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 االستهالل أوال:
 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .
 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 ّ . 18/7/2017( بتاصٜذ   132ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 
 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

 بؾإٔبادتاَع١  ايتصٓٝف ايزٚيٞ تطٜٛض ايبشح ايعًُٞ َهتب َٔ ٚسز٠ كز١َاملشنض٠ امل -

تٛدٝ٘ مجٝع ايباسجني العتدزاّ ايربٜز االيهرتْٚٞ ايضمسٞ يف مجٝع املداطبات ٚايٓؾض 

ٚادتٛا٥ظ  ٚايهتب ٚبضا٤ات االخرتاع ٚاملؤمتضات ايزٚي١ٝ ٚعزّ االيتظاّ ٜؤرٟ اىل سضَإ ايعطٛ 

  آت ظُٝع اْٛاعٗا.َٔ مجٝع املظاٜا ٚاملهاف

 ايكضاص

 تهًٝف ايغار٠ صؤعا٤ االقغاّ ٚ ٚنال٤ ايهًٝات يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ مبتابع١ تٓفٝش ٖشا االَض

 

بؾإٔ ٚسز٠ تطٜٛض ايبشح ايعًُٞ َهتب ايتصٓٝف ايزٚيٞ بادتاَع١ املشنض٠ املكز١َ َٔ  -

ٚاحمل١ًٝ ٚنشيو االعاخ تٛسٝز اعِ ٚؽعاص ادتاَع١ يف مجٝع املداطبات ايزٚي١ٝ ٚايضمس١ٝ 

 ٚايهتب ٚبضا٤ات االخرتاع ٚاملؤمتضات. 

 ايكضاص

 تهًٝف ايغار٠ صؤعا٤ االقغاّ ٚ ٚنال٤ ايهًٝات يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ مبتابع١ تٓفٝش ٖشا االَض

 

تكضٜض ادتُاع دت١ٓ َٓاقؾ١ ؽضط ادتٝاط اختباص ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ )ايتٛفٌ( ٚعضض  -

 زتُٛع١ َٔ املكرتسات.

 ايكضاص

 

 ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ :

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ    ستُز ستُٛر خطض أ.ر.  

 -ٚ عط١ٜٛ نال َٔ : 

 

 ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ   عُٝز            أ.ر. َٓصٛص سغٔ  

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ  عُٝز            أ.ر. عٗاّ سٓفٞ     

 عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم             أ.ر. َصطف٢ عبز ادتٛار 

  عُٝز املعٗز ايكَٛٞ يزصاعات املؾضٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعط١                                     اعا١َ ععٝزا.ر/ 

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

 . َٔ ايغار٠ ٚنال٤ ايهًٝات يًزصاعات ايعًٝاٚرصاع١ املكرتسات املكز١َ  إلعزار تكضٜض
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تكضٜض ادتُاع دت١ٓ َٓاقؾ١ سكٛم َؾضيف صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصا٠ ارتاص١ بايطالب  -

 ايٛافزٜٔ.

 ايكضاص

 ع٢ً صأٟ املغتؾاص ايكاْْٛٞ. ٚافل اجملًـػ  -

 

١ٝ ايظصاع١ تكضٜض فشص ايال٥ش١ ايزاخ١ًٝ يهًبؾإٔ  ايظصاع١املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

  ملضس١ً ايزصاعات ايعًٝا بٓعاّ ايغاعات املعتُز٠.

 

 ايكضاص

 ع٢ً تكضٜض ايًذ١ٓ بؾإٔ ايتعزٜالت َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض. ٚافل اجملًـػ  -

 

املزصؼ املغاعز بكغِ االطفاٍ ن١ًٝ  –ايطًب املكزّ َٔ ايطبٝب / امحز ستُز عبز اهلل  -

ين عٜٛف  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تغذًٝ٘  يزصد١ َادغتري اَضاض ايكًب ايطب ايبؾضٟ داَع١ ب

يف طب  يالطفاٍ بايكصض ايعٝين )َغتؾفٝات ابٛ ايضٜؿ( صغِ تغذًٝ٘ بزصد١ ايزنتٛصاٙ 

 .َضفل َع٘ ايغٓز ايكاْْٛٞ - داَع١ بين عٜٛفاالطفاٍ 

 

 ايكضاص

 زتًػ ايكغِ ٚزتًػ ايه١ًٝ.اعار٠ املٛضٛع اىل ايه١ًٝ ملشٜز َٔ ايزصاع١ ٚايبشح َٚٛافك١   -

 

 

تربع َٔ ايحتصٌٝ  طٜار٠ ق١ُٝ  املشنض٠ املكز١َ َٔ اراص٠ ايعالقات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ بؾإٔ -

 .ٚسيو يزعِ ايكطاع ٚ طٜار٠ َٛاصرٙ اَصضٜ دٓٝٗا 1000مبكزاص  املعاصٜٔ سني جتزٜز اعاصتِٗ 

 

 ايكضاص

 ايٞ:تهٕٛ ايظٜار٠ ع٢ً ايٓشٛ ايت ع٢ً إ ٚافل اجملًـػ  -

 

 َكزاص ايظٜار٠ ايزصد١

 1000 املزصؼ

 1500 االعتاس املغاعز

 2000 االعتاس

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تٛدٝ٘ ايهًٝات اييت حتتٟٛ ع٢ً بضاَر يًبهايٛصٜٛؼ فكط اىل  -

 االْتٗا٤ َٔ اعزار يٛا٥ح ايزصاعات ايعًٝا.

