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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 .ّ  17/1/2017   ( بتاصٜذ126ايتضزٜل ع٢ً ستضض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 

 ثالثا: الضىابط
 

٠ بضْاَر ت١ُٝٓ املٗاصات ايبشج١ٝ ايتدضض١ٝ بزٚص تفعٌٝبؾإٔ املشنض٠ املكز١َ  -

 ايٓاْٛفٛتْٛٝو اييت عكزٖا ر/ ستُز ؽعبإ به١ًٝ ايعًّٛ قغِ ايفٝظٜا٤.

 

 ايكضاص

أسٝط اجملًػ عًُا.  -  
 

ٕ رع٠ٛ ممجًٞ املزاصؼ ايع١ًُٝ بادتاَع١ يتًكٞ َكرتساتِٗ سٍٛ املشنض٠ املكز١َ بؾأ -

 ايتطبٝكات ايبشج١ٝ يبشٛثِٗ زتتُعٝا.

 ايكضاص

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

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ

 ا.ر/ دٛر٠ امساعٌٝ                               عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ

 عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم             أ.ر. َضطف٢ عبز ادتٛار 

 اعاخ ٚتطبٝكات ايًٝظص.عُٝز َعٗز               ا.ر/ طاصم  عًٞ                           

 االعتاس املتفضغ به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ                         ادتٛار    ر/ عٝز عبز ا.

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايعًّٛٚنٌٝ ن١ًٝ                                         ا.ر/ عظٜظ ْعري

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزصاعات ايعًٝا             ا.ر/ امحز ع٢ً فضغ٢ً            

 ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                       اعا١َ ستُٛر قضْٞا.ر/ 

 ٚ ايبشٛخ ايعًٝا اهلٓزع١ يًزصاعاتن١ًٝ  ٚنٌٝ                       امحز ستُز سغٔا.ر/ 

 ١ٝ ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝاٚنٌٝ نً                      ا.ر/ ستُز ايبابًٞ            

 . ٚٚضع َعاٜري اختٝاص اصشاب املزاصؼ ايع١ًُٝ إلعزار تكضٜض

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ آيٝات طٜار٠ َعزالت االؽضاف ايزٚيٞ ع٢ً صعا٥ٌ املادغتري  -

 َع١.ٚايزنتٛصاٙ بادتا

 ايكضاص

.تهًٝف ايغار٠ ايٛنال٤ بايتٛاصٌ َع اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بهًٝاتِٗ يتفعٌٝ ايكضاص  -  
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 املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َؾضٚع انارمي١ٝ ايطفٌ ٚاملٛافك١ ع٢ً تأعٝػ َٓتز٣ املدرتع ايضػري. -

 

 ايكضاص

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

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ

 اعات ايعًٝاٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزص                    ا.ر/ امحز ع٢ً فضغ٢ً   

 ر/ َٞ صعالٕ                                          املزصؼ به١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ

 ر/ َٗاب ستُز صضا                            املزصؼ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ

 . يًعضض ع٢ً زتًػ ادتاَع١ إلعزار تكضٜض

 

شنض٠ املكز١َ بؾإٔ تفعٌٝ بضْاَر االصتكا٤ باملغت٣ٛ ايًػٟٛ يًباسج ن بادتاَع١ ٚفت  باب امل -

يف ايكبٍٛ ياليتشام ب٘ يًُتعجضٜٔ يف اذتضٍٛ ع٢ً ايزصدات املطًٛب١ يًتٛفٌ فضال عٔ ايضاغب ن 

 حتغ ن َغتٛاِٖ يف ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ.

 ايكضاص

.تٛفري االَهاْٝات املار١ٜ ٚايبؾض١ٜ ايالط١َ يضُإ صتاح ايربْاَر  -  
 

 باالعهٓزص١ٜ  اؽرتاى داَع١ بين عٜٛف يف ايٛناي١ ايفضْهف١ْٕٝٛ املشنض٠ املكز١َ بؾأ -

َٔ ارتزَات اييت تكزَٗا يًباسج ن يف ايتدضضات ايفضْهف١ْٝٛ َٔ رٚصات تزصٜب١ٝ  يالعتفار٠

 .رصاع١ٝ َٚٓ 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

املٛافك١ ع٢ً فت  باب ايكٝز بؾإٔ  الستٝادات ارتاص١عًّٛ س٣ٚ ااملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 يًزبًّٛ ايعاّ ٚاملادغتري يف عًّٛ سٟٚ االستٝادات ارتاص١.

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

اعتاس تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات داَع١ ع ن  –املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ْكٌ ا.ر/ صفا٤ عٝز ستُٛر  -

 بين عٜٛف.مشػ اىل ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات داَع١ 

 

 ايكضاص

 ملٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.ٚافل اجملًػ َع عضض ا  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اآلراب بؾإٔ املٛافك١ عًٞ تغذٌٝ ايباسج١/ ابتغاّ سغٔ ٜػ يزصد١  -

ايزنتٛصاٙ يف قغِ ايًػ١ ايعضب١ٝ سٝح اْٗا ساص١ً ع٢ً رصد١ املادغتري بتكزٜض ممتاط ٚيهٔ 

 ايًٝغاْػ َكبٍٛ.تكزٜض رصد١ 

 

 ايكضاص

 .باعزار تكضٜض يًعضض ع٢ً اجملًػ يف دًغت٘ ايكار١َ ا.ر/ َضطف٢ عبز ادتٛار تهًٝف -
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يكٝاؼ رصد١ ايتؾاب٘ نؾضط قبٌ تؾهٌٝ دتإ  املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تعُِٝ منٛسز -

 َٓاقؾ١ صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصاٙ َٓعا يًغضقات ايع١ًُٝ.

 

 ايكضاص

 .باعزار تكضٜض يًعضض ع٢ً اجملًػ يف دًغت٘ ايكار١َ ا.ر/ امحز عًٞ فضغًٞ تهًٝف -

 

 

عزّ استغاب فرت٠ ٚقف ايكٝز يًباسج١/ بؾإٔ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ كز١َ املشنض٠ امل -

ؽُٝا٤ ستُز عضاّ َٔ ضُٔ فرت٠ ارتُػ ايغٓٛات ايالط١َ يًشضٍٛ ع٢ً رصد١ املادغتري 

 َٓش تاصٜذ تعٝٝٓٗا بايه١ًٝ.

