 اغيادغتري  عاَض ستُز عبز ايضظئ 1
 ا.ر/ اظيز عبز ايٖٛاب

 ر/ ساَز طعظٚع

 ا.ر/ اظيز عبز ايٖٛاب

 

 :ـراسات المتقدمةالد كلية -52
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 اغيادغتري  ٖب٘ اظيز ْٜٛػ 1
 ر/ ظيار٠ ستُٛر

 ر/ ْب١ًٝ ؽشات١

 ر/ ظيار٠ ستُٛر

 ر/ َٗا عبز ايضظئ

 ر/ سغاّ فتشٞ ْضاص

 

 

 :الطب البيطري كلية -55
 

 
 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلراف االش الدرجـة اسـم الطالــب م

 اغيادغتري مسض عٝز عٜٛػ 1

 ا.ر/ سٓفٞ َزبٛيٞ

 ا.ر/ صربٟ شياّ

 ا.ر/ سٓفٞ َزبٛيٞ

 ا.ر/ صربٟ شياّ

 ر/ اظيز عًٞ

 ايزنتٛصا٠  ْٛصا سغٔ ستُز 2

 ا.ر/ خايز عباؼ

 ر/ ٚال٤ عبز ايضظئ

 ر/ عضف٘ َؾضف

 ا.ر/ خايز عباؼ

 ر/ عشض عبز ايباقٞ

 بز ايالٙا.ر/ ٖٓز ع

 

 العلوم: كلية -52
 
 

 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 اغيادغتري  صاْزا صاضٞ غضٜاْٞ عبز ايػين  1
 أر/ سٓإ عبز اذتُٝز 

 أر/ بغٓت ستُٛر ستُز 

 أر/ سٓإ عبز اذتُٝز

 أر/ بغٓت ستُٛر ستُز

 أر/ أعا١َ ستُز أظيز 
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 لحقوق:ا كلية -53
 

 
 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ ٖؾاّ عبز اغيٓعِ ا.ر/ ستُز ناٌَ عبٝز ايزنتٛصا٠ ستُز َضطف٢ ايٓشاؼ 1

 ا.ر/ ٖؾاّ عبز اغيٓعِ ا.ر/ ستُز ناٌَ عبٝز ايزنتٛصا٠  ستُز ععز ايزٜٔ امساعٌٝ 2

 ا.ر/ عبز اجملٝز عًُٝإ ا.ر/ ستُز ناٌَ عبٝز ايزنتٛصا٠ عشض ستُز سغٓري سغٔ 3

 ا.ر/ عبز ايعًِٝ َؾضف ا.ر/ ستُز ناٌَ عبٝز ايزنتٛصا٠  اظيز ستُز اظيز ايكاضٞ 4

 ا.ر/ عبز اجملٝز عًُٝإ ا.ر/ ستُز ناٌَ عبٝز ايزنتٛصا٠ اظيز ستُز عبز ايضارم 5

 

 

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

 
 :ـالتربيةكلية  -54

 
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 اغيادغتري  فاصٚم ستُز عٝز  1

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً 

ْـيض١ٜ تضٜظ ايتفهري اإلبزاعٞ يز٣ 

 األطفاٍ سٟٚ اإلعاق١ ايبضض١ٜ 

ت١ُٝٓ ايتشكل َٔ ْـيض١ٜ تضٜظ ؼي 

ايتفهري اإلبزاعٞ يز٣ طالب اغيضس١ً 

 ايجا١ْٜٛ ايعا١َ

 دٖٛضٟ

 

 

 :ـالطب البيطريكلية  -55
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 اغيادغتري  مسض عٝز عٜٛػ 1

( )ر.ٕ.أ( ستفظ 1-حتضري يكاح )أؼ 

بظٜت سب١ ايربن١ يًٛقا١ٜ َٔ 

االيتٗاب ايؾعيب ؼي  فريٚؼ

 ايزداز

تٛصٝف دظ٦ٜٞ غيعظٚالت سزٜج١ 

 يفريٚؼ ايٓٝٛناعٌ ؼي َضض

غري 

 دٖٛضٟ

 اغيادغتري  سغاّ عًٞ خًٌٝ 2

ايهؾف عٔ ايفطضٜات اغيٓتذ١ 

يًغُّٛ ٚايغُّٛ ايفطض١ٜ ؼي 

 عال٥ل ايزٚادٔ

ايهؾف عٔ ايفطضٜات اغيٓتذ١ 

يغُّٛ االفالتٛنغري ؼي عال٥ل 

 ايزٚادٔ

غري 

 دٖٛضٟ
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 :ـالعلومكلية  -56
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 اغيادغتري  آال٤ ؽضٜف عبز ايفتاح 1