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -

 

 . MBAاص٠ بؾإٔ تفعٌٝ بضْاَر املادغتري املٗين الراص٠ االعُاٍ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذ -

 

 ايكضاص

 تأدٌٝ املٛضٛع يػٝاب ٚنٌٝ ايه١ًٝ.  -
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بعض ايطٛابط َٓاقؾ١ تعزٌٜ  املشنض٠ املكز١َ َٔ اراص٠ ايعالقات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝ بؾإٔ -

 ات.ارتاص١ مبغا١ُٖ ادتاَع١ املاي١ٝ يزعِ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ يف املؤمتض

 

 ايكضاص

 ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ :

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ    ستُز ستُٛر خطض أ.ر.  

 -ٚ عط١ٜٛ نال َٔ : 

 عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم             أ.ر. َصطف٢ عبز ادتٛار 

 ًٝا ٚايبشٛخيًزصاعات ايع اآلرابٚنٌٝ ن١ًٝ                ا.ر/ صَطإ عبز ايٓيب              

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

 إلعزار تكضٜض .

 

املٛافك١ ع٢ً ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا  بؾإٔ  ن١ًٝ ايتعًِٝ ايصٓاعٞاملشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 ارتاص١ بتدصص تهٓٛيٛدٝا ايٓغٝر.

 

 ايكضاص

 ع١ :ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥ا

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ    ستُز ستُٛر خطض أ.ر.  

 -ٚ عط١ٜٛ نال َٔ : 

 عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم             َصطف٢ عبز ادتٛار  أ.ر/

 ايصٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ                   ا.ر/ ستُز عال١َ                

 يًزصاعات ايعًٝا ايفٕٓٛ ايتطبٝك١ٝٚنٌٝ ن١ًٝ ز صفٞ ايزٜٔ                        ا.ر/ امح

 

 إعزار تكضٜض .زصاع١ ايال٥ش١ ٚي

 

 

 املشنضات املكز١َ بؾإٔ تكِٝٝ االْؾط١ ارتاص١ بادتاَع١ يرتق١ٝ  اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  -

 

 رصد١ ايٓؾاط ايزصد١ املطًٛب١ ايزصد١ اذتاي١ٝ ايه١ًٝ االعِ ّ

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ زُز ابضاِٖٝ ستُست 1

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ اهلٓزع١ عُضٚ َتٛيٞ ايغٝز ارتٛيٞ 2

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبٝطضٟ خايز ط٘ عبز اذتُٝز 3

 6 اعتاس  اعتاس َغاعز ايطب ايبٝطضٟ عُار امحز َٗزٟ 4

 6 اعتاس  َغاعز اعتاس ايطب ايبٝطضٟ امحز ععز سغني ستُز 5

 6 اعتاس  اعتاس َغاعز ايرتب١ٝ ٢َٓ عٛض سغني عًُٝإ 6

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ َٛقف طالب ايزبًَٛات ٚمتٗٝز٣ املادغتري ايشٜٔ  -

 ا يًُض٠ ايجا١ْٝ يف َكضص ٚاسز.ٛصعب

 ايكضاص

 دتٛار.عضض املٛضٛع ع٢ً ا.ر/ َصطف٢ عبز ا -

 

ٝظ٠ يًزصاعات ايعًٝا ٚتؾذٝع ُاملشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اعتُار ايكٛاعز املٓع١ُ يًرباَر امل -

 طٜار٠ اعزارٖا يظٜار٠ َٛاصر ادتاَع١.

 ايكضاص

 ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ :

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ    أ.ر. ستُز ستُٛر خطض  

 -ٚ عط١ٜٛ نال َٔ : 

 ٛر٠ امساعٌٝ                               عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛا.ر/ د

 ا.ر/ اعا١َ ععٝز                                     عُٝز املعٗز ايكَٛٞ يزصاعات املؾضٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعط١ 

 يعًٝاا.ر/ صتاح عبز ايفتاح عًٞ                   ٚنٌٝ ن١ًٝ االقتصار ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ يًزصاعات ا

 ا.ر/ دٝٗإ دابض                                      ٚنٌٝ ن١ًٝ ايظصاع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ

 ا.ر/ ٚال٤ سظٜٔ                                         االعتاس به١ًٝ ايعًّٛ

 إلعزار تكضٜض .

 

االْؾط١ ارتاص١  املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اعزار تصُِٝ يُٓٛسز ايرتق١ٝ ارتاص بتكِٝٝ -

 بايغار٠ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ.

 ايكضاص

 ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ :

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ    ستُز ستُٛر خطض أ.ر.  

 -ٚ عط١ٜٛ نال َٔ : 

 عُٝز ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ              أ.ر. َٓصٛص سغٔ  

 عُٝز  ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ           ا.ر/ ستُٛر صدا٥ٞ                       

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

 إلعزار تصُِٝ يُٓٛسز ايرتق١ٝ ارتاص بتكِٝٝ االْؾط١.

 

ع١ املشنض٠ املكز١َ َٔ املعٗز ايكَٛٞ يزصاعات املؾضٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعط١ بؾإٔ رصا -

 ايال٥ش١ ايزاخ١ًٝ يًُعٗز.

 ايكضاص

 ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ :

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ    ستُز ستُٛر خطض أ.ر.  