 ايكضاص

 .طبكا يًكٛاعز ٚافل اجملًـػ  -

 

 اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تكِٝٝ االْؾط١ ارتاص١ بادتاَع١ يرتق١ٝ  -

 

 رصد١ ايٓؾاط ايزصد١ املطًٛب١ ايزصد١ اذتاي١ٝ ايه١ًٝ االعِ ّ

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ صٜاض االطفاٍ ٖٝاّ َضطف٢ عبز اهلل 1

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ ستُز ابضاِٖٝ عطا 2

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ اهلٓزع١ ٚا٥ٌ ْؾأت عبز ايغُٝع 3

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ ز ستُزَض٠ٚ امحز امح 4

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ االراب مجاٍ ستُز عبز املطًب 5

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايرتب١ٝ عظاّ عبز ايٓيب امحز 6

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايرتب١ٝ َض٠ٚ عظت عبز ادتٛار 7

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبٝطضٟ اعا١َ نُاٍ َعٛض 8

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ عٝاع١ ٚاقتضار امساعٌٝ َغعز ستُز 9

 6 اعتاس اعتاس َغاعز ايطب ايبؾضٟ ٖؾاّ سغٔ عٝغ٢ 10

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعتُضاص  -

 داَع١ املٓٝا. –١ٝ ايعًّٛ ف٢ نً / َٞ فضز ستُز املزصؼ املغاعز بايه١ًٝ تغذٌٝ 

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        4                 27/2/2171( بتاريـخ 721الجلسـة رقـم )

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اضاف١ ا.ر/ سٓإ ط٘ اىل دت١ٓ اذتهِ  -

 ٚاملٓاقؾ١ يًطبٝب/ صضا سغٔ تٛفٝل.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 .ه١ًًٝال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا ي بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ن١ًٝ ايعالز ايطبٝعٞاملشنض٠ املكز١َ  -

 

 ايكضاص

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

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ

 ٛم عُٝز ن١ًٝ اذتك            أ.ر. َضطف٢ عبز ادتٛار 

 ا.ر/ ايفت رٜاب                                      ٚنٌٝ ن١ًٝ ايعالز ايطبٝعٞ يًزصاعات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ

 ا.ر/ صربٟ متاّ                                   َزٜض َضنظ ضُإ ادتٛر٠ ٚاالعتُار

 . ٚعضض٘ زتًػ ادتاَع١ إلعزار تكضٜض

 

ٕ تهٕٛ َعاٌَ ايهًٝات ٚاالدٗظ٠ أ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايظصاع١املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 بادتاَع١ َتاس١ يطالب ايزصاعات ايعًٝا الدضا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ.

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

 بؾإٔ ص٥ٝػ دت١ٓ اخالقٝات ايبشح ايعًُٞ -ا.ر/ املضعٞ امحز املضعٞ  املشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 ٚتعُِٝ ٖشٙ املكرتسات ع٢ً ايهًٝات. قٝات ايبشح ايعًُٞدت١ٓ  اخالَكرتسات 

 

 ايكضاص

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

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عض١ٜٛ نال َٔ

 عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم             أ.ر. َضطف٢ عبز ادتٛار 

 َزٜض َضنظ ضُإ ادتٛر٠ ٚاالعتُار    ا.ر/ صربٟ متاّ                                

 ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                       اعا١َ ستُٛر قضْٞا.ر/ 

 ايطب ايبؾضٟ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                           ستُز عبز ايكارصا.ر/ 

 به١ًٝ ايضٝزي١املغاعز األعتاس                                  ر/ اٌَ ععفإ         

 

 .١ املكرتساتٚرصاعإلعزار تكضٜض 
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 

 

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

 

 :ـالطب البشريكلية  -7
  

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

سغ ن ستُز عبز 

 سافغ 

 املادغتري

َعاَالت ايكض١ْٝ يف ساالت االيتٗاب ايؾبهٞ ايضبػايٞ 

 يف َغتؾفٞ بين عٜٛف ادتاَعٞ 

 أر/ َٓضٛص سغٔ أمحز

 ر/ خايز عبز ايعظٜظ 

15 

1 

2 

َؤَٔ ستُز عبز 

 اذتِٝ 

 تري املادغ

رٚص األؽع١ ايتزاخ١ًٝ َٔ خالٍ املٛدات ايفٛم صٛت١ٝ 

يف إصؽار ٚتكِٝٝ اذتكٔ سٍٛ األٚتاص يعالز أَضاض األٚتاص 

 ايػري َتهغ١ً 

 أر/ أمحز ٖؾاّ ستُز 

 ر/ ستُز ْبٌٝ عامل 

 ر/ أمحز عٝز عبز ايباعط

10 

7 

4 

 املادغتري أمحز َربٚى ؽعضاٟٚ  3

شٟ املغتدزّ تأثري ايفٝربٜٔ دًٛ ع٢ً ادتضح ايفد

 يعًُٝات االعتؾهاف ايؾضٜاْٞ 

 أر/ ٚيٝز ايباط 

 أر/ رٜإ سغٔ ايزٖؾإ 

 ر/ عبز ايعظٜظ طٜٔ ايعابزٜٔ 

2 

2 

1 

 املادغتري ٢َٓ عًٞ أبٛ عضٜع  4

ْكط فٝتاَ ن يف َضض ايتٗاب األعضاب ايطضف١ٝ 

 ايغهضٟ 

 أر/ سامت أْٛص املضضٟ 

 أر/ عٓا٤ عٝز عبز ايؾايف

 ضابٞ ر/ ستُز إبضاِٖٝ ع

- 

2 

2 

 املادغتري ٚال٤ ستُز عبز اهلل  5

تكِٝٝ ٚظا٥ف ايكًب عٔ طضٜل رٚبًض األْغذ١ يف 

 ايتغُِ ايزَٟٛ ذتزٜجٞ ايٛالر٠ 

 أر/ عاَ  مسري فُٗٞ 

 ر/ ستُٛر ستُز ٖزٜح 

 ر/ خايز صفعت عبز اجملٝز 

5 

4 

5 

 املادغتري رعا٤  سغٔ سغٔ  6

عزع١ ايع ن تأثري اعتدزاّ ايًٝظص يًهبغٛي١ ارتًف١ٝ ي

 ايضٓاع١ٝ ع٢ً مسو َكٛي١ ايع ن ايٛعط٢ 

 أر/ سغإ ايزٜٔ ستُز 

 ر/ أمئ ستُز ؽشات١ 

4 

2 

 املادغتري دٗار عًٞ ستُز  7

تكِٝ ايضعف ادتٓغٞ يز٣ ايغٝزات املضضٜات املضابات 

 بفريٚؼ عٞ 

 أر/ عُار ايزٜٔ نُاٍ 

 ر/ ْؾأت ْبٌٝ إمساعٌٝ 

 /ر أرِٖ طعظع 

1 

4 

- 

 