تكِٝٝ ايتأثريات اغياْع١ غيهْٛات 

قؾض ايربتكاٍ أبٛ عضٙ ع٢ً ايغ١ُٝ 

اغيغتشج١ بايزٚنغٛصٚبٝغري ؼي 

 ادتضسإ 

ا١ٝ٥ يًُغتدًط تكِٝٝ ايتأثريات ايٛق

االٜجاْٛيٞ يكؾض ايربتكاٍ ايغضٙ 

ٚايٓاصصتري ع٢ً ايغ١ُٝ اغيغتشج١ 

بايزٚصنغٛصٚبٝغري ؼي ادتضسإ 

 ايبٝضا٤ 

غري 

 دٖٛضٟ

 

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلية   -57
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 رياغيادغت ٖب١ اظيز ْٜٛػ 1

صصز َٚعادت١ اغيًٛثات ايعض١ٜٛ 

 ف٢ َٝاٙ ايضضف ايضش٢

صصز َٚعادت١ بكاٜا االر١ٜٚ ف٢ 

 َٝا٠ ايضضف ايضش٢

غري 

 دٖٛضٟ

2 

َض٠ٚ عٝز ستُز 

 ايغٝز

 اغيادغتري

تكِٝٝ دٛر٠ َٝاٙ ايؾضب بايفّٝٛ 

باعتدزاّ ْـيِ اغيعًَٛات 

 َضض -ايفّٝٛ  –ادتػضاف١ٝ 

تكِٝٝ دٛر٠ َٝاٙ ايؾضب باعتدزاّ 

عًَٛات ادتػضاف١ٝ رصاع١ ْـيِ اغي

 َضض -ساي١ سيشافـي١ ايفّٝٛ 

غري 

 دٖٛضٟ

3 

ستُز ؽعبإ عبز 

 ايٖٛاب

 اغيادغتري

حتضري ٚتٛصٝف بعض افالّ 

االناعٝز ايٓاَْٛرت١ٜ ايضقٝك١ 

 ٚاعتدزاَٗا نُشفظات ض١ٝ٥ٛ

حتضري ٚتٛصٝف افالّ بعض 

اناعٝز ايعٓاصض االْتكاي١ٝ 

ايٓاَْٛرت١ٜ ٚاعتدزاَٗا 

 ١نُشفظات ض٥ٛٝ

غري 

 دٖٛضٟ

 

 

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

 

 :ـالصيدلةكلية  -58
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 21/12/2017ازي  22/12/2016 21/12/2016ازي  22/12/2015 اغيادغتري  عشض َضطف٢ يطٝف 1

 21/12/2017ازي  22/12/2016 21/12/2016ازي  22/12/2015 اغيادغتري  م حيٞ ستُزطاص 2

 

 

 

 

 

 

 



 العليا والبحوثقرارات مجلس الدراسات 
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        55                 22/52/2256( بتاريـخ 525الجلسـة رقـم )

 

 

 :ـالطب البشريكلية  -59
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 1/10/2017ازي  1/10/2016 ال ٜٛدز اغيادغتري  ستُز ٖاؽِ عبز ايعًِٝ 1

 1/10/2016ازي  1/10/2015 ال ٜٛدز اغيادغتري  صٜػ عبز اذتٞايؾُٝا٤ ار 2

 1/10/2017ازي  1/10/2016 ال ٜٛدز اغيادغتري  اظيز ط٘ ايغعزٟ 3

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 اغيادغتري  رعا٤ عبز ايكارص عٝز 4

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 اغيادغتري  اعضا٤ عًٞ ثابت 5

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 اغيادغتري  اظيز سغٔ عبز اغيعتُز 6

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 اغيادغتري  عًٝا٤ َضطٚم قطب 7

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 اغيادغتري  اضئ عٝز طًب١ 8

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 اغيادغتري  اَاْٞ فتشٞ ستُز 9

