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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 َ . 21/2/2017( بتاصٙذ   127اهتصزٙق عوٟ ستطض ادتوغٞ اهغابقٞ صقٍ ) -

 
 اهقضاص

 .ٗافق اجملوـػ عوٛ اهتصزٙق عوٛ ستطض ادتوغٞ اهغابقٞ   -

 

 

 ثالثا: الضىابط
 

 املقزًٞ بؾأْ اهزٗصات املقضص عقزٓا يف إطاص بضُاًر تٌِٚٞ املٔاصات اهبشجٚٞ اهتدصصٚٞ.املشكضٝ  -

 اهقضاص

 رع٘ٝ اه٘كال١ باهتِغٚق ًع اعطا١ ٣ٚٓٞ اهتزصٙػ هعقز ُزٗات هِقى ارتربات فٟ ادتاًعٞ  -

 

 املشكضٝ املقزًٞ بؾأْ امل٘افقٞ عوٟ ًغابقٞ املعآز اهبشجٚٞ باملزِٙٞ اهبشجٚٞ. -

 

 اهقضاص

ٗافق اجملوػ  ًع تلوٚف  ٗسزٝ رعٍ اهبش٘خ باعزار ؽضٗط املغابقٞ هوعضض عوٟ زتوػ   -

 ادتاًعٞ

 

 افتتاح ًِتز٠ املبتعجني عوٟ ً٘قع ادتاًعٞ. املشكضٝ املقزًٞ بؾأْ -

 

 اهقضاص

 اهؾلض إىل كى ًّ ر/ ؽٌٚا١ ُبٚى ٗععارٝ ر/ فٔز اصسب أعطا١ اجملوػ بٔشا اإلصتاط ٗٗدٔ٘  -

 

يف اطاص بضُـاًر   ملقزًٞ بؾأْ ضضٗصٝ اْ ِٙعٍ كى عا٢ز ًّ بعجٞ اٗ ًٌٔٞ عوٌٚٞ رٗصٝاملشكضٝ ا -

  تٌِٚٞ املٔاصات اهبشجٚٞ اهتدصصٚٞ.

 اهقضاص

 ٗافق اجملوـػ  -

 

ضضٗصٝ ًتابعٞ اعٌـاي ًٚلِـٞ قعـال اهزصاعـات اهعوٚـا ٗاهبشـح اهعوٌـٛ         املشكضٝ املقزًٞ بؾأْ -

 بادتاًعٞ.

 اهقضاص

 ١ مبتابعٞ اعتلٌاي املٚلِٞتلوٚف اهغارٝ اه٘كال  -
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إال اسا قاَ اهباسـح بغـزار    عّ اهضعاهٞ اهعوٌٚٞ تقضٙض املؾضفني عزَ اعتٌاراملشكضٝ املقزًٞ بؾأْ  -

 .املصضٗفات

 اهقضاص

 ٗافق اجملوـػ  -

 

 داًعٞ بين ع٘ٙف –املشكضٝ املقزًٞ بؾأْ اهال٢شٞ اهزاخوٚٞ ملعٔز اهبش٘خ ٗاهزصاعات االٗصبٚٞ  -

 

 اهقضاص

 يف امل٘ض٘ل. تقضٙض س٘ي املغتذزات إلعزارعابقًا هٞ امل٘ض٘ل اهٛ اهوذِٞ املؾلوٞ اسا

 

بؾـأْ ًـِا اهـزكت٘ص/ سغـاَ شتتـاص عبـز       املشكضٝ املقزًٞ ًّ اإلراصٝ اهعاًٞ هوعالقات اهجقافٚٞ  -

ٝ  اهععٍٚ األعتاس املغاعز بلوٚٞ اهصٚزهٞ داًعـٞ بـين عـ٘ٙف    خاصـٞ هععـاصٝ إىل كوٚـٞ     أدـاط

 ٞ اهِٔطٞ ملزٝ عاَ.داًعاهصٚزهٞ 

 اهقضاص

ُا٢ب ص٢ٚػ ادتاًعٞ هؾ٣ْ٘ اهزصاعات اهعوٚا ٗاهبش٘خ  ٗ    ـ تؾلٚى دتِٞ بض٢اعٞ  أ.ر. طضٙف ؽ٘قٛ

 -عط٘ٙٞ كال ًّ :

 عٌٚز كوٚٞ اذتق٘ق             أ.ر. ًصعفٟ عبز ادت٘ار 

 هوزصاعات اهعوٚا ٗكٚى كوٚٞ اهصٚزهٞ         ا.ر/ اًى عٚغٟ                                  

 إلعزار تقضٙض ٗعضضٕ عوٟ زتوػ ادتاًعٞ امل٘قض.

 

املشكضٝ املقزًٞ ًّ كوٚٞ اآلراب بؾأْ اعتٌار كؾـ٘  املتقـزًني املضسوـٞ األٗىل هوٌادغـت       -

 .2016/2017ٗاهزكت٘صاٝ يف اهفصى اهزصاعٛ اهجاُٛ  هوعاَ 

 

 اهقضاص

 ٗافق اجملوـػ  -

 

اهباسجني بؾأْ عـضض عـزٝ ًقاسـات ٗ اعـارٝ اهِعـض يف رٗصٝ      املشكضٝ املقزًٞ ًّ زتٌ٘عٞ ًّ  -

 اهتزصٙب ارتاصٞ باًتشاْ اهت٘فى . 