 املادغتري ز ٖاؽِ َضطف٢ ستُ 8

رصاع١ َكاص١ْ ب ن اعت٦ضاٍ ايًٛطت ن راخٌ ايهبغٛي١ 

ظٗاط قاطع ايًشُٝات ايزقٝل ٚاعت٦ضاٍ ايًٛطت ن خاصز 

 ايهبغٛي١ بطضٜك١ ايتؾضٜ  ادتضاسٞ 

 أر/ أؽضف ستُٛر خايز 

 ار/ ستُز ؽضٜف أمحز 

 ر/ صبٝع عٝز ٜٛعف 

8 

7 

- 

9 

ٚيٝز ستُز األَ ن 

 خايز 

 املادغتري

ب ن األؽع١ بايضبػ١ ع٢ً ايضسِ َٚٓعاص ايبطٔ  َكاص١ْ

 يف تؾدٝط اْغزار قٓا٠ فايٛب يف ساالت تأخض اذتٌُ 

 أر/ إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ

 ر/ محار٠ عؾضٟ عبز ايٛاسز 

14 

3 

 ْكط فٝتاَ ن ر يف َضض ايؾًٌ ايضعاش  املادغتري عاص٠ َضطف٢ حي٢  10

 أر/ صؽا سغٔ عًُٝإ

 أر/ عٓا٤ عٝز عبز ايؾايف

 ٢َٓ سغٔ ٚفٝل ر/ 

3 

2 

1 

 املادغتري ؽُٝا٤ دٛر٠ ستُز  11

رٚص َغتكبالت تضاْغفريٌٜٓ يًشٚبإ يف تؾدٝط 

أُْٝٝا ْكط اذتزٜز َع االيتٗابات املتهضص٠ يف األطفاٍ 

 قبٌ ع١ٓ املزصع١ 

 أر/ ستُز سغ ن َعبز 

 أر/ خزجي١ ستُز أبٛ دبٌ

 ر/ ٖب٘ َضطف٢ أمحز 

8 

11 

5 

12 

أٌَ ناٌَ ٜغ ن 

 ستُز 

 ملادغتريا

قٝاؼ رصد١ ايضعف ادتٓغٞ يز٣ ايغٝزات اآلتٞ ٜعاْ ن 

 َٔ ايضبٛ ايؾعيب 

 ر/ ْؾأت ْبٌٝ إمساعٌٝ 

 أر/ صؽار ستُٛر َضطف٢ 

 ر/ أرِٖ طعظع 

4 

- 

- 
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 املادغتري  عظ٠ سغ ن بهضٟ  13

االعتذاب١ ايعالد١ٝ ملضض٢ عضطإ ايػزر ايًُٝفا١ٜٚ 

ٚصاّ )اهلٛردهٔ(  يًُضض٢ املرتررٜٔ ع٢ً قغِ األ

 باملغتؾفٞ ادتاَعٞ بين عٜٛف يف أخض مخػ عٓٛات 

 أر/ ستُز عٝز عبز ايكارص 

 أر/ ستُز عًٞ ايٛنٌٝ 

 أمحز سغٔ ؽعبإ |ر/ 

2 

2 

1 

 املادغتري  ْز٣ عال١َ سٓفٞ  14

رصاع١ تأثري تٛعٝع سزق١ ايع ن ع٢ً قٝاؼ ق٠ٛ عزع١ 

 ايع ن بٛاعط١ اعتدزاّ دٗاط املكٝاؼ ايبضضٟ ايبٝٛيٛدٞ 

 سغاّ ايزٜٔ ستُز أر/ 

 / عشض إبضاِٖٝ ستُز 

4 

3 

 املادغتري  خايز نُاٍ ستُز  15

أعٝز دًٝهٛ بضٚت ن ٚايفا فٝتٛبضٚت ن  1ادتُع ب ن أيفا 

 يتؾدٝط أفضٌ يغضطإ ايهبز األٚيٞ 

 أر/ ٚيٝز ايٓبٟٛ 

 أر/ ستُز صدب 

 ر/ ٢َٓ طنٞ 

1 

1 

10 

16 

نضمي١ صبشٞ عبز 

 ايضمحٔ

 املادغتري

بط ن االمئ يًكًب ف٢ َضض٢ اُْٝا ايبشض تكِٝ ٚظٝف٘ اي

 املتٛعط باعتدزاّ املٛدات فٛم ايضٛتٝ٘

 ر / ستُز سغ ن0ا

 ر / ٖب١ َضطفٞ

 ر / َضطفٞ اعا١َ

8 

6 

3 

17 

امحز خًٝف١ عبز 

 اذتُٝز

 املادغتري

قٝاؼ َعزٍ اْظِٜ املًٝٛبريٚنغٝزٜظ ف٢ ايبالطَا ف٢ 

 ساالت تغُِ ايزّ ف٢ االطفاٍ سزٜج٢ ايٛالرٙ

 / عاَ  مسرير 0ا

 ر / ٖب١ َضطفٞ

 ر / ْٗٞ عبز اذتفٝغ

5 

7 

1 

 املادغتري امحز ستُز سغٔ 18

تكِٝٝ فاع١ًٝ االٚتٛيٛدػ ايضاعب ايكضٟ يف اصفام 

 املًتشه٘ بعز اعت٦ضاٍ ايعفض٠ االٚيٝ٘

 ا.ر/ ستُز ٜاعض عٝف

 ا.ر/ امحز َضطف٢

 ر/ امحز ط٘

11 

1 

3 

 ايزنتٛصاٙ َضِٜ اعاَ٘ ساَز 19

ًٝبغٝال ايض١ٜٛ٥ املٓتذ١ رصاع١ عٔ ايه

 يًهاصبابُٝٓٝٝظ ف٢ َغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف ادتاَع٢

 أ.ر/ َٓا عبز ايٖٛاب

 ا.ّ.ر/ عبري امحز

 ر /   َضطفٞ صاحل

 ر/ َٗا فتشٞ

4 

2 

2 

3 

20 

امحز ستُز االَ ن 

 خايز

 ايزنتٛصاٙ

َعادت١ عٓضض األْغذ١ ايضخ٠ٛ يتؾٖٛات األْف يف 

 ساالت ايؾف١ االصْب١ٝ أسار١ٜ ادتاْب

 .ر./ اؽضف ستُٛرأ

 أ.ر./ ستُٛر فٛط٣

 ر. / ستُز امحز عبز ايتٛاب

9 

1 

6 

 ايزنتٛصاٙ ستُز سغٔ ستُز 21

رصاع١ َكاص١ْ ٚاعع١ املز٣ رتُغ١ طضم العت٦ضاٍ 

 ايًٛطت ن يف االطفاٍ

 ا.ر/ اؽضف ستُٛر

 ر/ صاَظ صربٟ

 ر/ ستُز عبز ايتٛاب

7 

6 

5 

 ايزنتٛصاٙ اميإ عبزاهلل ستُز 22

َع حتٌٜٛ َغاص االث٢ٓ عؾض سٚ ايتفُِ  تهُِٝ املعزٙ

ايٛاسز باملٓعاص ف٢ َكابٌ تهُِٝ املعزٙ باملٓعاص َع 

 َتابع٘ ملزٙ عاّ

 أ.ر / ستُز صالح ايزٜٔ

 ا.ر/ تاَض ستُز ْبٌٝ

 ا.ّ.ر/ ٖؾاّ ْفار٣

 ر/ امحز ستُز صؽار

8 

4 

4 

1 

 ايزنتٛصا٠  ستُز سغٔ قض٢ْ 23

ًف٢ باعتدزاّ رصاع٘ َكاصْ٘ يعالز االٚصاّ املغتكِٝ ايغ

االعت٦ضاٍ ايبط٢ٓ ايؾضد٢ َكاصْ٘ بطضم اذتفاظ ع٢ً 

 صُاّ املغتكِٝ

 أ.ر / سغاّ ابٛ ايعٓ ن

 ا.ر/ ستُز صالح ايزٜٔ

 ا.ّ/ عشض ع٢ً راٚر

 ر/ امحز ستُز صؽار

4 

9 

4 

2 

 ايزنتٛصاٙ رعا٤ ستُٛر خًٌٝ 24

تكِٝ خزَات ايطٛص٤٣ َغتٓزٙ اىل االراص٠ ايتهاًَٝ٘ 

دتضاس٘ اذتضد٘ ملٓعُ٘ ايضش٘ رتزَات ايطٛص٤٣ ٚا

 ايعاملٝ٘ مبشافع٘ ب٢ٓ عٜٛف ، َضض

 أ.ر / املضع٢ امحز املضع٢

 ا.ّ.ر/ ٖؾاّ ْفار٣

 ر/ ملٝا٤ محز٣ ستُز صاحل

1 

5 

1 

25 

طٜٓب ستُز عبز 

 ايغالّ

 ايزنتٛصا٠ 

تكِٝٝ ْعاّ تغذٌٝ االصابات مبغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف 