 1/10/2017ازي  1/10/2016 ال ٜٛدز اغيادغتري ستُز مسري صالح 10

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 اغيادغتري  اظيز ستُز عٝز ستُٛر 11

 1/10/2015ازي  1/10/2014 ٛدزال ٜ اغيادغتري ي٢ًٝ عالّ عبزٙ 12

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 اغيادغتري  تارصٚؼ صبشٞ تارصٚؼ 13

 1/10/2017ازي  1/10/2016 ال ٜٛدز اغيادغتري صالح صَضإ عيٝػ 14

 1/10/2017ازي  1/10/2016 1/10/2016ازي  1/10/2015 ايزنتٛصاٙ ستُٛر بهضٟ عًٞ 15

 1/10/2015ازي  1/10/2014 ال ٜٛدز ايزنتٛصاٙ ستُز اَريط٘  16

 

 :ـالعلومكلية  -22
   

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 21/7/2015إزي  21/7/2014َٔ  ال ٜٛدز  اغيادغتري  ستُز ستُز أظيز صَضإ   1

 8/11/2017إزي  8/11/2016َٔ  دز ال ٜٛ اغيادغتري  نا١ًَ َفتاح عبز ايٓيب 2
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 :ـالطب البيطريكلية  -25
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 17/11/2017ازي  18/11/2016 ال ٜٛدز اغيادغتري  اظيز طيع٘ ستُز 1

 17/12/2017ازي  18/12/2016 17/12/2016ازي  18/12/2015 اغيادغتري  ستُز َضطف٢ ستُز 2

 17/11/2017ازي  18/11/2016 ال ٜٛدز اغيادغتري  اعضا٤ ْاصض اَري 3

 17/11/2017ازي  18/11/2016 ال ٜٛدز اغيادغتري  اؽضف ستُز ايغٝز 4

 13/5/2017ازي  13/5/2016 ال ٜٛدز اغيادغتري  اظيز عباؼ بزص 5

 19/12/2017ازي  20/12/2016 19/12/2016ازي  20/12/2015 ايزنتٛصاٙ ستُز طِٜٓٗ ستُز 6

 

 

 -)هـ( وافق المجلس على إيقاف قيد رسائل الماجستير والدكتوراه التالية :
 

 

 -كلية الطب البشري: -22
 
 

 مبـررات إيقـاف القيـد الدرجــة اسـم الطالــب م

 صعا١ٜ ايطفٌ  ربًّٛ اٌَ فتشٞ سغٔ فتح اهلل 1

 ٔ صعا١ٜ ٚايزٜ ربًّٛ عُضٚ ٜاعري ستُٛر 2

 صعا١ٜ ايطفٌ  اغيادغتري فاط١ُ ايظٖضا٤ اعا١َ 3

 ؿيضٚف طاص١٥ خاص١ اغيادغتري ا١َٝٓ فضٌ عضسإ 4

 ؿيضٚف طاص١٥ خاص١ اغيادغتري يب٢ٓ طيٌٝ ستُز 5
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 -كلية الطب البيطري: -23
 
 

 مبـررات إيقـاف القيـد الدرجــة اسـم الطالــب م

 يًداصز ايغفض اغيادغتري ستُز صَضإ فضز 1

 يـيضٚف اعتكاي٘ اغيادغتري  ستُٛر عٝز عٝز عًٞ  2

 

 

 

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

 
 :ـلتربيةاكلية  -24

 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 اغيادغتري  َضطف٢ إبضاِٖٝ َضطف٢  1

بعض عًٛنٝات  فعاي١ٝ ايعالز بايٛاقع ؼي ت١ُٝٓ

اغيغ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ يز٣ األسزاخ ادتاضتري 

 باغيؤعغات اإلبزاع١ٝ بضعٝز َضض 

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف

 اغيادغتري  آٜات ع٢ً عٝز بزٟٚ  2

بضْاَر إصؽارٟ يًشز َٔ ايغًٛى ايعزٚاْٞ ٚأثضٙ 

ع٢ً َفّٗٛ ايشات يز٣ األطفاٍ سٟٚ اإلعاق١ 

 ادتغز١ٜ ايبغٝط١ 

 تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف بٓا٤ ع٢ً

 اغيادغتري  َٗا أظيز فتشٞ  3

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً بعض َٗاصات 

ايتفهري ايٓاقز يز٣ َعًُات صٜاض األطفاٍ 

 ٚأثضٙ ع٢ً بعض دٛاْب ايُٓٛ اغيعضؼي ألطفاهلٔ 

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف

 ايزنتٛصا٠  خايز إبضاٖٝو عبز ايعـيِٝ  4

صٜيب ؼي حتغري ايشانض٠ فعاي١ٝ بضْاَر تز

ايعا١َ ٚأثض٠ ع٢ً ايكزص٠ ايضٜاض١ٝ يز٣ بط٧ٝ 

 ايتعًِ 

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف

 
 