 اهقضاص

 عٌٚز كوٚٞ االهغّ ًٗزٙض ًضكظ اهوغٞ هألختاس اهالطَ. –اساهٞ امل٘ض٘ل اهٛ ا.ر/ امحز اهؾٌٚٛ 

 

ت اهعوٚـا  املشكضٝ املقزًٞ ًّ كوٚٞ اذتق٘ق بؾأْ اعتٌار كؾ٘  املتقزًني هـزبوً٘ات اهزصاعـا   -

 .2016/2017هوعاَ ادتاًعٛ 

 اهقضاص

 .ٗافق اجملوـػ  -

 

املشكضٝ املقزًٞ ًـّ كوٚـٞ اذتقـ٘ق بؾـأْ سقـ٘ق ادتاًعـٞ االربٚـٞ ٗاملاهٚـٞ يف زتـاي بـضا١ات            -

 االخاال.

 اهقضاص

 إساهٞ امل٘ض٘ل إىل اهغٚز أر/ أمحزفضغوٛ الختاس اهالطَ   -
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ٞ بؾأْ امل٘افقٞ عوٛ تؾل - ٚى زتوػ اراصٝ دتِٞ اخالقٚات اهبشح اهعوٌٛ دتاًعٞ املشكضٝ املقزً

 بين ع٘ٙف.

 اهقضاص

 -: عوٟ أْ ٙتؾلى اجملوػ عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ ٗافق اجملوـػ  -

 

 ًقضص اهوذِٞ –ا.ر/ املضعٛ امحز املضعٛ 

 ا.ر/ ًصعفٟ عبز ادت٘ار

 ُقٚب االطبا١ -ا.ر/ امحز ستٌ٘ر عبز ادت٘ار اهؾضقاٜٗ  

 فِاٜٗا.ر/ تاًض ستٌز ععٚز اذت

 ا.ر/ ُٚفني عبز اهضؤٗ 

 ا.ر/ ٓؾاَ عبز اذتٌٚز

 ا.ر/ اهفت رٙاب

 أًني اهوذِٞ -ا.ر/ اًى عٚغٟ ععفاْ   

 

 

املشكضٝ املقزًٞ ًّ كوٚٞ اذتق٘ق بؾأْ امل٘افقٞ عوٟ  عزَ تعوب ؽضط اهوغٞ هاقٚـٞ املعٚـزّٙ    -

 ٞ.ذتص٘هلٍ عوٛ ربوً٘ات رصاعات عوٚا ٗهٚػ صعاهٗسهم اهٛ رصدٞ ًزصؼ ًغاعز 

 

 اهقضاص

 تأدٚى امل٘ض٘ل اهٛ ادتوغٞ اهقارًٞ  -

 

املشكضٝ املقزًٞ ًّ اإلراصٝ اهعاًٞ هوعالقات اهجقافٚـٞ بؾـأْ االعـالْ عـّ فـتا بـاب اهتقـزَ ملـِا          -

هوشص٘ي عوٟ املادغت  ًٌٗٔات عوٌٚٞ بعز اهزكت٘صاٖ ًِٗا هوتزصٙب ٗفقا هالتفاقٚٞ امل٘قعٞ بني 

 اصٙٞ ٗاالراصٝ املضكظٙٞ هوبعجات ب٘طاصٝ اهتعوٍٚ اهعاهٛ.اه٘كاهٞ االًضٙلٚٞ هوتٌِٚٞ االر

 

 اهقضاص

 .ٗافق اجملوـػ  -

 

املشكضٝ املقزًٞ ًّ املعٔز اهقً٘ٛ هعوَ٘ املغِني بؾأْ امل٘افقٞ عوٟ بز١ اهتغذٚى هوزصاعات اهعوٚا  -

 بأقغاَ املعٔز.

 اهقضاص

 ٗافق اجملوػ ًع عضض امل٘ض٘ل عوٟ زتوػ ادتاًعٞ امل٘قض.  -

 

 

املشكضٝ املقزًـٞ ًـّ كوٚـٞ اهعـب اهبؾـضٜ بؾـأْ امل٘افقـٞ عوـٛ إهغـا١ تغـذٚى بعـ  االطبـا١              -

 العتِفاسٍٓ عزر ًضات اهضع٘ب يف اًتشاُات ادتظ١ االٗي هوزبوَ٘ .

 

 اهقضاص

 ٗافق اجملوـػ  -
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املشكضٝ املقزًـٞ ًـّ كوٚـٞ اهعـب اهبؾـضٜ بؾـأْ امل٘افقـٞ عوـٛ إهغـا١ تغـذٚى بعـ  االطبـا١              -

 اًتشاُات ادتظ١ االٗي هوٌادغت .ِفاسٍٓ عزر ًضات اهضع٘ب يف العت

 

 اصاهقض

 ٗافق اجملوـػ  -

 

تقضٙض اهوذِٞ املؾلوٞ ملِاقؾٞ زتٌ٘عٞ ًّ اهِعٍ هوتعوٍٚ عّ بعز هتـزصٙػ املقـضصات اهزصاعـٚٞ    

 هعالب اهزصاعات اهعوٚا بلوٚٞ عوَ٘ س٠ٗ االستٚادات ارتاصٞ.

 

 اهقضاص

 ًع عضض امل٘ض٘ل عوٟ زتوػ ادتاًعٞ امل٘قض. ض اهوذِٞعوٟ تقضٙ ٗافق اجملوـػ  -

 

 .تقضٙض اهوذِٞ املؾلوٞ ملِاقؾٞ  ال٢شٞ اهرباًر املقاسٞ هوزصاعات اهعوٚا بلوٚٞ اهعالز اهعبٚعٛ

 

 اهقضاص

 عوٟ تقضٙض اهوذِٞ ًع عضض امل٘ض٘ل عوٟ زتوػ ادتاًعٞ امل٘قض. ٗافق اجملوـػ  -

 

ٌٚـٞ بؾـأْ تغـوٍٚ اهبـاسجني اهضعـا٢ى اهعوٌٚـٞ كاًوـٞ اهـٛ         املشكضٝ املقزًٞ ًّ امللتبـٞ اهضق  -

 امللتبٞ اهضقٌٚٞ.

