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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 ّ . 18/6/2017( بتاصٜذ   131ايتصزٜل ع٢ً ذلضض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ذلضض اجلًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

 

 1/8/2013املكز١َ بؾإٔ اعتعضاض ريٌٝ ازلاطات دلًػ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ خالٍ ايفرت٠ َٔ املشنض٠  -

 .31/7/2017اىل 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا َع تٛدٝ٘ ايؾهض يفضٜل ايعٌُ.  -

 

 املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اعتعضاض ريٌٝ اجلاَع١ بايًػ١ االزلًٝظ١ٜ نأرا٠ يًتٛاصٌ ايزٚيٞ. -

 

 ايكضاص

 ط اجملًػ عًُا َع تٛدٝ٘ ايؾهض يفضٜل ايعٌُ.أسٝ  -

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ايزبًَٛات املتاس١ مبعٗز أعاخ ٚتطبٝكات ايًٝظص ظاَع١ بين عٜٛف يًعاّ  -

 2017/2018االنارميٞ 

 ربًّٛ تفاعٌ ايًٝظص َع املٛار 

 ربًّٛ اْع١ُ ايًٝظص 

 ربًّٛ تطبٝكات ايًٝظص ايبٝٛيٛد١ٝ 

 يطب١ٝربًّٛ تطبٝكات ايًٝظص ا 

 ٕربًّٛ تطبٝكات ايًٝظص يف ايفِ ٚاالعٓا 

 ربًّٛ تطبٝكات ايًٝظص يف ايعًّٛ ايصٝزي١ٝ ٚايبٝٛض١ٝ٥ٛ 

  
 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -
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ز املكٝ –املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً َز اعتجٓا٥ٞ يًباسح / ذلُز عٝز ناٌَ  -

بزصد١ ايزنتٛصا٠ بكغِ اجلػضافٝا ملز٠ ؽٗضٜٔ ٚسيو يًشصٍٛ ع٢ً ؽٗار٠ ايتٛفٌ سٝح إ قٝزٙ عٝٓتٗٞ يف 

ٚ اْ٘ اْت٢ٗ َٔ ايضعاي١  ٚداٖظ٠ يًُٓاقؾ١ بايضغِ َٔ  إ ايطايب قز ارٟ اَتشإ ايتٛفٌ َضتني  2017ٜٛيٝٛ  17

 َٚغذٌ يالَتشإ يًُض٠ ايجايج١.

 ايكضاص

 .ا.ر/ َصطف٢ عبز اجلٛارَٔ  املكزّ يكاْْٛٞ املٛافك١ ع٢ً ايضأٟ ا -

 

ايال٥ش١ املاي١ٝ يربْاَر رب١ًَٛ ايهُٝٝا٤  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً -

 احل١ٜٛٝ.

 ايكضاص

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

 

تفعٌٝ بضْاَر رب١ًَٛ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ملتكز١َايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ ااملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 ٚاملعتُز يف ال٥ش١ ايه١ًٝ. 2017/2018صقاب١ اجلٛر٠ يًعاّ ايزصاعٞ 

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -

 

 املشنضات املكز١َ بؾإٔ تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ يرتق١ٝ  اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  -

 

 رصد١ ايٓؾاط ايزصد١ املطًٛب١ ايزصد١ احلاي١ٝ ايه١ًٝ االعِ ّ

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايعًّٛ امئ َعٛض ذلُٛر 1

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايعًّٛ عُار ذلُز ع١ًَٛ 2

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايصٝزي١ اهلاّ اَني ذلُز 3

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايصٝزي١ ٖز٣ ذلُز ذلُٛر 4

 4 اعتاس َغاعز َزصؼ طب االعٓإ عبز احلُٝز٢َٓ ايغٝز  5

 6 اعتاس  اعتاس َغاعز االراب ْضَني عبز ايٖٛاب امحز 6

 6 اعتاس  اعتاس َغاعز ايطب ايبؾضٟ َضفت امساعٌٝ عبز ايععِٝ 7

 6 اعتاس  اعتاس َغاعز االراب خايز ذلُٛر عبز ايٖٛاب 8

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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 قدمة من الكليات: المذكزات الم رابعا
 

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

 :ـ التربيةكلية  -2
 

 
 

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري عاص٠ ذلضٚؼ ط٘ 1
ايتزفل ايٓفغٞ ٚعالقت٘ ظٛر٠ احلٝا٠ يز٣ ع١ٓٝ َٔ طالب 

 ايتدصص( -َع١ يف ض٤ٛ َتػريٟ )ايٓٛع اجلا

ا.ر/ عًُٝإ ذلُز 

 عًُٝإ

15 

 ايزنتٛصا٠ ؽُٝا٤ عًطإ ذلُز 2

فاع١ًٝ اعتدزاّ اعرتاتٝذٝيت االيعاب ايتع١ًُٝٝ ٚايتعًِ 

ايتعاْٚٞ ع٢ً ت١ُٝٓ ايشنا٤ ايغُعٞ ٚايبصضٟ يز٣ بعض 

 تالَٝش َزاصؼ ايرتب١ٝ اخلاص١ بزٚي١ ايهٜٛت

 12 ا.ر/ عٗاّ سٓفٞ

 ايزنتٛصا٠ َضِٜ قاعِ ذلُز 3

فعاي١ٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً االيعاب ايتع١ًُٝٝ بايهُبٝٛتض 