 ادتاَع٢ ) رصاع٘ اصجتاعٝ٘ (

 املضع٢أ.ر / املضع٢ امحز 

 ا.ر/ عُار دابض ناٌَ

 ر/ ؽُٝا٤ امحز عٓٛع٢

2 

8 

2 

26 

عضف٘ ستُز 

 ايغطٛس٢

 ايزنتٛصاٙ

اعتبزاٍ َفض٢ً ايضنبت ن ملضض٢ ايتؾٖٛات املفض١ًٝ 

ايؾزٜز٠ مبفضً ن صٓاعٝ ن بع١ًُٝ ٚاسز٠ بطضٜك١ 

 ايكٛايب ارتاص١

 ا.ر/ عاطف ستُز َضع٢

 ا.ر./ ستُٛر سافغ

 ا.ّ.ر./ عُار دابض ايبٓا

 أمئ عبز ايباعطر./ 

9 

1 

9 

2 

 ايزنتٛصا٠  فاطُ٘ امحز عباؼ 27

رصد٘ فعايٝ٘ ٚمسٝ٘ نال َٔ عكاص ايهاصبٛبالت ن 

ٚادتُٝغٝتاب ن ٚايزنغاَٝجاطٕٚ َكاصْ٘ باالٜؾاب ف٢ 

عالز ساالت ايًُٝفَٛ٘ ايالٖٛردهٝٓٝ٘ املٓتهغ٘ 

 ٚاملغتعضٝ٘

 أ.ر / ستُز عٝز عبز ايكارص

 ا.ّ.ر/ ستُز ع٢ً ايٛنٌٝ

 ز سغٔ ؽعبإر/ امح

1 

2 

1 
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 ايزنتٛصاٙ ستُز سامت َضطف٢ 28

ايغزًٜ٘ ادتاص نتٝفٝ٘ اذتض٠ ف٢ َكابٌ ايغزًٜ٘ 

ايفذزٜ٘ االَاٜ٘ ارتاصدٝ٘ اذتض٠ يفو ؽز ٚايتضاقات 

 ايضقب٘ َا بعز اذتضٚم

 أ.ر / عبز ايٓاصض ايٓذاص

 ا.ر/ ٚا٥ٌ ستُز عٝار

 ر/  مجاٍ ع٢ً ايظٜار٣

1 

1 

1 

 نتٛصا٠ ايز ستُٛر ستُز دٛرٙ 29

يٝظى ايفُٝتٛثا١ْٝ ٚ ايًٝظى باعتدزاّ قاطع ايكض١ْٝ 

االىل رصاع١ َكاص١ْ ب ن تاثري نٌ َُٓٗا ع٢ً ثبات 

 ايطبك١ ايزَع١ٝ

 ا.ر/ ستُز ٜاعض عٝف

 ا.ّ.ر./ ساطّ عفت ٖاصٕٚ

 ر./ ستُز عجُإ عبز ارتايل

10 

12 

10 

30 

َض٠ٚ ؽشات٘ عبز 

 اهلار٣

 ايزنتٛصاٙ

ْتؾاص ٚتضٜٛض َغاصات رٚص تكٓٝ٘ قٝاؼ َضنب٘ اال

االعضاب بايضْ ن املػٓاطٝغ٢ ف٢ تكِٝٝ االْظالم 

 ايػضضٚف٢ ايكط٢ٓ ادتاْب٢ ارتًف٢

 أ.ر / امحز ٖؾاّ

 ا.ر/ امحز عٝز عبز ايباعط

 ر/  ٢َٓ سغ ن تٛفٝل

10 

4 

1 
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 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 فاإلشرا

 املادغتري عٛعٔ فٛطٟ عبز اذتًِٝ  1

فعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً األْؾط١ اذتضن١ٝ يًشز َٔ 

 ايغًٛى ايُٓطٞ يز٣ أطفاٍ سٟٚ اضطضاب ايتٛسز 

 أر/ أمحز ط٘ ستُز 

 ر/ أمحز عهاؽ٘ عًٞ 

6 

8 

 املادغتري  ٜٛعٝتٓا َضطٚم يبٝب  2

منٛسز َتكضح يتهاٌَ دٗٛر املؤعغات ايرتب١ٜٛ يف 

 طفاٍ ايشتٜٛ ن صعا١ٜ األ

 أ ّ ر/ مجع٘ عٝز تٗاَٞ 

 ر/ ع٣ًٛ محز 

8 

3 

 املادغتري  ٢َٓ فٛطٟ عبز اذتًِٝ  3

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب مبغاعز٠ ايهُبٝٛتض يف 

حتغ ن َٗاّ ْعض١ٜ ايعكٌ يز٣ األطفاٍ سٟٚ اضطضاب 

 ايٛسز 

 أر/ ستُز ستُٛر عبز ايٓيب 

 ر/ أمحز عهاؽ٘ عًٞ سغٔ 

4 

6 

 املادغتري  سًُٞ إميإ عبز اهلل  4

آيٝات إراص٠ ايضضاع ايتٓعُٝٞ مبزاصؼ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ 