 اهقضاص

ُا٢ب ص٢ٚػ ادتاًعٞ هؾ٣ْ٘ اهزصاعات اهعوٚا ٗاهبش٘خ  ٗ    ـ تؾلٚى دتِٞ بض٢اعٞ  أ.ر. طضٙف ؽ٘قٛ

 -عط٘ٙٞ كال ًّ :

 ات اهعوٚاا.ر/ اًى عٚغٟ                                        ٗكٚى كوٚٞ اهصٚزهٞ هوزصاع

 ا.ر/ عظٙظ ُع                                        ٗكٚى كوٚٞ اهعوَ٘ هوزصاعات اهعوٚا ٗاهبش٘خ

 ا.ر/ امحز عوٟ فضغوٟ                       ٗكٚى كوٚٞ اهزصاعات املتقزًٞ هوزصاعات اهعوٚا

 اهضقٌٚٞ ا.ر/ عظٝ د٘ٓضٜ                                  ًزٙض ًؾضٗل امللتبٞ

 إلعزار تقضٙض ٗعضض املقاسات. ًٗزٙضٜ اهزصاعات اهعوٚا باهلوٚات 

 

 

 املشكضٝ املقزًٞ بؾأْ تقٍٚٚ االُؾعٞ ارتاصٞ بادتاًعٞ هاقٚٞ  اعطا١ ٣ٚٓٞ اهتزصٙػ  -

 

 رصدٞ اهِؾاط اهزصدٞ املعو٘بٞ اهزصدٞ اذتاهٚٞ اهلوٚٞ االعٍ َ

 ًغت٘يف ؼًزص ًزصؼ ًغاعز اهابٚٞ رعا١ عٚز عوٛ امحز 1

 ًغت٘يف ًزصؼ ًزصؼ ًغاعز اهابٚٞ صفا١ عٚز طكٛ سغّ 2

 6 اعتاس اعتاس ًغاعز اهصٚزهٞ ؽٔ ٝ ف٘طٜ املِؾاٜٗ 3

 

 اهقضاص

 . ٗافق اجملوـػ  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 
 

 -)أ( وافق المجلس على تسجٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 
 
 :ـ ربٌةالتكلٌة  -8
 

 
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغت   عبز اهلل ًباصن اهزب٘ؼ  1

فاعوٚٞ بضُاًر قا٢ٍ عوٟ اهتعوٍ املعظط باذتاع٘ب عوٟ 

تٌِٚٞ بع  ًٔاصات اهقضا١ٝ اهِاقزٝ هز٠ تالًٚش اهصف 

 اهغارؼ ًت٘عط بزٗهٞ اهل٘ٙت 

 5 ٘ر ً٘عٟ أر/ ستٌز ستٌ

 اهزكت٘صاٝ  أعاًٞ عبز اذتٌٚز إبضآٍٚ  2

فعاهٚٞ بضُاًر تزصٙيب قا٢ٍ عوٟ اهِعضٙٞ املعضفٚٞ ٗأثضٖ 

يف تِؾٚط اهشاكضٝ ٗحتغني اهتشصٚى اهزصاعٛ هز٠ 

 تالًٚش سٜٗ صع٘بات اهتعوٍ 

 6 أر/ عوٌٚاْ ستٌز عوٌٚاْ 

 
 :ـالدراسات المتقدمة كلٌة  -2
 

 
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغت   ٙاعض ستٌز دابض بلض 1

حتوى املا١ ب٘اععٞ اهااكٚب اهِاًُ٘اٙٞ ثالثٚٞ االبعار 

 ًّ أكغٚز اهتٚتاَُٚ٘ املظّٙ بامل٘ار اهبالطًُ٘ٚٞ 

 فضغوٛ عوٛ أمحز. ر.ا

  اهضٗبٛ عوٛ ستٌز ٗهٚز. ر

Prof. Nasser Barakat 

20 

8 

1 

2 
ستٌز عضفٕ صًطاْ 

 سغني

 اهزكت٘صاٝ 
اهفا٢زٝ اهتلِٔٚٞ المحاض اهضُا اهغ  ًؾفضٝ اهع٘ٙوٞ 

 فٟ املضضٟ املصضٙني املصابني بغضطاْ اهزَ اهِداعٟ               

 أ.ر/ٙاعض ابضآٍٚ  اهِشاؼ 

 أ.َ.ر.رِٙا سغّ اهزٓؾاْ 

 ر/عٌضٗ اهغٚز امحز ٙ٘عف 

1 

5 

19 

 

 

 :ـ التعلٌم الصناعًكلٌة  -3
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

عبز اهعظٙظ ٓاؽٍ عبز 

 اهعظٙظ 
 املادغت  

رصاعٞ ارتصا٢ص ٗاهبِٚٞ اجملٔضٙٞ هغبٚلٞ 

( املزعٌٞ بأُابٚب اهلضبْ٘ اهِاُ٘ 6061األهًَُ٘٘ٚ٘ )