باعتدزاّ بعض املٗاصات ايعًٝا يًتفهري يت١ُٝٓ ايشنا٤ ايبصضٟ 

 ٚايٛدزإ يتالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ بزٚي١ ايهٜٛت

 13 ا.ر/ عٗاّ سٓفٞ

 ايزنتٛصا٠ اعالّ صاؽز ع٢ً قاعِ 4

زصٜيب قا٥ِ ع٢ً عارات ايعكٌ يف ت١ُٝٓ املٗاصات فعاي١ٝ بضْاَر ت

 ايًػ١ٜٛ يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ س٣ٚ صعٛبات ايتعًِ

ا.ر/ عًُٝإ ذلُز 

 عًُٝإ

14 

 

 :ـاآلدابكلية  -3
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  سٓإ سغني َضعٞ 1

ت ايغٝاع١ٝ يف ايزٚي١ ايعباع١ٝ يف ايعصض االغتٝاال

 ّ( 1198 – 1055ٖـ() 59 – 447ايغًذٛقٞ )

 ر/ ذلُز امحز ابضاِٖٝ

 ر/ ذلُز عٝز ناٌَ

7 

5 

 املادغتري  ٖب٘ اؽضف ذلُز ايصًٞ 2

بعض ايعاٖضات اجلَٝٛٛصفٛيٛد١ٝ ع٢ً داْيب ايطضٜل 

املضصٛف بني بين عٜٛف ٚصأؼ ايظعفضا١ْ )رصاع١ 

حت١ًًٝٝ( باعتدزاّ ْعِ املعًَٛات  دَٝٛٛصفٛيٛد١ٝ

 اجلػضاف١ٝ ٚتكٓٝات االعتؾعاص َٔ بعز

 3 ر/ امحز ايغٝز َعتٛم

 َعاٖض ايفغار االراصٟ ٚاملايٞ يف ايعضام يف ايزٚي١ ايعباع١ٝ املادغتري  اميإ َاٖض ذلُز ع٢ً 3
 ر/ ذلُز امحز ابضاِٖٝ

 ر/ ذلُز عٝز ناٌَ

6 

4 

 املادغتري  اَاْٞ رلتاص ؽشات١ 4

اثض رصد١ صعٛب١ امل١ُٗ ٚايٛعٞ بٗا ع٢ً رق١ ايتعضف ايبصضٟ 

 ع٢ً ايهًُات ٚعضعت٘ يز٣ ع١ٓٝ َٔ طالب اجلاَع١

 3 ر/ غار٠ عبز ايػفاص

 ايزنتٛصا٠ ْغ١ُ ْاصض طٜٔ عًٞ 5
ايٛظا٥ف ايتٓفٝش١ٜ ٚايشانض٠ يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

 َٔ س٣ٚ مسات ايتٛسز١ٜ : َٓعٛص بعزٟ

 احلُٝزا.ر/ ٖؾاّ عبز 

 ا.ر/ فٛق١ٝ عبز ايفتاح

3 

1 

 
 :ـالعلومكلية  -4

  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 11 أر/ ذلُز دلزٟ خًٌٝ  رصاع١ حتًٌٝ نٗضبٞ يتكزٜض ذلصضات قٓٛات ايهايغّٝٛ املادغتري آال٤ عبز اهلارٟ أمحز  1

 املادغتري ْع١ُ عبز املٛدٛر ذلُز  2

رصاع١ َكاص١ْ يتأثري تعضض أَٗات اجلضسإ ايبٝضا٤ ملار٠ 

 ال٥زٖا ٚايفايربٚات ع٢ً منٖٛا ٚ

 أر/ أسالّ َصطف٢ ايبهضٟ

 ر/ أمحز صدب دابض 

 ر/ صؽا عظت سغني 

7 

6 

4 

 ايزنتٛصا٠ أمحز سنٞ ذلُز  3

ايطضم ايطٝف١ٝ ايعزر١ٜ حلٌ املعارالت ايتفاض١ًٝ 

غض١ٜ َٔ ايضتب املتػري٠ ٚايتفاض١ًٝ ايتها١ًَٝ ايه

 ٚايعؾٛا١ٝ٥ 

 أر/ أمحز عبز ايكارص

 أر/ عٝز سغٔ عبز ايضمحٔ

12 

4 
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 :ـالتربية الرياضيةكلية  -5
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  عُار ذلُٛر فتشٞ 1