 -ٚ عط١ٜٛ نال َٔ : 

 املتٛعط١ عُٝز املعٗز ايكَٛٞ يزصاعات املؾضٚعات ايصػري٠ ٚ             ا.ر/ اعا١َ ععٝز                                 

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

 ا.ر/ صتاح عبز ايفتاح عًٞ                            ٚنٌٝ ن١ًٝ االقتصار ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ يًزصاعات ايعًٝا

 إلعزار تكضٜض .
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 الكليات: المذكزات المقدمة من  رابعا
 

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

 

 :ـالتربية الرياضيةكلية  -3
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 
ستُٛر ستُز ستُٛر 

 عبز ايعاٍ
 املادغتري

عًِ املٗاصات اعرتاتٝذ١ٝ ايتزصٜػ َتعزر املزاخٌ ٚاثضٖا يف ت

 االعاع١ٝ يف ايهض٠ ايطا٥ض٠ يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥

 ر/ صاْٝا اهلٛاصٟ

 ر/ عُضٚ ايغاٜح

7 

1 

 املادغتري صربٜٔ صربٟ عجُإ 2

رصاع١ حت١ًًٝٝ يفاع١ًٝ ايتشضنات ارتطط١ٝ ٚاهلذ١َٝٛ 

يف بطٛي١ االَِ االفضٜك١ٝ يهض٠ ايكزّ ايٓغا١ٝ٥ 

 ّ 2016بايهاَريٕٚ 

 امحز عًٞا.ر/ عُض 

ر/ امحز نُاٍ عبز 

 ايعظٜظ

9 

7 

3 
ستُٛر سغين عبز 

 ايفتاح

 عًٛى املداطض٠ يًٓاؽ٦ني ايضٜاضٝني )رصاع١ عا١ًَٝ( املادغتري

 ا.ر/ صؽا اؽضف

 ر/ مسري اذتٛاي١

4 

1 

  

 

 :ـالصيدلةكلية  -4
  

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

عًٞ َزست عُضٚ 

 سغٔ

 املادغتري

ايتاثري ايعالدٞ ذتذِ ٚ ْٛع َارٙ ايتدفٝف املطاف٘ ايٞ احملًٍٛ 

 ايتٓفغٞ ايشٟ ٜعطٞ يًُضٜض عٔ طضٜل دٗاط االعتٓؾام

 ا.ر/ستُز سغني َعبز 

 ا.ّ.ر/ ْزٟ عٝز 

 ر/ٖزٟ ستُز صبٝع

1 

10 

10 

 املادغتري  دابض فتشٞ دابض 2

ضطإ يبعض االر١ٜٚ رصاع١ ايتأثريات احملت١ًُ املطار٠ يًغ

املدتاص٠ ع٢ً ايغضطإ ايهبزٟ املغتشزخ بٛاعط١ راٟ اٜجٌٝ 

 اعتٌٝ اَٝٓٛ فًٛصٜٔ يف دضسإ ايتذاصب 2ْٝرتٚط اَني/

 ا.ر/ اعا١َ ستُز

 ر/ اَري٠ َضار

 ر/ ٚفا٤ صبٝع

1 

9 

11 

3 

اميإ فتٝإ عبز ايععِٝ 

 ؽافعٞ
 املادغتري 

ايتٓفغٞ حتطري يكاح ضز ايعزٟٚ ايبهتري١ٜ يف ادتٗاط 

 ايغفًٞ

 اٌَ عٝغٞ ععفإ أ.ّ.ر/ 

 ر/ اميإ عبز ايعظٜظ 

 صساب سغٔ باٖٞ  ر/

5 

4 

1 

4 

ابٛ ٖٓطؿ عبز اجملٝز 

 عبز اجملٝز

 املادغتري

طضم يضقاب١ ادتٛر٠ ع٢ً ايٓباتات ايطب١ٝ املغتدز١َ يف عٛم 

 ايزٚا٤ املصضٟ

 ا.ر/ عاَح فهضٟ

 ا.ر/ دٝزٚ بٛيٞ

 ر/ امسا٤ ابضاِٖٝ

7 

1 

7 

 املادغتري ٢ شتتاص ستُزَصطف 5

صٝاغ١ ٚتكِٝٝ َٓص١ دزٜز٠ يفالفْٛٝز طبٝعٞ َطار 

 يالنغز٠

 ا.ر/ ٖب٘ فاصٚم

 ر/ ٖب٘ عبٛر

 ر/ ٖب٘ ابٛ طايب

13 

2 

3 

6 

ٖٝجِ ععٝز عبز ايعظٜظ 

 ععزاٟٚ

 ايزنتٛصا٠

رصاع١ املتػريات اييت تؤثض ع٢ً تٛصٌٝ ٚ فاع١ًٝ االرٜٚ٘ 

 املغتٓؾك٘ يف أَضاض ايض١٥ االْغزار١ٜ

 ا.ّ.ر/ ٖب٘ فاصٚم عامل

 ر / ٖزٟ ستُز صبٝع  

14 

9 

7 
َصطفٞ بؾري ايغٝز 

 بَٝٛٞ

 ايزنتٛصا٠

 باصيف فًٛصاًفَٝٛاصٜا ياْتاز ٚ اختٝاص َظاصع ايهايٛؼ حتفٝظ 

سات ايٓؾاط  ُضنباتيًنُصزص ( ايعا١ً٥ايفَٝٛاصع١ٝ)

 اذتٟٝٛ

 ا.ر/ عاَح فهضٟ

 ا.ر/ مسٝح ابضاِٖٝ

 ا.ّ.ر/ امسا٤ بضاِٖٝ

 ستُز ٜغضٟر/ رٜٓا 

8 

1 

8 

1 

8 
َصطفٞ عاصِ 

 َصطفٞ رصٜٚؿ

 ايزنتٛصا٠

تعبري ٚتٓعِٝ االؽاصات  يزٚص دظ١ٝ٦ٜ س١ٜٛٝرصاع١ 

ايهُٝٝا١ٝ٥ ف٢ ايتغبب يف سزٚخ َضض ايغهضٟ ٚاعتالٍ 

 ايهًٞ ايغهضٟ

 عًٞ امحز ابٛ عٝفأ.ر/ 

 ا.ّ.ر/ اَري٠ َضار ابٛ ٜٛعف

15 

8 
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 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة ـم الطالـــــباســــ م
عـدد 