 ًاٙٞ املِتذٞ بعضٙقٞ ًٚتاه٘صدٚا املغاسٚق 

 اي فٍٔٚ ر/ صدب كٌ

 ر/ محار ت٘فٚق املت٘هٛ 

2 

3 

 
 :ـالحقوقكلٌة  -4
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

اعاًٞ عبز اذتٌٚز 

 امحز

 7 ا.ر/ عال١ عبز املتعاي رصاعٞ ًقاصُٞ –رٗص االُتدابات يف تزاٗي اهغوعٞ  اهزكت٘صاٝ
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 :ـالطب البشري كلٌة  -5
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغت   امحز مجاي ستٌ٘ر 1

رصاعٞ عالز اه٘صَ اه٘عا٢ٛ يف االطفاي باهعضق 

 ادتضاسٚٞ ٗغ  ادتضاسٚٞ

 ا.ر/ اؽض  عِب

 ا.ر/ امحز اهغارات

 ر/ عبز اهعظٙظ طّٙ اهعابزّٙ

1 

1 

1 

2 
 ابضآٍٚ خوٚفٞ عبز

 اذتٌٚز

 املادغت 

تقٍٚٚ تغ ات االٗعٚٞ اهزً٘ٙٞ هالَ ٗادتِني يف 

املضضٟ سٗات اهطغط اهعبٚعٛ ًٗضضٟ تغٌٍ 

 اذتٌى ٗتأث ٖ عوٟ ُتٚذٞ اذتٌى

 ا.ر/ ُغضّٙ عبز اهفتاح

 ر/ محارٝ عؾضٜ

4 

7 

 املادغت   عوٛ اُ٘ص عبز ارتاهق 3

اهلؾف عّ اهربٗتني املؾٌٚٛ اهزقٚق )ادتو٘بٚ٘هني 

ّ اهِ٘ل االٗي( يف افضاطات عِق اهضسٍ ٗاملٔبى يف اهفا ً

تؾدٚص االُفذاص املبلض هالغؾٚٞ احملٚعٞ 

 بادتِني

 ا.ر/ ُغضّٙ عبز اهفتاح

 ر/ اؽض  مس 

5 

7 

 املادغت  امسا١ زتزٜ عبز اهضؤ  4

رصاعٞ املعضفٕ عّ عضطاْ اهجزٜ ٗعضطاْ عِق 

اهضسٍ هز٠ ٣ٚٓٞ اهتٌضٙ  باملِؾات اهضعاٙٞ 

 ًصض -ِٙٞ بين ع٘ٙف اهصشٚٞ مبز

 ا.ر/ ًِاي ستٌز اُ٘ص

 ر/ صؽا صالح

2 

1 

 يف االُ٘ال املدتوفٞ ًّ اهجاهٚى 3سقّ فٚتاًني ر  املادغت   مسض ستٌز ععزاٜٗ 5

 ا.ر/ عبز اهعظٙظ اهضفاعٛ

 ر/ ٙاعض ًصعفٟ

11 

2 

 املادغت  ُٔوٞ ععز سغّ 6

تقٍٚٚ اه٘ظا٢ف ادتِغٚٞ يف ًضضٟ ثِا٢ٛ اهقعب 

 بني اهِ٘بات يف اهفاات ًا

 ا.ر/ ٙاعض ابضآٍٚ

 ر/ امحز فتشٛ

 ر/ ستٌز عبز اهفتاح

1 

2 

1 

 املادغت   إٙ اميّ املت٘هٛ اهع٘ضٛ 7

قٚاؼ مسم ًاق٘هٕ اهعني باعتدزاَ اهتص٘ٙض 

املقععٛ هوتٌاعم اهبصضٜ يف اهزصدات املدتوفٞ 

 هقصض اهِعض

 ا.ر/ ساطَ عفت

 ر/ ٗهٚز ًٔضاْ

9 

12 

 غت املاد ٗعاَ زتزٜ امحز 8

ًقاصُٞ بني مسم املؾٌٚٚٞ بني ًضضٟ قصض اهِعض 

 ٗعٜ٘ اهِعض

 ا.ر/ ساطَ عفت

 ر/ خاهز عبز اهعظٙظ

9 

2 

 املادغت   امسا١ طٕ ًزسم 9
تقٍٚٚ اضافٞ عقاص عاات اهغٚوزِٙافٚى يف عالز 

 تاخض اهٌِ٘ اهضمحٛ اهؾزٙز

 ا.ر/ امياْ طّٙ اهعابزّٙ

 ا.ر/ ُغضّٙ عبز اهفتاح

 ر/ محارٝ عؾضٜ

12 

6 

8 

10 

ابضآٍٚ اب٘ اجملز امحز 

 ٓاصْٗ

 اهزكت٘صاٝ

رصاعٕ ًقاصُٕ بني صعٍ خضا٢ط االٗعٕٚ اهزًٕ٘ٙ 

ثالثٟ االبعار باعتدزاَ اهتص٘ٙض املقععٟ ملضكظ 

االبصاص ٗتص٘ٙض تزفق اهزَ اهزِٙاًٚلٟ ثِا٢ٟ 

االبعار باعتدزاَ صبغٕ اهفو٘صٙغني فٟ ًضضٟ 

 اهزا١ اهغلض٠

 أ.ر/ ًِص٘ص سغّ

 امساعٚى ا.َ.ر/ عظٝ

 ر/ عشض ابضآٍٚ

15 

1 

6 

 اهزكت٘صاٝ ك هػ ًِ  تغٍِٚ 11

رصاعٕ دز٠ٗ اعتدزاَ اهغاعز فٟ اهتدزٙض 

امل٘ضعٟ اه٘صٙز٠ بزال ًّ اهتقِٕٚ باهعطز فٟ 

 دضاسات اهضعغ ٗاهٚز