َٗاصات صٜاض١  تأثري اعتدزاّ ايتزصٜػ املصػض ع٢ً تعًِ بعض

 اجلٛرٚ يًطايب املعًِ

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ عاص٠ ْبٟٛ

12 

3 

2 

ذلُز سافغ ذلُز 

 سافغ

 املادغتري 
 110يتشغني املغت٣ٛ ايضقُٞ يغبام  SAQَٓع١َٛ ٖض١َٝ يتزصٜبات 

 ّ سٛادظ

 ر/ صاْٝا سغٔ

 ر/ ذلُز صٜاض

7 

1 

 املادغتري  امسا٤ ذلُز سنٞ 3

ٌُ اخلطط١ٝ ٚأثضٙ ع٢ً اهلذّٛ بضْاَر تزصٜيب باعتدزاّ اجل

 اخلاطف يٓاؽ٧ نض٠ ايغ١ً

 ا.ر/ امحز عبز اخلايل

 ر/ امحز ؽبٌ

4 

1 

 املادغتري  امسا٤ قطب ذلُز 4

اجتاٖات اٚيٝا٤ االَٛص سلٛ اختٝاص ْٛع١ٝ االْؾط١ ايضٜاض١ٝ البٓا٥ِٗ 

 ٚعالقتٗا ببعض املتػريات ايٓفغ١ٝ

 ر/ صؽا ذلُز اؽضف

 ر/ ذلُز ابضاِٖٝ

6 

7 

 املادغتري  ٛصٙ ؽعبإ سغينْ 5

تأثري تزصٜبات ايبًَٝٛرتٜو املا٥ٞ ع٢ً تطٜٛض ايكزص٠ ايعض١ًٝ ٚطَٔ 

 ّ سض٠ 200ارا٤ ايزٚصإ بايؾكًب١ يتشغني املغت٣ٛ ايضقُٞ يغباسٞ 

 ر/ صؽا ذلُز تٛفٝل

 ر/ احلغٝين فضاز

7 

1 

 املادغتري  ٖز٣ بزٟٚ امحز 6

اخلاص١ َع االعٜٛا٤ رصاع١ تكٛمي١ٝ يع١ًُٝ رَر س٣ٚ االستٝادات 

 يف بضْاَر ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ املزصع١ٝ مبشافع١ بين عٜٛف

 ر/ صاْٝا ذلُز ععٝز

 ر/ ذلُز ذلب خفادٞ

7 

8 

7 

اميإ صالح ايزٜٔ 

 امحز
 املادغتري 

تكِٜٛ احلاي١ ايػشا١ٝ٥ يطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ باملزٕ 

 اجلاَع١ٝ ظاَع١ بين عٜٛف ٚفكا يًُعاٜري ايعامل١ٝ

 ا.ر/ سٓإ ع٢ً سغني

 ر/ اؽضف عبز ايغالّ

10 

10 

 املادغتري  اميإ ايبزٟٚ عًٞ 8

تأثري تزصٜبات خاص١ باعتدزاّ قٓاع ايتزصٜب ع٢ً بعض املتػريات 

 ايفغٝٛيٛد١ٝ ٚايبز١ْٝ يز٣ العيب عٝف املباصط٠

 ا.ر/ ذلُز قزصٟ

 ر/ امئ فتظح غِٓٝ

10 

5 

 املادغتري  اَاْٞ رلتاص ذلُٛر 9
ْاَر باعتدزاّ ايكص١ احلضن١ٝ يتشغني بعض املٗاصات تأثري بض

 احلضن١ٝ االعاع١ٝ يهض٠ ايغ١ً يز٣ تًُٝشات املضس١ً االبتزا١ٝ٥

 ر/ صاْٝا ذلُز ععٝز

 ر/ امحز َصطف٢

8 

2 

 املادغتري اٜ٘ ذلُز َصطف٢ 10

تأثري بضْاَر تزصٜبات خاص١ ع٢ً َغت٣ٛ ارا٤ بعض املتػريات 

 اؽ٦ات اهلٛنٞايبز١ْٝ ٚاملٗاصات املضنب١ يٓ

 ا.ر/ امحز عبز اخلايل

 ر/ ٚعاّ عبز املٓعِ

5 

1 

 املادغتري ذلُز عامل عبز ايعظٜظ 11
اخلصا٥ص ايبَٝٛٝهاْٝه١ٝ ملٗاص٠ ايضن١ً ايٓصف را٥ض١ٜ 

 ايعهغ١ٝ بايضدٌ االَا١َٝ يالعيب ايهاصات١ٝ

 ر/ امحز ايزايٞ

 ر/ صبٝع عًُٝإ

5 

1 

 املادغتري صؽا فُٗٞ ذلُٛر 12

َر تعًُٝٞ َكرتح باعتدزاّ االيعاب ايصػري٠ ع٢ً بعض تاثري بضْا

 ْٛاتر ايتعًِ يتالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ َٔ س٣ٚ االستادات اخلاص١

 ر/ صاْٝا ععٝز

 ر/ ذلُز ذلب

5 

4 

 املادغتري ٖٓا٤ َصطف٢ َعٛض 13

تاثري اعتدزاّ اهلٝربَٝزٜا ع٢ً ْٛاتر ايتعًِ يبعض املٗاصات 

 يطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝاالعاع١ٝ يضٜاض١ ايهاصات١ٝ 

 13 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -6
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري أمسا٤ إبضاِٖٝ أمحز  1
ٖٓزع١ االْظميات احمل١ًً املؾتك١ َٔ ايالقُات ايبهرت١ٜ 