 مبضض يف ض٤ٛ اإلراص٠ ع٢ً املهؾٛف

 أ ّ ر / أمحز ستُز غامن 

 ر/ َٓاص ستُز دابض 

14 

5 

 املادغتري  َايو سغٔ أبٛ ايفضٌ  5

املٓع١ُ املتع١ًُ نُزخٌ يتطٜٛض إراص٠ املزصع١ 

 االبتزا١ٝ٥ مبضض 

 املعطٞ أر/ ٜٛعف عبز 

 ر/ ٖؾاّ عٝز عباؼ 

6 

8 

 املادغتري  بغ١ُ صبٝع ستُز  6

تضٛص َتكضح إلراص٠ ايضػٛط امل١ٝٓٗ ملزٜضٟ املزاصؼ 

 االبتزا١ٝ٥ يف ض٤ٛ ايفهض اإلراصٟ اإلعالَٞ 

 أّ ر/ َضِٜ ستُز ايؾضقاٟٚ

 ر/ َين عبز ايػين عبز ايغتاص 

15 

5 

 املادغتري  سغاّ َضطف٢ عٜٛػ  7

زَر يف ت١ُٝٓ َٗاصات جتٜٛز ايكضإٓ فاع١ًٝ ايتعًِ امل

ايهضِٜ ٚايٛعٞ بأسها١َ يز٣ تالَٝش املضس١ً 

 اإلعزار١ٜ االطٖض١ٜ 

 أر/ صفا٤ عٝز ستُٛر 

 ر/ ستُز أمحز عبز ايكارص 

4 

5 

 املادغتري  إميإ فضاز سغٔ  8

ٚسز٠ َكرتس١ قا١ُ٥ ع٢ً َضانظ ايتعًِ يف ت١ُٝٓ 

ضب١ٝ يتالَٝش بعض َٗاصات األرا٤ ايهتابٞ يف ايًػ١ ايع

 املضس١ً اإلعزار١ٜ يًُعاق ن مسعًٝا

 أر/ َضطف٢ صعالٕ ؽًيب

 ر/ ستُز أمحز عبز ايكارص 

4 

6 

 املادغتري  ٖٓا٤ عًٞ ستُز ط٘  9

َتطًبات ت١ُٝٓ اإلبزاع اإلراصٟ يز٣ قٝارات صٜاض 

 األطفاٍ مبشافع١ بين عٜٛف )رصاع١ َٝزا١ْٝ (

 أ ّ ر / َضِٜ ستُز ايؾضقاٟٚ

 دابض  ر/ َٓاص ستُز

14 

4 

 املادغتري ستُز ٖاؽِ عًٞ َٛع٢  10

تضٛص َكرتح إلراص٠ ايتُٝظ يًُزصع١ املضض١ٜ يف ض٤ٛ 

 بعض ايُٓاسز ايعامل١ٝ 

 أ ّ ر / ٖٓا٤ أمحز ستُٛر 

 ر/ ٖؾاّ عٝز عباؼ 

12 

6 

11 
آ١ٜ عال٤ ايزٜٔ عبز 

 ايػين 

 املادغتري 

عالق١ مماصع١ االعتكٛا٤ باألرا٤ املؤعٝٞ بضٜاض 

 ٍ رصاع١ َٝزا١ْٝ مبشافع١ بين عٜٛف األطفا

 أر/ أعا١َ ستُٛر قضْٞ 

 ر/ َين عبز ايػين عبز ايغتاص 

14 

4 

 املادغتري  َزحي١ سٓفٞ ستُٛر  12

تضٛص َكرتح يًُشاعب١ يف ايتعًِٝ قبٌ ادتاَعٞ يف 

 ض٤ٛ ايتٛد٘ ضتٛ اإلراص٠ املتُضنظ٠ سٍٛ املزصع١ 

 أ ر/ أعا١َ ستُٛر قضْٞ 

 ر/ َٓاص ستُز دابض 

13 

6 

 املادغتري  ١َٓ اهلل ستُز اهلارٟ  13

آيٝات إراص٠ املٛاٖب ايكٝار١ٜ مبزاصؼ ايتعًِٝ قبٌ 

 ادتاَعٞ يف َضض 

 أّ ر / ٖٓا٤ أمحز ستُٛر 

 ر/ ٢َٓ عبز ايػين عبز ايغتاص 

13 

3 

 املادغتري  محار٠ عبز املٓعِ قضْٞ  14

عالق١ ايرباع١ ايتٓع١ُٝٝ مبزخٌ ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ 

 تعًِٝ ايجا١ْٜٛ ايعاّ مبضض يف اي

 أ ّ ر / ٖٓا٤ أمحز ستُٛر

 ر/ ٖؾاّ عٝز عباؼ 

11 

5 

 املادغتري  ٖٓز عًٞ عُض  15

تطٜٛض ادتٗٛر ايرتب١ٜٛ ملؤعغات اجملتُع املزْٞ يف 

 َٛاد١ٗ َؾه١ً أطفاٍ ايؾٛاصع بين عٜٛف 

 أر/ عبز املٓعِ ستُز

 ر/ سٓإ أمحز ايضٚبٞ 

11 

2 

16 
فاط١ُ عبز املكضٛر 

 هضٟ ب

 املادغتري 

تضٛص َكرتح إلراص٠ ضػٛط ايعٌُ ٚعالقتٗا بتشغ ن 

 األرا٤ ايٛظٝفٞ يز٣ َزٜضٟ املزاصؼ االبتزا١ٝ٥ مبضض 

 أ ّ ر/ َضِٜ ستُز ايؾضقاٟٚ

 ر/ ٖؾاّ عٝز عباؼ 

14 

8 

 املادغتري  ايؾُٝا٤ ستُز أَ ن  17

َتطًباثت ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ مبزاصؼ ايتعًِٝ اإلعزارٟ 

 ات عضض املعًَٛات١ٝ يف ض٤ٛ حتزٜ

 أ ّ ر / مجع١ ععٝز تٗاَٞ 

 ر/ صتال٤ عبز ايتٛاب 

7 

2 
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 املادغتري  ابتغاّ حي٢ أبٛ ساَز  18

َٓع١َٛ َكرتس١ يتطبٝل اإلؽضاف اإليهرتْٚٞ 

 بايتعًِٝ قبٌ ادتاَعٞ مبضض 

 أ ّ ر/ أمحز ستُز غامن

 ر/ ٢َٓ عبز ايػين عبز ايغتاص 

13 

1 

19 
ٜامس ن مجاٍ عباؼ 

 مجع١ 

 املادغتري 

آيٝات َكرتس١ يتطٜٛض صٜاض األطفاٍ يف َضض يف ض٤ٛ 

 بعض ايُٓاسز ايعامل١ٝ يًضٚض١ ايشن١ٝ 

 أر/ أعا١َ ستُٛر قضْٞ 

 ر/ َٓاص ستُز دابض 

15 

7 

 املادغتري  إميإ خطريٟ طًب١  20

فعاي١ٝ بضْاَر إصؽارٟ يت١ُٝٓ َغت٣ٛ ايتُه ن 

 ايٓفغٞ األَٗات األطفاٍ سٟٚ اضطضاب ايتٛسز 

 أر/ صبٝع ؽعبإ عبز ايعًِٝ 

 ر/ دٝٗإ أمحز سًُٞ 

4 

9 

21 
ستُز ٚدزٟ  عبز 

 ايباقٞ 

 ايزنتٛصا٠ 

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب باعتدزاّ اذتاعٛب يف خفض 

اضطضاب املعادت١ ايغُع١ٝ/ ايبضض١ٜ ٚأثضٙ ع٢ً 

 ايطالق١ ايًفع٠١ٝ يز٣ األطفاٍ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ 

 أر/ عًُٝإ ستُز عًُٝإ 

 ٗاب عبز ايعظٜظ ايببالٟٚأر/ إٜ

15 

5 

 ايزنتٛصا٠  ْاٖز أمحز عبز املٓعِ  22

أثض ايتزصٜب يف خفض اضطضاب ايتشزٟ املعاصض يز٠ 

 عٝٓ٘ َٔ األطفاٍ املعاق ن عكًًٝا ايكابً ن يًتعًُو 

 أر/ إميإ ستُٛر ايهاؽف 

 أّ ر/ ستُز ستُز ايغٝز 

6 

14 

 ايزنتٛصا٠  صاضٞ ستُٛر صاضٞ س 23

ّ ايتعًِ املزَر يتزصٜػ ايكض١ بايًػ١ أثض اعتدزا

اإلصتًٝظ١ٜ يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ يف ت١ُٝٓ بعض 

َٗاصات ايكضا٠٤ ايٓاقز٠ ٚايتٛاصٌ ايهتابٞ ٚاجتاٖات 

 ايطالب  ضتٛ ايكضا٠٤ 

 أر/ طٜٓب عًٞ  ايٓذاص 

 أ ّ  ر/ ٖب٘ َضطف٢ ستُز 

7 

11 

 ايزنتٛصا٠  صالح عبزٙ سنٞ  24

ايكضا٠٤ املٛعع١ بايًػ١  فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً

اإلصتًٝظ١ٜ يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايتفهري ايٓاقز 

 ٚبعض عارات ايعكٌ يز٣ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

 أر/ زتزٟ َٗزٟ

 أّ ر/ شتتاص عبز ايفتاح 

8 

12 

 