 أ.َ.ر/ سامت املعتظ

 ر/ غارٖ قضُٟ

12 

1 

 اهزكت٘صاٝ امحز ستٌز ابضآٍٚ 12

هب٘بٚفاكني مبفضرٖ اٗ فاعوٕٚ ٗاًاْ اعتدزاَ عقاص ا

ًع عقاص اهزٙلغٌٚزٙتً٘ٚزّٙ عوٟ امل ًا بعز 

 دضاسٕ اعت٣صاي املضاصٝ باملِعاص

 أ.ر/ مسا١ اب٘ اهقاعٍ

 ر/ مجاي عٚز ستٌز

4 

1 

 اهزكت٘صاٝ ملٚا١ ستٌز اهٌٚاُٛ 13

ًقاصُٕ بني اعتدزاَ بٚ٘دوٚتاطْٗ ٗبٚ٘دوٚتاطْٗ 

ًع كوً٘ٚفني عٚاات ًٗٚتف٘صًني ًع كوً٘ٚفني 

 اات يف عالز اهعقٍ يف ساالت تلٚػ املبٚطنيعٚ

 ا.ر/ ستٌز سغّ

 ا.ر/ اعاًٞ ستٌ٘ر

 ر/ ستٌز ُادٛ

 ر/ ُغضّٙ عبز اهفتاح

7 

5 

3 

3 

 اهزكت٘صاٝ ًِاص عبز اهلل عبز اهعظٙظ  14

تأث  فاٙتٌّ ز ارتاف  ذتزٝ تغٌٍ اهلبز 

ٗاهلوٟ ٗاملذ اهشٜ ٙغببٕ املُ٘٘ص٘رَٙ٘ دو٘تاًٚت 

 ١ عوٟ اهف٣ضاْ اهبٚطا

 أر/ ؽضّٙ صالح غاهب

 ر/ فز٠ٗ عوٟ اهضٗبٛ

 ر/ ٓز٠ عٚز اهبزصٜ

 ر/ صساب ستٌز أمحز 

8 

2 

1 

- 

 اهزكت٘صاٝ عٌضٗ عٚز سغين 15

تصشٚا سِف اهقزَ املِتلغٞ اٗ املٌٔوٞ 

 باعتدزاَ اطاص اهٚظاصٗ  اب٘ اهضٙؿ

 ا.ر/ عاطف ًضعٛ

 ا.ر/ ٓؾاَ عبز اهغين

 ر/ امحز دابض

11 

1 

6 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        2                 28/3/2182ٌـخ ( بتار821الجلسـة رقـم )

 

 

 ـ:اآلدابكلٌة  -6
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

ًضٙٞ اهقٌص ًتٚاؼ 

 ُصٚف
 املادغت  

اذتٚاٝ اهًٚ٘ٚٞ يف أرٙضٝ اهضآبات حبح ًٚزاُٛ يف عوٍ 

 االدتٌال اهزٙين 

 أر/ ًصعفٟ خوف عبز ادت٘ار

 ر/ سغّ إبضآٍٚ سغّ 

14 

7 

 رٗص اهِ٘ل: قضا١ٝ ُغ٘ٙٞ هقصا٢ز شتتاصٝ ًّ ؽعض ًاٙا أصتو٘  املادغت   ِٓا١ خوٚفٞ ستٌز  2
  عِاُٛأر/ ستٌز ستٌز 

 ر/ ؽٌٚا١ عٚز عبز اهعاطٛ 

1 

1 

 املادغت   ٓٚاَ عوٛ عٌض  3

ً٘اقع اهت٘اصى االدتٌاعٛ ٗتٌِٚٞ املغ٣٘هٚٞ االدتٌاعٚٞ 

 حبح ًٚزاُٛ يف عوٍ ادتٌال االتصاي 

 14 أر/ ًصعفٟ خوف عبز ادت٘ار 

 

  

 :ـالعلومكلٌة  -2
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغت   ًضٗٝ عٚز صابض  1

تقٍٚٚ اهتأث ات اه٘قا٢ٚٞ هوٌغتدوص األٙجاُ٘هٛ هِبات ؽ٘كٞ 

ادتٌى ًٗارٝ اهغوٛ ًاصّٙ عوٟ اهتٔاب املفاصى املغتشح جتضٙبًٚا 

 طا١ يف ادتضساْ اهبٚ

 أر/ ِٓا١ إبضآٍٚ فٍٔٚ 

 ر/ ستٌز عبز ادتباص 

10 

13 

 

 

 :ـالتجارةكلٌة  -1
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغت   ؽٌٚا١ أمحز عبز املِعٍ  1

أثض االعتٌار عوٟ اهِؾض اإلهلاُٗٛ يف تععٍٚ ًِفعٞ 

 ٞ رصاعٞ اعتقصا٢ٚٞ ًغتدزًٛ اهتقاصٙض املاهٚ

 5 ر/ سغّ ؽوقاًٛ ستٌ٘ر 

 اهزكت٘صاٝ  أًاُٛ عوٛ سغّ  2

األرا١ اهتِعٌٚٛ كتغ  ٗعٚط يف اهعالقٞ بني فاعوٚٞ ُعٍ 

رصاعٞ تعبٚقٚٞ يف اهبِ٘ن  –املعوً٘ات ٗاملٚظٝ اهتِافغٚٞ 

 اهتذاصٙٞ املصضٙٞ 

 أر/ أمحز ًضعٛ ارت٘اص 

 ر/ مس ٝ سبٚب ععز 

2 

1 

 

 

 :ـدلةالصٌكلٌة  -9
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 اهزكت٘صاٝ  ٗهٚز أمحز عوٛ عبز اهت٘اب  1