 العتدزاَات املضار٠ يًُٝهضٚبات يتشغني خٛاصٗا ي

 ر/ ٚال٤ مجاٍ سظٜٔ

 صم ذلُز رؽٝؾ٘  ر/ طا

14 

1 

 املادغتري  بٝزا٤ ذلُزعبز اجملٝز  2

ايتدُض ايصًب إلْتاز إْظِٜ االيفا اًَٝٝظ َٔ باعًػ عبتًػ 

 ٚاالعربدًػ ْٝذض 

 أر/ عال محٛر٠ 

 ر/ َٞ ذلُز سغٔ

 ر/ صالح ايزٜٔ مجاٍ 

3 

14 

5 

 اختظاٍ ايهضّٚ عزاعٞ ايتهافؤ يف صٓاع١ االمسٓت املادغتري  ز ذلُز أمحز ذلُ 3

 أر/ ذلُز زلٝب أمحز

 ر/ ذلُز عبز احلهِٝ 

 ر/ أمسا٤ محٛر٠ 

6 

4 

5 

 املادغتري  فاط١ُ أمحز ذلُز  4

ايتأثري ايٛقا٥ٞ احملتٌُ يهال َٔ عٝتادًبتني ٚمحض 

اٜالدٝو املغتشح ظظ٦ٜات أنغٝز احلزٜز ايٓاَْٛرت١ٜ يف 

 إ اجلضس

 ر/ إميإ ط٘ ذلُز 

 ر/ خايز ؽعبإ ٖاؽِ

 ر/ أمحز طنضٜا عبز ايععِٝ 

8 

6 

5 

 املادغتري  عاص٠ ذلُز سغٔ  5
ايزقٝك١ ايزاخ١ًٝ يٓبات   اعتهؾاف ايها٥ٓات احل١ٝ

 املُٝٛعٜٛػ الٚصٜفٛيٞ )ايعا١ً٥ عابٛتٝغٞ( املظصٚع يف َصض 

 ر/ ٚال٤ ذلُٛر سغنيأّ 

 ر/ طاصم رؽٝؾ٘ 

5 

2 
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 :ـالتجارةة كلي -7
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  إبضاِٖٝ  ذلُزذلُز خايز  1

أثض متهني ايعاًَني نُتػري ٚعٝط يف ايعالق١ بني ايكٝار٠ 

ايتؾاصن١ٝ َٚغت٣ٛ األرا٤ ايٛظٝفٞ )رصاع١ تطبٝك١ٝ( ع٢ً 

 ٜزايعاًَني باهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يًرب

 أر/ ؽعبإ أمحز عبز ايعًِٝ

 ر/ أمحز ذلُٛر املصضٟ 

3 

3 

 املادغتري  َاصٟ ْبٌٝ ٜٛعف بطضؼ  2

أثض ايتكزٜض ع٢ً املغ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ ع٢ً دٛر٠ املضادع١ 

ٚإْٗا٤ فرت٠ تعاقز املضادع يف ايؾضنات املصض١ٜ املغذ١ً )رصاع١ 

 تطبٝك١ٝ (

 5 أر/ بزص ْبٝ٘ أصعاْٝٛؼ 

 املادغتري  بز ايٖٛاب ذلُٛر أمحز ع 3

رصاع١ تأثري ٖٝهٌ املًه١ٝ املضنظ٠ ع٢ً دٛر٠ تكاصٜض 

 االعتزا١َ ٚإْعهاع٘ ع٢ً قٝز املٓؾأ٠ 

 أر/ إبضاِٖٝ عبز احلفٝغ

 أر/ إميإ ععز ايزٜٔ 

4 

3 

 ايزنتٛصا٠  إٜٓاؼ فدضٟ فضز اهلل  4
تطٜٛض بٝاْات  ذلاعب١ ايتهايٝف باعتدزاّ ذلاعب١ ايبص١ُ 

 ض ايتدطٝط ٚايضقاب١ )رصاع١ تطبٝك١ٝ(ايب١ٝ٦ٝ ألغضا

 3 أر/ زلاتٞ إبضاِٖٝ عبز ايعًِٝ 

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -7
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري أمحز ذلُز ايبػزار٣ 1

رصاع١ َكاص١ْ يإلْظميات املضار٠ يًغضطإ املٓتذ١ بٛاعط١ 

ٚاملصاغ١ يف صٛص٠ َتٓا١ٖٝ ايصػض َع املضنبات ايبهتريٜا 

 املضار٠ يًغضطإ ايتذاص١ٜ

 أ.ّ.ر/ عاَح ذلُز ذلُزٟ 

 ا.ّ.ر/ ١ًْٗ ؽشات١ قطب

 طاصم ذلُز تٛفٝل /ر

12 

1 

5 

 املادغتري ْضَني فهضٟ َطض 2

ٚبٝٛيٛد١ٝ يًظٜٛت ايطٝاصٙ يٓبات  ١رصاع١ فٝتٛنُٝٝا٥ٝ

 دضافٝٛالْػ )دضاّْٝٛ( عا٥ً٘ اجلاصْٚٝاتايبالصدِْٛٝ 

 ا.ر/ عاَح فهضٟ ابٛ طٜز

 ر/ رايٝا االَري ذلُز    

 ر/ امسا٤ ابضاِٖٝ امساعٌٝ   

6 

2 

7 

 رصاع١ صٝزال١ْٝ عٔ ْعاّ تٛصٌٝ رٚا٥ٞ العتٗزاف املذ املادغتري ٜامسني خايز صبٝع 3

 ا.ر/ ٖب٘ عامل

 ر/ ؽٗري٠ املٓؾاٟٚ

 ر/ صؽا عبز ايغالّ

12 

10 

8 

 طضٜك١ عضٜع١ يًهؾف عٔ س١ٜٛٝ يكاح اييب عٞ دٞ املادغتري ٖٓز ذلُز َػاٚصٟ 4
 ر/ عاَح ذلُزٟ