 اإلشراف

1 
ٖؾاّ َصطفٞ امحز 

 ستفٛظ  

 املادغتري
تجبٝت ايهغٛص اذتزٜج١ يععُ٘ ايظٚصق١ٝ عٔ طضٜل ادتًز 

 بٛاعط١ َغُاص ٖضبضت َكاصْ٘ باألعالى املعز١ْٝ

 ر / عاطف َضعٞ  0ا

 ر / امئ عبز ايباعط 

9 

3 

 ادغتري امل مسض سغني سظٜٔ 2

تكِٝٝ ايٛظا٥ف املعضف١ٝ يز٣ َضض٢ ايش٥ب١ اذتُضا٤ ٚاصتباطٗا 

 بٓؾاط املضض ٚدٛر٠ اذتٝا٠

 ا.ر/ َضفت امساعٌٝ

 ر/ آٜاؼ ابٛ ارتري

 ر/ ٖؾاّ صالح

6 

5 

2 

 املادغتري  اعالّ طًعت عبز ايكارص 3

تأثري ايعبط االَجٌ ملعزٍ ضضبات ايكًب ايكاعزٟ ملضض٢ ضعف 

بٛا املٓعِ ايتظاَين ايجالثٞ ع٢ً دٛر٠ عط١ً ايكًب ايشٜٔ صن

 اذتٝا٠ ٚايتػريات ايٓاؽ١٦ يف املٛدات ايصٛت١ٝ يعط١ً ايكًب

 ا.ر/ ٜاعض عبز اهلارٟ

 ر/ ستُز ؽفٝل

13 

5 

4 

امسا٤ عبز ايعزٍ 

 ابضاِٖٝ

 املادغتري 

تكِٝٝ ايٛظا٥ف ادتٓغ١ٝ ٚايتػريات املظاد١ٝ يالْاخ املصابات 

 بايصزف١ٝ

 ا.ر/ امحز سغاْني

 ْؾأت ْبٌٝر/ 

 ر/ امحز عبز ايعظٜظ

3 

7 

5 

5 

امحز ابضاِٖٝ ستُز 

 صتاتٞ

 املادغتري 
ف٢ ايبٗام قبٌ ٚبعز ايعالز  (SIRT - 1) 1 –قٝاؼ َغت٣ٛ ايغريت 

 باالؽع١ ايط١ٝ٥ٛ فٛم ايبٓفغذ١ٝ ضٝك١ املزٟ

 ا.ر/ عبز ايعظٜظ ايضفاعٞ

 ا.ر/ ي٢ًٝ صاؽز

 ر/ ٜاعض َصطف٢

10 

2 

4 

 ملادغتريا عُضٚ ستُز ْارٟ عظت 6

( ٚاعتذاب١ ايعالز يف 2297630) 1 –ايعالق١ بني دني اؼ ر٣ اف 

االطفاٍ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ ْكص ايصفا٥ح ايز١َٜٛ املٓاعٞ املظَٔ 