عٛ  –ًقاصُٞ بني اهربٗكاهغٚتُِ٘ٚ٘اهربٗتني املتفاعى 

كٌ٘دٔات العتدزاَ املطارات اذتٚ٘ٙٞ ملضضٟ اهصزًٞ 

 االُتاُٚٞ يف اهضعاٙٞ املضكظٝ 

 محّ ستٌزأر/ عبز اهض

 أَ ر/ أمحز عبز اهلل اهربٜ 

 ر/ صتال١ مس  بظاْ

 ر/ صغزٝ صؽزٜ عٚز 

2 

13 

1 

11 
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 -)ب( وافق المجلس على تعدٌل إشراف رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 
 

 :ـالبٌطريالطب  كلٌة -81
 
 

 

 
 

 

  

 ديلبعد التعاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 اهزكت٘صاٝ  إِٙاؼ أمحز عٚز ستٌز  1
 أر/ عاري ًصعفٟ ارت٘هٛ

 ر/ مجاي ستٌز سغّ 

 أر/ عاري ًصعفٟ ارت٘هٛ 

 ر/ مجاي ستٌز سغّ

 ر/ عاًٚٞ إبضآٍٚ عفٚفٛ

 

 

 :ـالطب البشري كلٌة -88
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 اهزكت٘صاٝ  ٚزعاٙزٝ ستٌز عع 1

 ا.ر/ عبز اجملٚز اب٘ اجملز 

 ا.ر.َ./ راهٚا صابض ًضداْ

 ا.ر.َ./ ؽ ّٙ اذتغِٟٚ

 ا.ر.َ./ راهٚا صابض ًضداْ

 ا.ر.َ./ ؽ ّٙ اذتغِٟٚ

 

 

 

 :ـالعلوم كلٌة -82
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ادغت  امل أمحز عبز املِعٍ ستٌز  1
 ر/ عوٛ سغّ ؽعباْ 

 ر/ عاًض عامل عظ اهزّٙ 

 أر/ أمحز عبز اهقارص صًطاْ 

 ر/ عوٛ سغّ ؽعباْ 

 ر/ عاًض عامل عظ اهزّٙ 

 املادغت   ًِٟ عبز اهضاطق صًطاْ أمحز  2

 أر/ سِاْ عبز اذتٌٚز

 ر/ ٗال١ مجاي ستٌ٘ر 

 ر/ أميّ ًع٘ض ستٌ٘ر

 أر/ سِاْ عبز اذتٌٚز 

 ر ر/ أميّ ًع٘ض ستٌ٘

 أر/ ِٓا١ إبضآٍٚ فٍٔٚ  املادغت   رعا١ ستٌز ُ٘ص اهزّٙ  3

 أر/ ِٓا١ إبضآٍٚ فٍٔٚ 

 ر/ ٓبٕ ُٙ٘ػ أمحز 

 

 أر/ ِٓا١ إبضآٍٚ فٍٔٚ  املادغت   ٗال١ سغّ أًني  4

 أر/ ِٓا١ إبضآٍٚ فٍٔٚ 

 ر/ ٓبٕ ُٙ٘ػ أمحز 

 اهزكت٘صاٝ  أمحز ستٌز ًٔين  5
 أر/ عضفٕ سغني عوٛ

 ستٌز ر/ عشض أمحز 

 أر/ عضفٕ سغني عوٛ

 ر/ عشض أمحز ستٌز اهِذاص

 ر/ عوٛ سغّ ؽعباْ  اهزكت٘صاٝ  ستٌ٘ر عبز اهغالَ سكٛ  6

 أر/ أمحز عبز اهقارص صًطاْ 

 ر/ عٚز سغّ عبز اهضمحّ

 ر/ عوٛ سغّ ؽعباْ 

 اهزكت٘صاٝ  طٕ ستٌز طٕ ستٌز  7

 أر/ أمحز عبز اهقارص صًطاْ 

 ر/ عوٛ سغّ ؽعباْ 

 اهقٜ٘ عبز اذتوٍٚ  ر/ ستٌز عبز

 أر/ أمحز عبز اهقارص صًطاْ 

 ر/ عوٛ سغّ ؽعباْ

 ر/ ستٌز عبز اهقٜ٘ عبز اذتوٍٚ

 ر/ إصتٛ عبز اهضمحّ أمحز 
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 :ـاآلداب كلٌة -83
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغت  غارٝ عظت سغاُني  1
 اتأر/ كٌاي اهظٙ

 ر/ سغين إبضآٍٚ عبز اهععٍٚ 
 ر/ سغين إبضآٍٚ عبز اهععٍٚ 

 املادغت   مسٚٞ ستٌز سغب اهلل  2
 أر/ كٌاي اهظٙات

 ر/ سغين إبضآٍٚ عبز اهععٍٚ 

 ر/ سغين إبضآٍٚ عبز اهععٍٚ 

 املادغت   ؽٌٚا١ مجاي عبز اهِاصض  3
 أر/ كٌاي اهظٙات 

 ر/ سغين إبضآٍٚ عبز اهععٍٚ 

 بضآٍٚ عبز اهععٍٚ ر/ سغين إ

 
 :ـالدراسات المتقدمة كلٌة -84

 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 اهزكت٘صاٝ امياْ امحز د٘رٖ 1

 أ.ر/ خاهز عوٟ امحز ُغض

 أ.َ.ر/ تاًض ستٌز عصاَ

 أ.َ.ر/ عٌضٗ ععٚز سِ٘صٝ

 ر/ عٌضٗ اهغٚز امحز

 عوٟ ُغض أ.ر/ خاهز عوٟ امحز

 أ.َ.ر/ عٌضٗ ععٚز سِ٘صٝ

 ر/ عٌضٗ اهغٚز امحز

 أ.ر/ اؽض  ابضآٍٚ

 