 ر/ ذلُز ايغٝز عًٞ

11 

1 

 ايزنتٛصا٠ ابٛ بهض ذلُز ذلُٛر 5

رصاع١ َكاص١ْ بني ْؾاط اجلغُٝات ايٓا١ْٜٛ ايفض١ٝ ٚسزٖا 

كا١َٚ امل املٝهضٚباتٚباالؽرتاى َع املضارات احل١ٜٛٝ ضز 

 اجلضٚحعز٣ٚ عظٚي١ َٔ َٔ املضارات احل١ٜٛٝ ٚ امليًعزٜز 

 ا.ّ.ر/ عاَح ذلُز ذلُزٟ   

 ر/ صساب ذلُٛر عبز ايباقٞ

 ر/ رعا٤ صفٛت ذلُز 

 ر/ اميإ عبز ايعظٜظ اجلبايٞ 

13 

1 

1 

3 

 

 

 :ـالطب البشريكلية  -1
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

اال٤ َصطف٢ دالٍ 

 ايزٜٔ

 املادغتري

رصاع١ َكاص١ْ بني اعتدزاّ يٝظص ثاْٞ انغٝز ايهضبٕٛ ٚاجلضاس١ 

 اجملٗض١ٜ ايتكًٝز١ٜ يف عالز ايعًٌ احلُٝز٠ بايجٓاٜا ايصٛت١ٝ

 ا.ر/ صاَظ صربٟ

 ا.ر/ عال٤ ايزٜٔ فتشٞ

 ر/ صبٝع عٝز

9 

1 

2 

 املادغتري  صارم صبٝع ابضاِٖٝ 2

ؤ١ٜ يًهٛببتني يف َتالط١َ ايضا٥ك١ ايتشكل َٔ ايك١ُٝ ايتٓب

 ايتٓفغ١ٝ احلار٠

 ا.ر/ عاَح نُاٍ

 ا.ر/ ذلُز ٜٛعف

 ر/ ذلُز بهضٟ

10 

1 

1 

 املادغتري  ذلُٛر مجاٍ ذلُز 3

تأثري ايتُٝ٘ اجلٝز يف ايٛقا١ٜ َٔ ايتٗاب ايبٓهضٜاؼ َا بعز َٓعاص 

 ايكٓٛات املضاص١ٜ

 ا.ر/ رٜٓا امساعٌٝ

 ر/ عُضٚ عبز ايباصٟ

7 

5 
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 املادغتري  ايضؤٚف عُض عبز ايػين عبز 4

تكِٝٝ املٝهاْٝها احل١ٜٛٝ يًكض١ْٝ يف اجلًٛنَٛا َفتٛس١ 

 ايظا١ٜٚ االٚي١ٝ

 ا.ر/ ساطّ عفت

 ر/ صفا٤ عٛض اهلل

8 

6 

 املادغتري  امحز محزٟ صالح 5

جتضب١ َٓضبط١ عؾٛا١ٝ٥ بني عكاص ايهًَٛٝفني عرتات ٚيٝرتٚطٍٚ 

ض٢ َتالط١َ تهٝػ ٚايتاَٛنغٝفني يف سح االباض١ يف َض

 املباٜض

 ا.ر/ اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ

 ا.ر/ ذلُز ْادٞ

 ر/ اؽضف مسري

14 

10 

5 

 املادغتري ذلُز نُاٍ ط٘ 6

تػريات اصتفاع ضػط ايٛصٜزٟ ايبابٞ يف املضض٢ املصابني بايتٗابني 

بايتٗاب ايهبزٟ ايفريٚعٞ ع٢ املظَٔ املصشٛب بايتؾُع ايهبزٟ 

 يًفريٚعات سات ايتأثري املباؽضاملعاجلني بايعكاقري املضار٠

 ا.ر/ رٜٓا امساعٌٝ

 ر/ امسا٤ عال١َ

6 

2 

 اضطضابات ايصٛت ٚتأثريٖا ع٢ً دٛر٠ سٝا٠ املغٓني  املادغتري  ٖز٣ محزٟ سغني ذلُز  7
 أ ّ ر/ صافٝٓاط زلٝب 

 ر/ أمحز عبز ايعظٜظ 

2 

1 

 املادغتري  مسض ذلُز أمحز  8

ايبٝفني ع٢ً صرٚر ايزٚص تأثري نربٜتات املاغٓغّٝٛ َكابٌ ايٓ

 ايز١َٜٛ يًتٓبٝب ايفُٟٛ ٚايضغاَٞ يف املضض٢ املزخٓني 

 أر/ رعا٤ أبٛ ايكاعِ صؽٛإ

 ر/ صٜٗاّ ذلُز ذلُز 

4 

1 

 املادغتري  ذلُز  عبز احلُٝز ٖب٘  9
تكِٝٝ ايٛظٝف١ اجلٓغ١ٝ يز٣ ايٓغا٤ ايالتٞ ٜعاْني َٔ ايصزاع 