 يف ستافع١ بين عٜٛف

 ا.ر/ ستُز سغني َعبز

 ر/ ستُٛر ٖزٜب

 ر/ صؽا عبز ايضاطم

8 

5 

3 

 املادغتري  رٜٓا ٚا٥ٌ إبضاِٖٝ  7

املٗاصات ايغذع َٔ أدٌ تعًِ َفضرات دزٜز٠ إْؾا٤ ٚتطبٝل بضْاَر 

 يألطفاٍ املتأخضٜٔ يػٜٛا ٚايٓاطكني بايًػ١ ايعضب١ٝ 

 أر/ صافٓٝاط صتٝب عظت 

 ر/ ْغضٜٔ فتشٞ ستُٛر 

3 

2 

 املاسغتري  َاصٜإ صدا٤ فهضٟ  8

َز٣ االيتظاّ بربتهٛالت ايعالز املدتًف١ ٚتفصٝالت َضض٢ 

 ايصزف١ٝ يف َصض 

 الّ أر/ عبز ايعظٜظ ايغ

 ر/ ٜاعض َصطف٢ 

10 

4 

 املادغتري  رايٝا أمحز صالح  9

رصاع١ عٔ ْغب١ اْتؾاص املؾ١ُٝ املتزاخ١ً يف املضض٢ سٟٚ ْزب١ 

 ايضسِ ايغابك١ يف ستافع١ بين عٜٛف 

 أر/ إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ

 ر/ ْاْغٞ زتزٟ نُاٍ

15 

1 

 املادغتري  أَري٠ ستُز قضْٞ  10

ًهتٛفضٜني َكابٌ اذتزٜز املػًف رصاع١ َكاص١ْ تأثري اعتدزاّ اي

 باألمحاض األ١َٝٓٝ يف عالز أُْٝٝا ْكص اذتزٜز يز٣ اذتٛاٌَ 

 أر/ إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ

 ر/ ؽريٜٚت ستُز ؽٛقٞ 

14 

4 

 ايزنتٛصا٠ امحز ثضٚتْٛصٖإ  11

االختالفات يف ايؾضاٜني ايتاد١ٝ يف قًب االْغإ ايبؾضٟ : رصاع١ 

 تؾضحي١ٝ ٚاؽعاع١ٝ

 ٛنٌٝ ايغٝزا.ر/ عبز اي

 ر/ سٓإ راٚٚر

 ر/ دابض سغٔ

1 

1 

1 

 ايزنتٛصا٠ أمحز ستُز ستُز سغني 12

تأثري عُل إرصاز ايكطب ايهٗضبا٥ٞ  يًكٛقع١ املظصٚع١ ع٢ً 

 اعتٝعاب ايهالّ ٚدٛر٠ ايصٛت 

 ستُز َادز  أر/ أَري٠

 أر/ أمحز ستُز خاطض

أ ّ ر/ طاصم ستُز 

 ايزعٛقٞ

 ر/ إميإ َصطف٢ بغْٝٛٞ 

1 

1 

2 

1 

 ايزنتٛصا٠ ٚال٤ صالح أَني سغٔ  13

تكِٝٝ اعتدزاّ املٓعاص ايباطين ادتضاسٞ يف إصابات ايبطٔ ايضض١ٝ 

 يز٣ ايبايػني 

 أر/ ٖؾاّ عامل

 أ ّ ر / ٖؾاّ ْفارٟ

 ر/ إبضاِٖٝ عٝز

1 

8 

2 

 ايزنتٛصا٠ خايز ععز ستُز  14

ْؾاط عٝايٛبضٚتني يف َضض٢ ٖؾاؽ١ ايععاّ املصابني ٚغري 

الٍ األٚع١ٜٛ ايز١َٜٛ ايزقٝك١ املصاسب ملضض املصابني باعت

 ايغهض َٔ ايٓٛع ايجاْٞ 

 أر/ سٓإ عًٞ ط٘ 

 ر/ ستُٛر فضٜز ناٌَ 

 ر/ سٓإ ستُز فضسإ 

4 

3 

7 

 ايزنتٛصا٠ َٝٓا عاَٞ سبٝب غايٞ  15

رصاع١ ته١ٝٓٝٗ يًُكاص١ْ بني ايطضم املدتًف١ يتكِٝٝ االعتذاب١ 

َٟٛ املتصًني ظٗاط ايتٓفػ إلعطا٤ احملايٌٝ ملضض٢ االْتٓا٤ ايز

 االصطٓاعٞ 

 أر/ عاَح نُاٍ املضاغٞ

 ر/ صاْٝا َصطف٢ اذتغٝين

 ر/ ستُز بهضٟ ارتٛيٞ 

9 

2 

2 

 ايزنتٛصا٠ أَري ْارٟ ععز  16

ايك١ُٝ ايته١ٝٓٗ يكاؼ قطض ايعصب ايبصضٟ نأرا٠ عضٜض١ٜ غري 

تزاخ١ًٝ باملكاص١ْ َع قٝاؼ ضػط ايغا٥ٌ ايٓداعٞ يف َضض٢ 

 ػط ايكشفٞ احملتٌُ اصتفاع ايط

 أر/ عاَح نُاٍ املضاغٞ

 ر/ ؽضٜف َزست صربٟ 

 ر/ محزٟ محزٟ ستُٛر 

9 

1 

1 
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 :ـالتربيةكلية  -6
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 
ستُٛر أمحز طشاٟٚ 

 َٛع٢ 
 املادغتري 

ايتٛعع١ٝ يف  (Reiglythأثض اعتدزاّ ْعض١ٜ صاجيًٛخ )

ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايفِٗ ايكضا٥ٞ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ يز٣ 

 تالَٝش ايصف األٍٚ اإلعزارٟ 

 أر/ ستُز ستُٛر َٛع٢ 

 ر/ عبري أمحز عًٞ 

5 

6 

 املادغتري  ٚفا٤ عبز املٓعِ إَاّ  2

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ جتُع بني ايتعًِ باالنتؾاف 

املٛد٘ ٚايٝزٜٚات ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املٗاصات اذتغاب١ٝ يز٣ 

 تالَٝش املضس١ً اإلبتزا١ٝ٥ 

 أر/ َزحي١ سغٔ ستُز 

 ر/ ط٘ إبضاِٖٝ ط٘ 

4 

5 

3 
ْاصض ستُٛر صربٟ عبز 

 اهلل 

 املادغتري 
ٜضٟ اإلبزاع اإلراصٟ ٚعالقت٘ بايضضا ايٛظٝفٞ يز٣ َز

 املزاصؼ مبشافع١ بين عٜٛف 

 أر/ أمحز ستُز غامن

 ر/ ٖؾاّ عٝز عباؼ 

5 

6 

4 
عبري فتشٞ َعٛض عبز 

 اهلل 
 املادغتري 

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب باعتدزاّ أْؾط١ َٓتغٛصٟ يف 

خفض اضطضابات ايٓطل ٚايهالّ يز٣ ع١ٓٝ َٔ أطفاٍ 

 َتالط١َ رإٚ 

 أر/ ؽار١ٜ أمحز عبز ارتايل

 عبزٙ  ر/ ْضَني ستُٛر

5 

3 

 املادغتري  َض٠ٚ نُاٍ ناٌَ متاّ  5

أمناط ايتعًِ يف ض٤ٛ منٛسز ٖريَات يًغٝطض٠ ع٢ً ايزَاغ 

ٚعالقت٘ ببعض ايشنا٤ات املتعزر٠ يز٣ تالَٝش املضس١ً 

 اإلعزار١ٜ 

 7 أ ّ ر / أمحز فهض بٗٓغاٟٚ 

6 
ُٖت َصطف٢ عبز 

 ايٖٛاب 

 املادغتري 

ايشٖين اإليهرتْٚٞ فاع١ًٝ اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٜٛ ايعصف 

يف تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ يت١ُٝٓ بعض املفاِٖٝ 

 ايتاصخي١ٝ يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 أر/ عٗاّ سٓفٞ ستُز 