 

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

 

 :ـالتربٌةكلٌة  -85
 
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغت   ٌز ؽٌٚا١ عوعاْ ست 1

فاعوٚٞ بضُاًر باعتدزاَ 

اعااتٚذٚٞ اذت٘اؼ ارتٌغٞ يف 

تٌِٚٞ بع  ًٔاصات اهقضا١ٝ اهعضبٚٞ 

هز٠ تالًٚش اهصف اهضابع االبتزا٢ٛ 

يف ًزاصؼ اهابٚٞ اهفلضٙٞ بزٗهٞ 

 اهل٘ٙت 

فاعوٚٞ بضُاًر باعتدزاَ اعااتٚذٚٞ 

اذت٘اؼ املتعزرٝ يف تٌِٚٞ بع  

ًٚش اهصف ًٔاصات اهقضا١ٝ هز٠ تال

اهضابع االبتزا٢ٛ يف ًزاصؼ اهابٚٞ 

 اهفلضٙٞ بزٗهٞ اهل٘ٙت 

 غ  د٘ٓضٜ

 املادغت   صاُزٖ زتزٜ طكٛ  2

فعاهٚٞ بضُاًر قا٢ٍ عوٟ اهعالز 

اهلالًٛ هوشز ًّ اضعضابات اهِعق 

 هز٠ أطفاي ًا قبى املزصعٞ 

فعاهٚٞ بضُاًر قا٢ٍ عوٟ اهعالز 

اهلالًٛ هوشز ًّ اضعضابات اهِعق 

أطفاي ًا قبى املزصعٞ ٗأثضٖ عوٟ  هز٠

 اعتدزأًٍ االدتٌاعٛ هوغٞ 

 د٘ٓضٜ
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 :ـالتجارةكلٌة  -86
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغت   آًاي عامل اهعآض  1

رٗص ًٗغ٣٘هٚٞ ًضاقب اذتغاب جتاٖ 

عبٚق عوٟ اذتز ًّ اهفغار املاهٛ باهت

 هٚبٚا 

رٗص ًغ٣٘هٚٞ ًضاقب اذتغابات جتاٖ 

اذتز ًّ اهفغار املاهٛ باهتعبٚق 

 مجٔ٘صٙٞ ًصض اهعضبٚٞ 

 د٘ٓضٜ 

 

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلٌة  -82
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

  اهزكت٘صاٖ امياْ امحز د٘رٖ 1

ف لقاح لبكترٌا انتاج وتوصٌ
النزف المعوٌة " االٌكوالى" 

 بواسطة علم اللقاحات العكسى 

استراتٌجٌة  انتاج وتوصٌف
مناعٌة مبتكرة مضادة للبكترٌا 

 الموجبة متعددة المقاومة ألدوٌة

 د٘ٓضٜ 

 

 

 :ـالعلومكلٌة  -81
 

 

  

 لالتعدي العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغت   محارٝ صطق طاصل  1

حتط  ٗت٘صٚف اهب٘هٛ اُٚوني 

املععٍ عوٟ علا زتٌع 

األكضٙووٚم ٗاألكضٙالًٚز ٗسهم 

العتدزإً يف تعبٚقات اه٘قا٢ٚٞ 

 اإلؽعاعٚٞ 

حتط  ٗت٘صٚف اهب٘هٛ اُٚوني املععٍ 

عوٟ ععا زتٌع اإلكضٙوم ٗسهم 

 العتدزإً كٌذغات هألؽعال 

 غ  د٘ٓضٜ

2 

اي عٚز عوٚا١ مج

 ستٌز 

 املادغت 

تأث ات األؽعال عوٟ األُعٌٞ 

 اهزٗصٙٞ 

رصاعٞ ُعضٙٞ هعُتقاي اهع٘صٜ يف 

 بِٚٞ ض٢٘ٚٞ ًلعبٞ 

 د٘ٓضٜ 

 املادغت   أمسا١ عاري عبز اهفتاح  3

تأث ات اهلٚغت٘باث٘ه٘دٛ 

ٗاهلٌٚٚا١ اذتٚ٘ٙٞ ٗبع  

امللُ٘ات اهِباتٚٞ عوٟ ادتضساْ 

 لضٜ بزا١ اهغ 2املصابٞ باهِ٘ل 

تأث ات خضؽ٘  عل٘هٌٚػ عوٟ 

اهتغ ات اهلغت٘باث٘ه٘دٚٞ 

ٗاهاكٚبٚٞ اهزقٚقٞ 

ٗاهبٚ٘كٌٚٚا٢ٚٞ يف ادتضساْ املصابٞ 

 باهغلضٜ ًّ اهِ٘ل اهجاُٛ 

 غ  د٘ٓضٜ

 اهزكت٘صاٝ  أمحز ستٌز ًٔين  4

بو٘صات اهف٘تُ٘ٚٞ ٗامل٘ار املٚتاًاتضٙاي 

ضت٘ اهتشلٍ اهلاًى عوٟ اُتؾاص 

 امل٘دات 

ُعضٙٞ هوبو٘صات اهفُُ٘٘ٚٞ يف  رصاعٞ

 تعبٚقات شتتوفٞ 

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

 

 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -89
   

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 31/1/2018إىل  1/2/2017ًّ  ال ٙ٘دز  دغت  املا ستٌ٘ر ستٌز ستٌز  1

 