 ايٓصفٞ ٚايصزاع ايٓادِ عٔ ايتٛتض 

 غاّ ايزٜٔ سغينأر/ س

 ر/ أمحز صدب أمحز 

 ر/ ذلُز إبضاِٖٝ عضابٞ 

2 

4 

3 

 املادغتري  ذلُٛر أمحز ذلفٛظ  10

تجبٝت نغٛص ايًك١ُ اخلاصد١ٝ مبفصٌ املضفل باألطفاٍ باعتدزاّ 

 اعالى َعز١ْٝ أٚ َغاَري 

 أر/ عاطف ذلُز َضعٞ

 ر/ أمحز دابض 

10 

5 

 املادغتري  أمحز ذلُز عبز احلهِ  11

َار٠ االٚنغٝتٛعني ع٢ً األْغذ١ ايزافك١ يف األصاْب املصاب١  تأثري

 بزا٤ ايغهضٟ بٛاعط١ َار٠ االعرتبتٛطٚتٛعني 

 أر/ عانف عبز احلًِٝ 

 أر/ أعا١َ نُاٍ سنٞ

 ر/ بهاص صَضإ 

3 

2 

1 

 املادغتري  ْغضٜٔ ذلُٛر سنٞ  12
َعزٍ اْتؾاص ٚذلزرات فكض ايزّ ايجًح ايجايح َٔ احلٌُ يف َغتؾفٞ 

 ض ايعٝين ايتعًُٝٞ قص

 أر/ إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ 

 ر/ ذلُز عبز ايتٛاب 

12 

2 

 املادغتري  إعالّ فضٜز عبز ايػفاص  13

َتابع١ احلاي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ ٚنفا٠٤ عض١ً ايكًب باملٛدات 

 ايصٛت١ٝ يًُضض٢ ايشٜٔ مت تضنٝب هلِ املٓعِ ايتظاَين ايجالثٞ 

 أر/ ٖؾاّ بؾض٣ ذلُٛر 

 ر/ ذلُز ؽفٝل عٛض 

8 

2 

 ايكزصات املعضف١ٝ ملضض١ ايشبشب١ األر١ْٝ  املادغتري  سٓإ ذلُز ذلُز  14

 أر/ صؽا سغٔ عًُٝإ

 ر/ ذلُز إبضاِٖٝ عضابٞ

 ر/ ٢َٓ سغٔ تٛفٝل 

3 

2 

3 

 املادغتري  ْٛصٖإ عارٍ عبز ايٖٛاب  15
ٚايعكِ يف  G/A 308رصاع١ ايعالق١ بني عاٌَ شلض ايٛصّ ايفا 

 ايشنٛص املصضٜني 

خزصل١ ذلُز أبٛ  أر/

 دبٌ

 أ ّ ر/ ْؾأت ْبٌٝ إمساعٌٝ 

 ر/ ؽُٝا٤ ذلُز أبٛ طٜز

13 

6 

1 

 املادغتري  ْضَني نُاٍ صؽزٟ  16

ْغب١ اصجتاع ايعفض٠ بعز اعتص٦اهلا ٚعٌُ تضقٝع١ ساتٞ املًتش١ُ 

 َكاص١ْ بايغزي٘ ايزٚصا١ْٝ 

 أر/ ساطّ عفت ٖاصٕٚ

 ر/ عبز ايضمحٔ ؽعبإ 

14 

1 

 املادغتري َٝٓا سٓا ص٥ٌُٛٝ 17

تأثري اطي١ املٝا٠ ايبٝضا٤ باملٛدات فٛم ايصٛت١ٝ ايػري َصشٛب 

 مبضاعفات ع٢ً ضػط ايعني

 ا.ر/ ساطّ عفت

 ر/ عبز ايضمحٔ ؽعبإ

9 

4 

 ايزنتٛصا٠ امحزأمحز ذلُز أمحز  18
صر َفتٛح َٔ اجلاْب اخلًفٞ األْغٞ اتجبٝت نغض ٖضب١ عع١ُ 

 ايغام 

 أر/ عاطف ذلُز َضعٞ 

 دابض ايبٓا أ ر ّ/ عُض

 ر/ أمئ عبز ايباعط 

13 

10 

4 

 ايزنتٛصا٠  ٖب٘ فاصٚم دابض  19

ٚبًٝهغرتٜٔ ايشٟ ضلتٟٛ ع٢ً  10رٚص اجلني رٜؾفًٝز اٟ اٍ دٞ اٍ 

 يف َضض٢ فريٚؼ االيتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ عٞ املظَٔ  5اجملاٍ 

أر/ خزصل١ ذلُز أبٛ 

 دبٌ

 أر/ رٜٓا إمساعٌٝ عطٝ٘

 ر/ سٓإ ذلُز فضسإ 

14 

7 

6 

 ايزنتٛصا٠  عاص٠ عبز ايضمحٔ ذلُز  20
( يف TIM-3( ٚ )CEACAM-1تكِٝٝ ظٗٛص نال َٔ بضٚتٝٓات )