 ر/ عبز املعظ ستُز إبضاِٖٝ 

9 

4 

 املادغتري  أمحز عارٍ ؽعبإ  7

 MODELفاع١ًٝ اعتدزاّ منٛسز ٖٓزٟ صباعٞ املضاسٌ 

HENDYS4CS كٛاعز ايٓش١ٜٛ ع٢ً ت١ُٝٓ يف تزصٜػ اي

بعض املٗاصات ايٓش١ٜٛ ٚاالجتاٖات ضتٖٛا ٚبكا٤ أثض ايتعًِ 

 يز٣ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

 6 أر/ ستُز ستُٛر َٛع٢ 

 املادغتري  اذتغني فضغٌ َضطٚم  8

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يف حتغني ايربٚفاٌٜ ايٓفغٞ يز٣ 

 األطفايب سٟٚ اضطضابات ايتٛسز 

 7 ُز عًُٝإ أر/ عًُٝإ ست

 املادغتري  ستُٛر فتشٞ عٝز  9

أثض اعتدزاّ منٛسز ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً املؾضٚعات يف ت١ُٝٓ 

ايتشصٌٝ َٚٗاصات سٌ املؾهالت ايضٜاض١ٝ يز٣ تالَٝش 

 ايصف ايغارؼ االبتزا٥ٞ 

 أر/ ستُٛر أمحز ستُٛر 

 ر/ عٝز ستُز عبز اهلل 

5 

6 

10 

 

 املادغتري  أمحز بٗٓغاٟٚ عٝز٠ 

١ٝ ب١٦ٝ تزصٜب إيهرت١ْٝٚ قا١ُ٥ ع٢ً بعض أرٚات فاعً

( يت١ُٝٓ َٗاصات إْتاز ايزٚصؼ ٚاالختباصات 2.0ايٜٛب )

 اإليهرت١ْٝٚ يز٣ َعًُٞ املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 أر/ ستُٛر أمحز ستُٛر 

 ر/ عظ٠ فٛطٟ عبز اذتفٝغ 

6 

6 

 املادغتري  ْفغ١ٝ سفين سغٔ  11

١ َٗاصات فاع١ًٝ اعرتاتٝذ١ٝ ايفصٌ املكًٛب يف تُٓٝ

 نتاب١ املكاٍ يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

 أر/ ستُز ستُٛر َٛع٢

 ر/ ستُز ععز بهضٟ  

6 

7 

12 
ستُز ستُٛر عبز 

 اذتفٝغ 

 املادغتري 

أثض اعتدزاّ ارتضا٥ط ايش١ٖٝٓ اإليهرت١ْٝٚ يف تزصؼ َار٠ 

اذتاعب اآليٞ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاصات ايربزت١ ٚايتفهري 

 بتزا١ٝ٥ املتؾعب يز٣ تالَٝش املضس١ً اإل

 أر/ ستُٛر أمحز ستُٛر 

 ر/ فاط١ُ صتٝب ايغٝز 

6 

5 

13 
طٜٓب فتشٞ أمحز 

 سغني 

 املادغتري 

 WEBأثض اعتدزاّ ايضسالت املعضف١ٝ عرب ايٜٛب )

QUEST يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايربزت١ ٚحتصٌٝ بعض )

َفاِٖٝ ايربزت١ املضتبط١ بٗا َكضص اذتاعب اآليٞ يز٣ تالَٝش 

 ١ املضس١ً اإلعزارٜ

 أر/ إميإ صالح ايزٜٔ صاحل 

 ر/ عٝز ستُز عبز ايعظٜظ 

7 

5 

 املادغتري  أعا١َ ستُز أمحز  14
أثض اعتدزاّ ايؾضا٥ط املضع١َٛ يف إنغاب املفضرات ايًػ١ٜٛ 

 ٚت١ُٝٓ ايفِٗ ايكضاٟ يطالب املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 5 أ ّ ر / ٖب٘ َصطف٢ ستُز 

 املادغتري  أعا١َ عٝز عًٞ  15

ّ منٛسز ايتعًِ ايتٛيٝزٟ يف ت١ُٝٓ املٗاصات أثض اعتدزا

ايضٜاض١ ٚايتفهري املٓطكٞ يز٣ تالَٝش ايصف ايضابع 

 االبتزا٥ٝب 

 أر/ َزحي١ سغٔ ستُز 

 ر/ عٝز ستُز عبز اهلل 

6 

7 
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 املادغتري  إٜٗاب عاَٞ ٚصراْٞ  16

تصٛص َكرتح يتطٜٛض أرا٤ َزصاؼ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايفين 

 ذتٛن١ُ ايصٓاعٗٞ يف ض٤ٛ َبارئ ا

 أر/ عًٞ طنٞ ثابت 

 أر/ ٢َٓ عبز ايػين 

6 

7 

17 
َٗا عبز اذتًِٝ عبز 

 ايععِٝ

 املادغتري 

تطٜٛض ايرباَر ايتزصٜب١ٝ يف َضس١ً ايتعًِٝ األعاٜغطٞ 

مبصض يف ض٤ٛ بعض املغتذزات ايعامل١ٝ يتطٜٛض ايرباَر 

 ايتع١ًُٝٝ 

 أّ / عٗاّ ٜغٔ أمحز 

 أ ّ ر / َض٠ٚ عظت 

5 

5 

 املادغتري  ٞ عبز ايتٛاب طٜٓب صاد 18

فاع١ًٝ اعتدزاّ َزخٌ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً املٗاّ يف ت١ُٝٓ 

بعض َٗاصات ايهتاب١ اإلبزاع١ٝ يف َار٠ ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 