 :ـالحقوقكلٌة  -21
   

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 7/3/2018اىل  8/3/2017 7/3/2017اىل  8/3/2016 الدكتوراة مجاي عبز اهغتاص عوٚؿ 1

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -28
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق رجــةالد اسـم الطالــب م

 5102/5102عام خامس ًز  ال يوجد املادغت  اعضا١ امحز عبز اهعاي 1

 5102/5102عام سادس ًز  5102/5102عام خامس ًز  املادغت  ًٚارٝ ستٌز امحز 2

 5102/5102عام خامس ًز  ال يوجد املادغت  ستٌز عال١ اهزّٙ ستٌز 3

 5102/5102عام سادس ًز  5102/5102عام خامس ًز  املادغت  ُبٚى عٚار عاًا 4

 5102/5102عام خامس ًز  ال يوجد املادغت  ًٛ عوٛ فضز سغني 5

 الدكتوراة  طى حممد أمني 6

إىل  01/5102عام سادس من 

015102 

 01/5102إىل  01/5102عام سابع من 

 ال يوجد الدكتوراة  امحد ربيع حممد على 7

ينتوي يف  3/5102ام خامس من ع

3/5102 

 ال يوجد الدكتوراة  زينب طى حممد عبد اهلل 8

ينتوي يف  3/5102عام خامس من 

3/5102 

 ال يوجد الدكتوراة  مينى حممد سامى حسن 9

ينتوي يف  3/5102عام خامس من 

3/5102 

 الدكتوراة  شريين عثمان حسني حسن 10

ينتوي يف  3/5102عام سادس من 

3/5102 

 3/5102ينتوي يف  3/5102عام سابع من 

 الدكتوراة  رشا إبراهيم حممد حجازي 11

ينتوي  01/5102عام خامس من 

 01/5102يف 

ينتوي يف  01/5102عام سادس من 

01/5102 
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 :ـاآلدابكلٌة  -22
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 22/4/2018إىل  21/4/2017عاَ ٗاسز ًّ  ال ٙ٘دز  املادغت   ز أميّ ستٌز أمح 1

 

 :ـالطب البٌطريكلٌة  -23
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 ال ٙ٘دز املادغت   ٚز ًصعفٟ عوٛ عبز ادت 1

إىل  19/11/2016عاَ ٗاسز ًّ 

18/11/2017 

 

 

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

 

 :ـالبٌطريالطب كلٌة  -24
 
 

 السبـب  عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م

 اهزكت٘صاٝ  إبضآٍٚ سذاز إبضآٍٚ  1

بع  اهزصاعات عوٟ غٚاب اهؾبق بعز اه٘الرٝ يف 

 األبقاص اهل٘هؾِني ٗستاٗالت 

عفض اهعاهب هزٗهٞ 

 غتاْ اهباك

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -25
 
 

 السبـب  عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م

 صعاٙٞ ٗاهزّٙ ____________________ ربوَ٘ ًِٚا د٘صز فٌٔٛ 1

 ًضافقٞ طٗز ____________________ املادغت  رعا١ امحز عٌض 2

  

 :ـاآلدابكلٌة  -26
 
 

 السبـب  لةعنوان الرسا الدرجــة اسـم الطالــب م

 اهغفض إىل ارتاصز  ؽعض أب٘ ُ٘اؼ ًّ ًِع٘ص اهتوقٛ  املادغت   أمحز ًصعفٟ عفٚفٛ  1

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        83                 28/3/2182ٌـخ ( بتار821الجلسـة رقـم )

 

 

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

 :ـالتجارةكلٌة  -22
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 عوٟ تقضٙض املؾض  بِا١  املادغت   أمحز عوٛ ستٌز اهضٗبٛ  1

 بِا١ عوٟ تقضٙض املؾض   املادغت   آال١ مجاي عبز اهِاصض  2

 بِا١ عوٟ تقضٙض املؾض   املادغت   عٌضٗ عبز اهععٍٚ إمساعٚى  3

 
 :ـالطب البٌطريكلٌة  -21

 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 اُقعال اهعاهب متاًًا  اهزكت٘صاٝ  أمحز اهزصٗٙؿ ستٌز  1

 

 
 :ـالطب البشرى بشأن تحوٌل الدراسة المقدمة من كلٌة ةالمذكروافق المجلس على  -29

 
 

 إىل من اسـم الطالــب م

 ربوَ٘ ًادغت  ستٌ٘ر امحز ستٌز 1

 

 

 :ـ تعدٌل نٌابةالمقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن  ةالمذكروافق المجلس على  -31
 
 

 إىل من اسـم الطالــب م

1 

ٚز ًٔزٜ عبز اذتٌ

 ابضآٍٚ

 االًضاض اهصزصٙٞ اهباطِٞ اهعاًٞ
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بشأن استكمال رسالة وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى  -38
 الماجستٌر :

 

 

 

 مالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 2014ُ٘فٌرب  –دٚز  طب ٗدضاسٞ اهعْٚ٘ربوَ٘  فٚلت٘ص فاصٗق ع٘ض 1

 2014ُ٘فٌرب  –دٚز  ربوَ٘ اهِغا١ ٗاهت٘هٚز راهٚا امحز صالح ستٌز 2

 

 

 

 

 

 ُا٢ب ص٢ٚػ ادتاًعٞ

 هوزصاعات اهعوٚا ٗاهبش٘خ

 

 أ.ر / طضٙف ؽ٘قٛ فضز

 

        

 

         

 

 ,,ٙعتٌز  

 ص٢ٚػ ادتاًعٞ

 

 أ.ر / أًني اهغٚز امحز هعفٛ

 