 :ـالعلوم كلية  -3
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري ععٝز صاحل عب١ً 1
نفا٠٤ ارتالٜا ادتشع١ٝ ٚبعض املؾتكات ايٓبات١ٝ 

 ف٢ عالز َضض ايغهض املغتشح جتضٜبٝا

 ا.ر/اعا١َ ستُز امحز

 ر/ ستُز عبز ادتباص

15 

13 

 املادغتري ٖؾاّ ستُٛر عٝز 2

تكِٝٝ فعاي١ٝ ايعالز بارتالٜا ادتشع١ٝ ايٛعٝط١ 

ٛاْات ٚايفالفْٜٛٛزات ايٓبات١ٝ املدتًف١ ف٢ سٝ

 ايتذاصب املضاب١ مبضض ايغهض املغتشح جتضٜبٝا

 أ.ر/ اعاَ٘ ستُز

 ر/ اؽضف عٝز عٛار

15 

1 

 ايزنتٛصاٙ ا١َٝٓ عضاّ سغ ن 3

تكِٝٝ ايتاثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض َٓتذات ايطبٝع١ٝ 

ضز مس١ٝ ايهبز ٚايه٢ً املغتشج١ 

 باملٝظٚتضٜهغات

 ثٓا٤ ستُٛر ر/

 ر/ ٚال٤ مجاٍ سظٜٔ

7 

15 

4 

ٛر ستُز صاْٝا ستُ

 امحز

 ايزنتٛصا٠

ايعالق١ ب ن اْتاز ايغٝتٛنٝٓات َٚهْٛات 

 َتالط١َ األٜض ف٢ ايؾعب املضض٣

 عارٍ عبز املٓعِ أ.ر/

 ر/ بغٓت ستُٛر

7 

14 

 ايزنتٛصا٠ امسا٤ عبز ايباعط اَ ن 5

رصاع١ قزص٠ املٛصٜٓذا اٚيٝفضا ف٢ حتغ ن دٛر٠ َٝاٙ 

ايضضف ايضش٢ حملط١ َعادت١ بٝاض ايعضب بب٢ٓ 

 ٜٛف العتدزاَٗا يف املظاصع ايغُه١ٝع

 سٓإ عبز اذتُٝز أ.ر/

 ر/ خايز ؽعبإ

10 

1 

 

 :ـاآلدابكلية  -4
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري صساب ٜغضٟ ستُز 1

تطبٝكات إراص٠ املعضف١ يف َهتبات داَعيت ايكاٖض٠ ٚع ن مشػ 

 ٝزا١ْٝ رصاع١ َ

 4 أ ّ ر/ عٗري عبز ايباعط 

 املادغتري صاْٝا سغٔ عبز ايضُز  2

طٚاز األقاصب ٚتأثريٙ ع٢ً ايتشٍٛ اإلصتابٞ )رصاع١ َٝزا١ْٝ 

 َكاص١ْ(

 14 أر/ َضطف٢ خًف عبز ادتٛار 

 املادغتري  أٌَ صَضإ عبز ايٛااسز  3

تٛظٝف تك١ٝٓ اهلٛيٛدضايف يف املهتبات منٛسز َكرتح يًتطبٝل 

 ٢ َهتبات ادتاَع١ ايعضب١ٝ عً

 1 ر/ ٚسٝز عٝغ٢ َٛع٢ 

 ايزنتٛصا٠ صفا٤ صدب فاصٚم عبز اذتافغ  4
اذتاٍ يف ايبٝإ يف غضٜب إعضاب ايكضإٓ البٔ األْباصٟ ب ن ختضٜر ايٓشا٠ 

 ٚايتٛيٝزٜ ن

 أر/ صالح ايزٜٔ صاحل

 أر/ دٛر٠ َربٚى ستُز 

7 

11 
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 :ـالتربية الرياضيةكلية  -5
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة الطالـــــب اســـــم م
عـدد 

 اإلشراف

 أعبٛع فتٝات ادتاَعات املضض١ٜ )رصاع١ تكٛمي١ٝ ( املادغتري ١َٓ اهلل ؽشات صابض بضٜو 1

 أ.ر/ ٚا٥ٌ ايغٝز ابضاِٖٝ

 ر/ ْٜٛػ أْٛص ْٜٛػ

1 

1 

2 
ستُز عٝز عظب عبز 

 ايباقٞ

 12 أ.ر/ َزست ع٢ً أبٛ عضٜع اض١ٝ ف٢ إعزار طالب ايتزصٜب املٝزاْٞرٚص ايتٛدٝ٘ ايفين يًرتب١ٝ ايضٜ املادغتري

3 
أمحز ؽانض عبز ايعظٜظ 

 عبز ايًطٝف

 ايزنتٛصا٠
تأثري بضْاَر تعًُٝٞ يتطٜٛض االتضاٍ ٚبعض املٗاصات اذتضن١ٝ 

 األعاع١ٝ يز٣ أطفاٍ ايتٛسز

 13 أ.ر/ َزست ع٢ً أبٛ عضٜع

 ايزنتٛصا٠ ْبٌٝ عبز اذتُٝز  أمسا٤ 4
 اعتدزاّ املكطٛعات ايتزصٜب١ٝ ٚفكًا ملٓشٓٝات اإلٜكاع اذتٟٝٛ ع٢ً تأثري

 بعض اإلرصانات اذتػ سضن١ٝ َٚغت٣ٛ األرا٤ يالعبات ايهاتا

 أ.ر/ أمحز ستُٛر ستُز

 أ.ّ.ر/ صؽا ستُز تٛفٝل

1 

3 

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -6
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 فاإلشرا

 تٛصٝف أْٛاع َٔ ايبهرتٜا احملب١ يألَالح املفضٛي١ َٔ َضض  املادغتري  ستُٛر عال٤ ايزٜٔ فؤار  1
 أ ّ ر/ عاَ  ستُز 

 ر/ أمحز مسري خري اهلل 

7 

7 

2 
أَري٠ ستُز ستُٛر 

 عٜٛػ 

 املادغتري 
رصاع١ فٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ ملضنبات ايغٝغهٜٛرتب ن النتٕٛ 

 َغٝغ١ املغتدًض١ َٔ بٓات ايز

 أر/ عاَ  فهضٟ 

 ر/ َض٠ٚ سغٔ أمحز 

 ر/ رايٝا االَري ستُز 

5 

1 

1 

 املادغتري  عاص٠ أعشل عبز ايضمحٔ  3
رصاع١ ع٢ً ايتأثريات املفٝز٠ احملت١ًُ يبعض األر١ٜٚ ع٢ً االيتٗاب املفضًٞ 