 يز٣ طالب ايصف األٍٚ ايجاْٟٛ 

 أر/ نٛثض قطب ستُز 

 أ ّ ر / ٖب٘ َصطف٢ ستُز 

5 

5 

 املادغتري  أٌَ ستُز ستُز  19

تزخٌ املبهض يف ايتعزٌٜ ايغًٛنٞ فعاي١ٝ اعتدزاّ اي

 االدتُاعٞ يز٣ أطفاٍ َتالط١َ رإٚ 

 8 أر/ أمحز فهضٟ بٗٓغاٟٚ 

 املادغتري  أمسا٤ ستُز صضٛإ  20

إعار٠ ٖٓزع١ بعض ايعًُٝات اإلراص١ٜ يف َزاصؼ ايرتب١ٝ 

 تصٛص َكرتح  –ارتاص١ يف َصض 

 ار/ َضِٜ ستُز ايؾضقاٟٚ

 ر/ َٓاص ستُز دابض 

4 

4 

 املادغتري  ٠ محزٟ عبزايغتاص َٝار 21

فاع١ًٝ بضْاَر إصؽارٟ يتشغني َغت٣ٛ ايطُٛح ٚأثضٙ ع٢ً 

 ايجك١ بايٓفػ يز٣ املضاٖكني املٛرعني باملؤعغات اإلٜٛا١ْٝ 

 7 أ ّ ر / طًعت أمحز سغٔ 

 ايزنتٛصا٠  أمحز ستُٛر َٓصٛص  22
فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايتعًِ املكًٛب يف حتغني ايتزصٜػ 

 ٞ ٚايتٓعِٝ ايشاتٞ ملعًُٞ ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ايتأًَ

 أر/ عٝز عبز ايٛاسز عًٞ

 أ ّ ر / ٖب٘ َصطف٢ ستُز 

4 

6 

23 
إٜٓاؼ َصطف٢ عبز 

 ايػفاص 

 ايزنتٛصا٠

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ ايتٓعِٝ ايشاتٞ يف ايكزص٠ ع٢ً سٌ 

املؾهالت ٚأثضٙ ع٢ً رافع١ٝ اإلصتاص يز٣ تالَٝش املضس١ً 

 ٛبات ايتعًِ اإلبتزا١ٜ سٟٚ صع

 8 أر/ عًُٝإ ستُز عًُٝإ 

 ايزنتٛصا٠ رعا٤ ستُز عبز املؤَٔ  24

حتغني أرا٤ َزٜضٟ املزاصؼ االبتزا١ٝ٥ مبصض يف ض٤ٛ َزخٌ 

تهٓٛيٛدٝا األرا٤ ايبؾضٟ رصاع١ َٝزا١ْٝ مبشافع١ بين 

 عٜٛف 

 8 أر/ أعا١َ ستُٛر قضْٞ

 ايزنتٛصا٠ خايز مسري محٝز٠  25

ع٢ً ستضصات ايٜٛب ايتؾاصن١ٝ  فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ

ايٜٛهٞ يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ يف 

 ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ يطالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

 أر/ زتزٟ َٗزٟ عًٞ 

 أ ّ ر/ شتتاص عبز ايفتاح 

5 

6 

 ايزنتٛصا٠ ٖب٘ نُاٍ ستُز  26

فعاي١ٝ بضْاَر إصؽارٟ باعتدزاّ اذتاعب اآليٞ يف ختفٝف 

ت ايغًٛن١ٝ يز٣ ايطالب سٟٚ اإلعاق١ بعض املؾهال

ايش١ٖٝٓ ايبغٝط١ املززتني يف املزاصؼ االبتزا١ٝ٥ ٚأثضٙ ع٢ً 

 ايتفاعٌ االدتُاعٞ 

 أر/ عًُٝإ ستُز عًُٝإ 

 أر/ إٜٗاب عبز ايعظٜظ 

9 

5 

 ايزنتٛصا٠ عشض فتشٞ ستُز  27

فاع١ًٝ بضْاَر  َكرتح قا٥ِ ع٢ً اعرتاتٝذ١ٝ ايفٛصَات 

MAT اعات االدتُاع١ٝ يت١ُٝٓ َٗاصات يف تزصٜػ ايزص

ايتفهري ايٓاقز ٚاالجتاٙ ضتٛ تعًِ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 

 يز٣ تًُٝشات املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 10 أر/ عٗاّ سٓفٞ ستُز 

28 
ٖٓز ناٌَ عبز 

 ايضمحٔ 

 ايزنتٛصا٠

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً اذتٛعب١ اذتغاب١ٝ يف 

ٚبعض دٛاْب األرا٤ ت١ُٝٓ َٗاصات ايتعاٌَ َع تطبٝكاتٗا 

 املٗين يز٣ أخصا٥ٞ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ 

 ر/ ستُٛر أمحز ستُٛر 

 أ ر / طٜٓب ستُز أَني 

7 

5 

 ايزنتٛصا٠ فاتٔ ستُٛر عبز ايعاٖض  29

اعتدزاّ َزخٌ ايتفهري ادتُعٞ يف تزصؼ ضتٛ ع٢ً  اثض

ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ ٚاألرا٤ ايًػٟٛ يز٣ تالَٝش ايصف ايغارؼ 

 االبتزا٥طٞ 

 سغٔ عٝز ؽشات٘ أ ر/ 

 أر/ ستُز ستُٛر َٛع٢ 

6 

7 

30 
أمحز ستُز ستُز 

 عًٞ 
 ايزنتٛصا٠

فعاي١ٝ بضْاَر إصؽارٟ يف اذتز َٔ بعض االضطضابات 

ايٓفغ١ٝ ٚأثض٠ ع٢ً دٛرٙ اذتٝا٠ يز٣ طالب املضس١ً 

 اإلعزار١ٜ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ 

 أر/ عاَٞ ستُٛر ٖاؽِ 

 / أمحز فهضٟ بٗٓغاٟٚ أ ّ ر

5 

9 

 