 

 :ـالطب البشريكلية  -25
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 اعتٓفاس عزر َضات ايتكزّ الَتشإ ادتظ٤ االٍٚ اغيادغتري  ستُز اظيز سغٔ 1
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 :ـة الرياضيةالتربيكلية  -26
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  عبز اهلل ستُز َربٚى 1

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري امساعٌٝ فضز َٗضإ 2

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  ستُٛر اظيز عبز ايضبٛص 3

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري ستُز زتزٟ َغعٛر 4

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  ظيز ستُز عبز ايًطٝفا 5

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري عاٜز صَضإ عبز اذتُٝز 6

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  ستُز سذاطٟ ستُز 7

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري ستُٛر ْبٌٝ عٝز 8

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  اعا١َ سغري عًٞ 9

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري عًطإ سضفٛش ٜاعض 10

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  اضئ ظيٝز٠ ْٛؽٞ 11

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري ستُز طيٌٝ ستُز 12

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري امسا٤ ابضاِٖٝ طنٞ 13

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  فز٠ٚ اظيز ستُٛر 14

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري ستُزَضطف٢ اظيز  15

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري ستُز ظيزٟ ستُز 16

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  ستُٛر ظيزٟ عبز اغيعبٛر 17

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري ستُٛر ابضاِٖٝ ستُز 18

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ اغيادغتري  عًٝا٤ ؽعبإ ستُز 19
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 :ـالطب البيطريية كل -27
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ ع٢ً صغب١ ايطايب١ اغيادغتري  ٖٓز ستُز عُض 1

 

 :ـالصيدلةكلية  -28
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ ع٢ً صغب١ ايطايب ايزنتٛصا٠ اظيز سغٔ عبز ايعظٜظ 1

 

 

 الطب البشرى بشأن تحويل الدراسة:ـوافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية  -29
 

 إىل من اسـم الطالــب م

 ربًّٛ َادغتري سغاّ ايزٜٔ دار ٜغري 1

 ربًّٛ َادغتري ستُز صبٝع عبز ادتٛار 2

 ربًّٛ َادغتري ستُز طياٍ عبز ايٓاصض 3

 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد :ـ -32
 

 إىل من الدرجة الطالــباسـم  م

 ن١ًٝ ايطب داَع١ عري مشػ   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ربًّٛ صضيٕٛ طاٖض ؽهضٟ 1

 ن١ًٝ ايطب داَع١ عري مشػ   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ربًّٛ َٝٓا صفٛت ثابت 2

 ٓٝان١ًٝ ايطب داَع١ اغي ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   َادغتري ا١َٝٓ ستُز عبز اغيعظ 3

 ن١ًٝ ايطب داَع١ ايفّٝٛ   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   َادغتري ابضاص ستُز يطفٞ 4

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ عري مشػ   َادغتري عًٞ نُاٍ عًٞ 5

 ن١ًٝ ايطب داَع١ ايفّٝٛ   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   َادغتري اضيإ طياٍ فؤار 6

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ ايكاٖض٠ َادغتري صًٝب٢َٓ عارٍ َٓري  7

 ن١ًٝ ايطب داَع١ ايفّٝٛ   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   َادغتري فارٟ صبٝع ايغٝز 8
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بشأن استكمال رسالة المقدمة من كلية الطب البشرى  ةوافق المجلس على المذكر -35
 الماجستير :

 

 

 مالحظات خصصالت اسـم الطالــب م

 2015 َاٜٛ –دٝز  ربًّٛ ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ ٚدٝ٘ فؤار غايٞ 1

 

 

 

 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضز

 

        

 

         

 

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَع١

 

 أ.ر / أَري ايغٝز اظيز يطفٞ

 

 

 

 

 