 ٖغتٛباثٛيٛد١ٝ( –عضطإ ايعٗاص٠ ايبٛي١ٝ يًُجا١ْ )رصاع١ َٓاع١ٝ 

 أر/ بز١ٜٚ بَٝٛٞ إبضاِٖٝ 

 أ ّ ر/ عشض ع٢ً 

 ر/ عب١ً عٝز ذلُٛر٠ 

1 

7 

3 

 ايزنتٛصا٠  ْار١ٜ أمحز عبز املعظ  21
( يف ساالت عضطإ املجا١ْ 1اٍ –تعبري صابط ايٛفا٠ املربَر  )بٞ رٟ 

 )رصاع١ َٓاع١ٝ ٖغتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٖٚغتٛباثٛيٛد١ٝ(

 أر/ مسري٠عبز اهلل 

 أ ّ ر/ ٚعاّ إمساعٌٝ 

 ر/ َض٠ٚ ذلُز عٝز 

1 

3 

2 
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 -)ب( وافق المجلس على تعديل إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 

 

 :ـالحقوق كلية -9
 
 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ ذلُز اْػ دعفض ا.ر/ ذلُز ناٌَ عبٝز املادغتري  امحز دٛرٟ عاصٟ 1

 

 

 :ـاالداب كلية -21
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ر/ ؽٛقٞ ايظٖض٠ املادغتري  دالٍ ع٢ً سغإاميإ  1

 ر/ ؽٛقٞ ايظٖض٠

 ا.ر/ ذلضٚؼ ذلُز ابضاِٖٝ

 

 

 :ـالبييطري الطب كلية -22
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  أ١َُٝ صَضإ عبز ايفتاح  1
 أر/ خايز ذلُز ايزاخًٞ

 ٘ر/ ٚيٝز ذلُٛر عضف

 أر/ خايز ذلُز ايزاخًٞ

 ر/ ٚيٝز ذلُٛر عضف٘

 أر/ أمحز أْٛص ٖٚب٘

 

 

 :ـالبشري الطب كلية -23
 
 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠  ذلُٛر عبز ايضمحٔ عًطإ  1

 أر/ َٓصٛص سغٔ أمحز 

 أر/ ساطّ عفت عبز ايػين

 يغٝز أر/ أمئ ذلُز ا

 أر/ َٓصٛص سغٔ أمحز 

 أر/ ساطّ عفت عبز ايػين
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 -)ج( وافق المجلس على تعديل عنوان رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 

 

 :ـالعلومكلية  -24
 

 

  

 العهوان بعد التعديل العهوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

نوع 

 التعديل

1 

َٓاٍ ْصشٞ عبز 

 ايععِٝ 

 املادغتري

تكِٝٝ تأثريات َهْٛات قؾض 

ايربتكاٍ ايغضع٘ ع٢ً َضض ايبٍٛ 

ايغهضٟ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ يف 

 اجلضسإ ايبٝضا٤ 

تكِٝٝ تأثريات املغتدًص 

اهلٝزصٚاٜجاْٛيٞ يكؾض٠ ايربتكاٍ ايغضٙ 

ٚايٓاصزلني ٚايٓاصزلٝٓني ع٢ً را٤ 

ايغهضٟ املغتشح بايٓٝهٛتني أَٝر 

 إ ٚاالعرتبتٛطتٛعني يف اجلضس

 غري دٖٛضٟ 

2 

صاْزا صاضٞ غضٜاْٞ 

 عبز ايػين
 املادغتري

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض ايطشايب 

ايبشض١ٜ ايبشض١ٜ ع٢ً ايتٗاب 

املفاصٌ املغتشح جتضٜبًٝا يف 

 اجلضسإ ايبٝضا٤ 

ايفعاي١ٝ ايٛقا١ٝ٥ يًُغتدًص املا٥ٞ 

االٜجاْٛيٞ يطشايب اخلػ ايبشضٟ ع٢ً 

ز ايتٗاب املفاصٌ املغتشح مبغاْ

 فضٜٚٓز ايهاٌَ يف اجلضسإ ايبٝضا٤ 

 غري دٖٛضٟ 

 املادغتري َضِٜ عبز ايٖٛاب أ;َز  3

تأثري بعض املهْٛات ايٓبات١ٝ ع٢ً 

اخلًٌ اجلٓغٞ املتشح جتضٜبًٝا يف 

 سنٛص اجلضسإ ايبٝضا٤ 

ايتأثريات احملفظ٠ يًؾٗض٠ اجلٓغٝب١ 

ٚاالْزصٚد١ٝٓٝ حلبٛب يكاح ايٓشٌ 

اب١ مبضض ٚايٓدٌٝ يف اجلضسإ املص

 ايغهض املغتشح باالعرتبتٛطتٛعني 

 غري دٖٛضٟ 

 املادغتري  ١َٓ اهلل ذلُز أؽضف  4

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يظٜت ايظعرت 

ٚايجٍُٝٛ ع٢ً ايغ١ُٝ املغتشج١ 

بايزٚنغٛصٚبٝغني يف اجلضسإ 

 ايبٝضا٤ 

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يظٜت ايظعرت 

ٚايجٍُٝٛ ع٢ً ايغ١ُٝ املغتشج١ 

يزٚنغٛصبٝغني يف اجلضسإ با

 ايبٝضا٤ 

 غري دٖٛضٟ

 

 

 :ـالدراسات المتقدمة كلية -25
 
 

 
 

 

 

  

 التعديلنوع  العهوان بعد التعديل العهوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري آال٤ ذلُز ايغٝز عامل  1