 ايضَٚاتٜٛزٟ املغتشزخ جتضٜبًٝا يف ادتضسإ 

 أر/ عًٞ أمحز أبٛ عٝف

 ر/ ٚفا٤ صبٝع ستُز 

14 

2 

 املادغتري  ٢ْٗ عبز ايضمحٔ عبز اهلل  4
تكِٝٝ إَها١ْٝ اعتدزاّ بهرتٜا ايعضٝات ايًب١ٝٓ املغتدضد١ َٔ دغِ 

 اإلْغإ ٚاملٛار اييت تٓتذٗا نٛع١ًٝ ٚقا١ٝ٥ ضز ايعز٣ٚ ايبهتري١ٜ 

 أ ّ ر/ عاَ  ستُزٟ

 ر/ طاصم ستُز تٛفٝل

 ر/ أمحز فضز عظَٞ  

8 

3 

3 

 نتٛصا٠ ايز ملٝا٤ ْادٞ َربٚى  5
َكاص١ْ اعتدزاّ يٝزٟ باعفري َع ايغٛفٛعبٝٛفري ٚاعتدزاّ رنالتا تاعفري 

 َع ايغٛفٛ عبٝٛفري يعالز املضض٢ املضاب ن بااليتٗاب ايهبزٟ ايفريٚعٞ 

 أ ّ ر/ أمحز عبز املعطٞ 

 ر/ صغز٣ صؽزٟ عٝز

1 

10 

 ؼ ايهبزٟ )أ(تطٜٛض يكاح فعاٍ َٔ ايهٛيريا ٚفريٚ ايزنتٛصا٠  ْٛصٖإ سغٔ عبز اهلل  6

 أ ّ ر/ عاَ  فهضٟ 

 ر/ أمحز فضز عظَٞ

 ر/ ٜاعض دابض ستُز 

 ر/ ستُز ايغٝز عًٞ 

6 

2 

5 

1 

 ايزنتٛصا٠  صغز٠ عبز املٓعِ إَاّ  7

حتًٌٝ بعض ايعكاقري املضار٠ يًُٝهضٚبات َع ايتطبٝل ع٢ً عٝٓات َٝاٙ 

 ايضضف 

 أر/ ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ عٝز

 أ ّ ر/ إدالٍ عبز اذتُٝز 

 َٗا عبز ايضمحٔ أ ّ ر/ 

8 

6 

6 

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -1
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

َضطف٢ امحز صالح 

 ايزٜٔ
 املادغتري

ايتدًط َٔ ثا٢ْ انغٝز ايهضبٕٛ ٚايٓٝرتٚد ن ٚايهربٜت ف٢ 

 صٓاع١ االمسٓت

 ايؾٝذ صتٝب ستُز ر.ا

 ًُٝإع امحز ر.ا

 محٛر٠ امسا٤. ر

1 

1 

6 

 املادغتري ستُز ط٘ عالَ٘ عاصٙ 2
 نُشفظات فًٝٝذض باٜض – َؤنغز٠ اْظميات اْتاز ٚطٜار٠ اعتٓغاخ

 س١ٜٛٝ

 عٝز ستُٛر/ ر.ّ.أ

 دابض ٜاعض/ ر

 طنضٜا امحز/ ر

6 

4 

2 

 ايزنتٛصا٠ يب٢ٓ عبز ايعظٜظ عضف١ 3

 املتض١ُٓ املتذزر٠ ايطاق١ اْع١ُ ع٢ً ساعٛب١ٝ ٚ ع١ًُٝ رصاعات

 بالعتٝه١ٝ شتًفات

 فضغٌ محز٣.ر.ا

 ايؾاسيٞ سغٔ امحز.ر.ا

 محٛر عٝز امسا٤.ر

6 

3 

7 
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 -)ب( وافق المجلس على تعديل إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 
 :ـالعلوم كلية -8

 
 

 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  ُز ْٛص ايزٜٔرعا٤ ست 1
 ا.ر/ ٖٓا٤ ابضاِٖٝ

 ر/ بغٓت ستُٛر

 ا.ر/ ٖٓا٤ ابضاِٖٝ

 املادغتري  صاْٝا سغين ستُٛر 2

 ا.ر/ عٝز عبز ايكارص

 ر/ ستُز ؽعبإ

 ا.ر/ ص١ٜٝٓ ابضاِٖٝ

 ا.ر/ عٝز عبز ايكارص

 ر/ ستُز ؽعبإ

 ا.ر/ عبز ايضمحٔ ستُز

 املادغتري  مسا٤ ٜػ عًٞ عجُإ 3
 حر/ اميإ صال

 ر/ بغٓت ستُٛر

 ر/ اميإ صالح

 املادغتري  ٚال٤ سغٔ اَ ن 4
 ا.ر/ ٖٓا٤ ابضاِٖٝ

 ر/ بغٓت ستُٛر
 ا.ر/ ٖٓا٤ ابضاِٖٝ

 

 :ـالطب البشري كلية -9
 
 

 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  اٜ٘ عزيٞ عًٞ ستُز 1

 ٛقٞا.ر/ ٖاْٞ ساَز ايزع

 ر/ امحز عبز اهلارٟ

 ر/ امحز عبز ايعظٜظ

 ا.ر/ ٖاْٞ ساَز ايزعٛقٞ

 ر/ امحز عبز اهلارٟ

 املادغتري  ٜامس ن امحز ْٛص ابٛ ايفتٛح 2

 ا.ر/ ٖاْٞ ساَز ايزعٛقٞ

 ر/ امحز عبز اهلارٟ

 ر/ ٖؾاّ صالح طنٞ

 ا.ر/ ٖاْٞ ساَز ايزعٛقٞ

 ر/ امحز عبز اهلارٟ

 صا٠ ايزنتٛ امحز ستُز عبز ايضاطم 3

 ا.ر/ سغاّ ابٛ ايعٓ ن

 ا.ر/ ستُز صالح ايزٜٔ

 ر/ ٖؾاّ عبز ايٖٛاب

 ا.ر/ سغاّ ابٛ ايعٓ ن

 ا.ر/ ستُز صالح ايزٜٔ

 ر/ ٖؾاّ عبز ايٖٛاب

 ا.ر/ زتزٟ بغْٝٛٞ

 

 

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

 

 :ـالعلومكلية  -71
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  اميإ عظايزٜٔ ستُز 1

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥  يٓبات 

األفٛنارٚ عًٞ ايتغضطٔ املغتشح 

بايزاٟ إٜجٌٝ ْٝرتٚط آَ ن ٚاألعٝتٌٝ 

 أَٝٓٛفًٛصٜٔ يف ادتضسإ ايبٝضا٤

تكِٝٝ ايتاثريات ايٛقا١ٝ٥ يٓبات 

ع٢ً ايتغضطٔ املغتشح  األفٛناٚ

بايزا٣  اٜجٌٝ ْٝرتٚط اَ ن ٚاالعتٌٝ 

 اَٝٓٛ فًٛصٜٔ ف٢ دضسإ ٜٚغتاص 

 غري دٖٛضٟ
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 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -77
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