تصٓٝع أغؾ١ٝ َٔ أيٝاف 

ْاَْٛرت١ٜ العتدزاَٗا يف 

 ايصٓاعٞ   َعاجل١ َٝاٙ ايصضف

تصٓٝع أيٝاف ْاَْٛرت١ٜ 

العتدزاَٗا يف َعاجل١ َٝاٙ 

 ايصضف ايصٓاعٞ 

 غري دٖٛضٟ 

 

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

 

 

 :ـالتربيةكلية  -26
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 12/5/2018إىل  13/5/2017َٔ  ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠ عبز املٓعَِض٠ٚ ممزٚح  1
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 :ـالتجارةكلية  -27
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 14/7/2018اىل  15/7/2017 ال ٜٛدز املادغتري  يب٢ٓ امحز عبز ايععِٝ 1

 14/7/2018اىل  15/7/2017 ال ٜٛدز املادغتري عٗري َصطف٢ ايبهضٟ 2

 14/7/2018اىل  15/7/2017 ال ٜٛدز املادغتري ٖب٘ امحز عبز ايععِٝ 3

 
 :ـاالدابكلية  -27

  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 17/9/2018اىل  18/9/2017 17/9/2017اىل  18/9/2016 املادغتري  غار٠ عظت سغاْني 1

 28/5/2018اىل  29/5/2017 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  عبز ايضمحٔ  رعا٤ ذلُز اَني 2

 
 

 :ـالطب البشريكلية  -21
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 2015/2016عاّ خاَػ  ال ٜٛدز املادغتري ٖب٘ امحز ذلُٛر ذلُز 1

 2016/2017عاّ عارؼ   2015/2016عاّ خاَػ  ادغتري امل ؽضٜف عبز ايعظٜظ عٜٛػ  2

 2015/2016عاّ عارؼ   2014/2015عاّ خاَػ  املادغتري  فٝيب فاصٚم عًِ شلً٘  3

 2016/2017عاّ خاَػ  ال ٜٛدز  املادغتري  ذلُز فٛطٟ ذلُز  4

 2016/2017عاّ خاَػ  ال ٜٛدز  املادغتري  ابتغاّ عبز ايًطٝف عضٚص  5

 2016/2017عاّ خاَػ  ال ٜٛدز  املادغتري  ز عٜٛػ ٚال٤ ذلُ 6

 ايزنتٛصا٠  إميإ ذلُز عبز احلُٝز  7

 10/2015عاّ عارؼ ٜبزأ َٔ 

 10/2016إىل 

 10/2017إىل  10/2016عاّ عابع َٔ 

 3/2017إىل  3/2016عاّ خاَػ َٔ  ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  ؽُٝا٤ إبضاِٖٝ عًٞ  8

 3/2018إىل  3/2017عاّ خاَػ َٔ  ال ٜٛدز  ٛصا٠ ايزنت ذلُٛر ذلُٛر ْٛص ايزٜٔ  9
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 :ـالعلومكلية  -29
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 21/7/2016إىل  21/7/2015 21/7/2015إىل  21/7/2014 املادغتري  ذلُز ذلُز أمحز  1

 15/12/2017إىل  15/12/2016 15/12/2016إىل  15/6/2016 املادغتري  َض٠ٚ أمحز شلضٜظٟ  2

 22/4/2018إىل  22/4/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  صفا٤ صالح ايزٜٔ ط٘  3

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

 

 :ـالعلومكلية  -31
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 صعا١ٜ ايطفٌ املادغتري أَاٍ رلتاص ذلُز  1

 

 :ـالطب البشريكلية  -32
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 ظضٚف خاص١  ايزنتٛصا٠ أمحز سغين ؽعبإ  1

 

 

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

 :ـاآلدابكلية  -33
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

  دز١ٜ ايباسحعزّ  املادغتري ذلُٛر امحز فاصٚم 1

 عزّ دز١ٜ ايباسح  املادغتري تٗاْٞ ذلُز ععٝز 2

 

 

 :ـالتجارةكلية  -34
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ا ع٢ً تكضٜض املؾضف َادغتري ْٛاص٠ ذلُز ع٢ً خًٝف١ 1
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 :ـالبيطري الطبكلية  -35
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 جتاٚط عاَإ َٔ ايتغذٌٝ  املادغتري  محز صمسٞ أمحز عبز ايعاٍ أ 1

 
بشأن استكمال رسالة وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى  -36

 الماجستير :
 

 مالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 2016 ْٛفُرب –دٝز  االَضاض املتٛط١ٓربًّٛ  امحز ذلُز زلٝب 1

 2016 َاٜٛ –دٝز  االَضاض املتٛط١ٓربًّٛ  ُز اَنيذلُز امحز ذل 2

 امحز ايغٝز عًٛاْٞ 3
                                                   االَضاضربًّٛ 

 املتٛط١ٓ
 2016 ْٛفُرب –دٝز 

 2016 ْٛفُرب –دٝز  االَضاض املتٛط١ٓربًّٛ  عٝز ابضاِٖٝ ابضاِٖٝ 4

 

 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١

 ايعًٝا ٚايبشٛخيًزصاعات 

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضز

 

        

 

         

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ اجلاَع١

 

 أ.ر / أَني ايغٝز امحز يطفٞ

 

 