ع٢ً ط٘ ع٢ً عبز 

 املتذ٢ً

 املادغتري 

ضاف ن سٚ ايجكٛب حتضري غؾا٤ ادت

ايٓا١ْْٝٛ باعتدزاّ طضٜك١ 

االنغز٠ اذتفظ١ٜ ايض١ٝ٥ٛ 

 حت١ًٝ املٝاٙ يفالعتدزاَ٘ 

تٓك١ٝ املٛار ايٓاَْٛرت١ٜ بطضٜك١ 

 فا٥ك١ ايغضع١ يبعض ايتطبٝكات
 دٖٛضٟ

 

 

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

 

 :ـالعلومكلية  -72
   

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة لطالــباسـم ا

 20/6/2017اىل  20/6/2016 20/6/2016اىل  20/6/2015 املادغتري  اميإ ايغٝز ابضاِٖٝ 1

 

 :ـاآلدابكلية  -73
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 15/1/2018عاّ عارؼ ٜٓتٗٞ يف  ال ٜٛدز  املادغتري  اطم ستُز عبز ايٖٛاب عبز ايض 1

 

 

 :ـالطب البشريكلية  -74
 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 2015/2016َز عاّ خاَػ  ال ٜٛدز  املادغتري ٚا٥ٌ ستُز عٝز عبزٙ 1

 2015/2016َز عاّ عارؼ  2014/2015َز عاّ خاَػ  املادغتري  ي٢ًٝ عالّ عبزٙ 2

 2017/  2016َز عاّ عابع  2015/2016َز عاّ عارؼ  املادغتري ايظٖضا٤ ٜػ عٝز 3

 1/10/2017اىل  1/10/2016 ال ٜٛدز  املادغتري  امحز عبز ايباقٞ عٝز 4

 1/10/2017اىل  1/10/2016 ال ٜٛدز  املادغتري ٢َٓ عضاّ امحز 5
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 1/10/2017اىل  1/10/2016 ال ٜٛدز  ٛصا٠ ايزنت فٝضٌ امحز عبز ايضؤف 6

 1/3/2017اىل  1/3/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  امحز حيٞ امساعٌٝ 7

 1/3/2017اىل  1/3/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  ؽُٝا٤ امحز صربٟ 8

 1/10/2017اىل  1/10/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  سامت ستُز ستُز سغٔ 9

 1/3/2017اىل  1/3/2016 ال ٜٛدز   ايزنتٛصا٠ امحز ؽعبإ عًٞ 10

 1/10/2017اىل  1/10/2016 1/10/2016اىل  1/10/2015 ايزنتٛصا٠ ستُز امحز عبز اذتُٝز 11

 1/3/2017اىل  1/3/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  اعا١َ ستُٛر ستُز 12

 1/3/2017اىل  1/3/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  امحز ٜاع ن ؽشات٘ 13

 1/10/2017اىل  1/10/2016 1/10/2016اىل  1/10/2015 ايزنتٛصا٠ عبز اذتُٝزستُز ؽشت٘  14

 1/10/2016اىل  1/10/2015 1/10/2015اىل  1/10/2014 ايزنتٛصا٠ ط٘ ستُز اَ ن 15

 

 

 :ـالحقوقكلية  -75
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 16/2/2018اىل  17/2/2017 16/2/2017اىل  17/2/2016 تٛصاٙايزن امئ دابض ناٌَ 1

 

 

 :ـالتربيةكلية  -76
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 22/11/2017إىل  22/11/2016َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  ٖز٣ ستفٛظ ٜٛعف  1

 17/7/2017إىل  17/7/2016َٔ  ز ال ٜٛد املادغتري  محٝز٠ عبز ايػفاص أمحز  2

 18/12/2017/ إىل 18/12/2016َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  رايٝا ستُز نُاٍ ايزٜٔ  3
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 :ـالصيدلة كلية  -71
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  مسض ستُز سغٔ  1

عض املٓتذات ايتأثري ايٛقا٥ٞ يب

ايطبٝع١ٝ ضز ايتغُِ ايهًٟٛ ايشٟ 

 ٜغبب٘ ايغٝغبالت ن يف ايف٦ضإ 

ايتأثري ايٛقا٥ٞ يبعض املٓتذات 

ايطبٝع١ٝ ضز ايتغُِ ايهًٟٛ ايشٟ 

 ٜغبب٘ ايغٝغبالت ن يف ايف٦ضإ 

 غري دٖٛضٟ

 

 

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

 

 :ـالطب البشري كلية -78
 
 

 السبـب  عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م

1 

مجع١ َضطف٢ 

 ستُز

 ايغفض يًداصز ----------------------------------- ربًّٛ

2 

امحز ععٝز عبز 

 املٓعِ

 ايزنتٛصا٠

رصاع١ َكاص١ْ ب ن تعًٝل ادتفٔ ايع٣ًٛ بعض١ً 

فٔ ف٢ ادتب١ٗ ٚ ايتك١ٜٛ ايكض٣ٛ يًعض١ً ايضافع١ يًذ

عالز االصختا٤ ارتًك٢ يًذفٔ ايع٣ًٛ ف٢ ساي١ ايضعف 

 ايؾزٜز ف٢ ٚظٝف١ ايعض١ً ايضافع١ يًذفٔ

 ايغفض يًداصز

 

 

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

 
 :ـالطب البشريكلية  -79

 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 طًبٗا يتػٝري ْٝابتٗابٓا٤ ع٢ً  ًّٛرب ؽُٝا٤ امحز عبز اذتُٝز 1

 بٓا٤ ع٢ً ايطًب املكزّ َٔ ايطايب  ايزنتٛصا٠ امحز ابضاِٖٝ عبز املٓعِ 2

 
 :ـالحقوقكلية  -21

 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 عزّ دز١ٜ ايباسح اٙايزنتٛص آعض َٓري ايغٝز 1
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 :ـالعلومكلية  -27

 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف املادغتري  ٢َٓ عٝز دٛر٠ 1

 

 المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد :ـوافق المجلس على  -22
 

 إىل من الدرجة اسـم الطالــب م

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ املٓٛف١ٝ ربًّٛ  َضِٜ فٝهتٛص ْعِٝ 1

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ ع ن مشػ   ربًّٛ ْارصَاصٜإ ٜٛسٓا  2

 ن١ًٝ ايطب داَع١ ايفّٝٛ   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   َادغتري اَري٠ محزٟ عبز اذتًِٝ 3

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ ع ن مشػ   َادغتري ستُز طًعت صابض 4

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ االطٖض   غتريَاد امحز عبز ايضمحٔ عؾريٟ 5

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ االطٖض   َادغتري ستُٛر ستُز ايٓبٟٛ 6

 
 المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن استكمال رسالة الماجستير : وافق المجلس على -23

 

 ظاتمالح التخصص اسـم الطالــب م

 2014ْٛفُرب  –دٝز  االْف ٚاالسٕ ٚاذتٓذض٠ربًّٛ  عبز ايضمحٔ عُض ستُز 1

 2016َاٜٛ  –دٝز  ايباط١ٓ ايعا١َ ربًّٛ تٛفٝل ستضٚؼ تٛفٝل 2

 2016َاٜٛ  –دٝز  ايباط١ٓ ايعا١َ ربًّٛ ستُز عبز ايكٟٛ عط١ٝ 3

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضز

 

        

 

         

 

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَع١

 

 أ.ر / أَ ن ايغٝز امحز يطفٞ

 