 :ـالطب البيطري ة كلي -7
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 رصاعات ٚبا١ٝ٥ عٔ َضض اْفًْٛظا ايطٝٛص يف ايبط يف َصض  ايزنتٛصا٠  ْٗا ععز يطفٞ  1

 أر/ ستُز فتشٞ ايكاضٞ

 ر/ عبز ايغتاص عضف٘ 

 ر/ عالَ٘ أبٛ محضٙ عٝز 

5 

4 

5 
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 :ـلتجارةاكلية  -8
  

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ايزنتٛصا٠ امحز سغني ٜٛعف 1

( ع٢ً ERPاثض ايتطبٝل ايفعاٍ يٓعاّ ختطٝط َٛاصر املؾضٚع )

تطبٝل ْعاّ ايتصٓٝع املبغط ٚاْعهاعُٗا ع٢ً االرا٤ 

 ١ٝ املصض١ٜايتؾػًٝٞ : رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املٓعُات ايصٓاع

 ا.ر/ امحز عبز ايٖٛاب

 ر/ سغٔ طعظٚع

5 

5 

 

 :ـاآلدابكلية  -2
  

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ؽعض١ٜ املهإ يف عامل عًُٝإ فٝاض ايضٚا٥ٞ املادغتري  ؽٗري٠ مجاٍ فتشٞ 1
 ا.ر/ عظ٠ عبز ايًطٝف

 ر/ ؽضٜف ادتٝاص

2 

4 

 فهض٠ ارتري ٚايؾض عٓز ايكزٜػ ٜٛسٓا سٖيب ايفِ املادغتري  ز٠ زتزٟ عًٞصٜٚ 2
 ا.ر/ عصُت ْصاص

 ر/ ستُز امحز عًُٝإ

4 

5 

 

 

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

 :ـالتجارة كلية -8
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديل االشراف قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  خري١ٜ ط٘ متاّ 1
 ا.ر/ ستُز ْارٟ عظت

 ر/ ستُز ايغٝز سافغ

 ا.ر/ عٝز امحز ابٛ بهض

 ر/ ستُز ايغٝز سافغ

 املادغتري ستُز عٝز عبز املعتُز 2
 ا.ر/ ستُز ْارٟ عظت

 ر/ محزٟ عبز املٓعِ

 ا.ر/ عٝز امحز ابٛ بهض

 ر/ محزٟ عبز املٓعِ

 

 ـ:الطب البيطري كلية -9
 
 

 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  اَاْٞ ستُز بهض 1
 ا.ر/ عارٍ ارتٛيٞ

 ر/ مجاٍ سغٔ

 ا.ر/ ستُز سغٔ ايؾاطض

 ا.ر/ عارٍ ارتٛيٞ

 ر/ مجاٍ سغٔ

 

 :ـالطب البشري كلية -32
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  يلقبل التعداالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م
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 ايزنتٛصا٠ ستُٛر ستُٛر ْٛص ايزٜٔ 1

 ا.ر/ ستُز عارٍ املضاغٞ

 ا.ر/ عبز اجملٝز ابٛ اجملز

 ؽرئٜ اذتغٝين

 ا.ر/ ستُز سغني َعبز

 ا.ر/ عبز اجملٝز ابٛ اجملز

 ؽرئٜ اذتغٝين

 

 

 :ـالصيدلة كلية -33
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلالشراف ا قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

ْعُٝ٘ صالح ستُز 

 ايصعٝزٟ

 املادغتري

 غٛبضٌٜ ظضٜف ا.ّ.ر / سغاّ

 ر/ ٖزٟ ستُز صبٝع

 ا.ر/ صتٟٛ عبز ايػين امحز

 ا.ّ.ر/ عاَح ستُز ستُزٟ

 ر/ ٖزٟ ستُز صبٝع

 ايزنتٛصا٠ َضٜإ صبشٞ بؾضٟ ععٝز 2

 ر/ أمحز عبز اهلل ايرب0ّ0ٟا

 ر/ ْز٣ عٝز عبز ايٖٛاب0ّ0ا

 ستُز صبٝعر/ٖزٟ 

 ر/ أمحز عبز اهلل ايرب0ّ0ٟا

 ا.ّ.ر/ ستُز ْبٌٝ عبز اذتُٝز

 ر/ ْز٣ عٝز عبز ايٖٛاب0ّ0ا

 ر/ٖزٟ ستُز صبٝع

 ايزنتٛصا٠ عُار سغٓني ستُز سغٓني 3

 أ.ر./ صَطإ عبزاهلل

 ر/ ٚفا٤ صبٝع ستُز

 أ.ر./ صَطإ عبزاهلل

 ر/ ٚفا٤ صبٝع ستُز

 ر/ َض٠ٚ ستُٛر خًف

 عبز ادتٛار ر/ عبز ادتٛار ؽًكاَٞ

 ايزنتٛصا٠ صاْٝا ستُز سغني 4

 ر/ أمحز عبز اهلل ايرب0ّ0ٟا

 ر/ ْز٣ عٝز عبز ايٖٛاب0ّ0ا

 ر/ٖزٟ ستُز صبٝع

 ر/ أمحز عبز اهلل ايرب0ّ0ٟا

 ا.ّ.ر/ ستُز ْبٌٝ عبز اذتُٝز

 ر/ ْز٣ عٝز عبز ايٖٛاب0ّ0ا

 ر/ٖزٟ ستُز صبٝع

 

 

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

 

 :ـالطب البيطريكلية  -34
 

 

  

 التعديلنوع  العهواى بعد التعديل العهواى قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠ ٖب٘ اهلل عاطف صابض 1

ٝا١ٝ٥ ع٢ً ايتغُِ رصاعات بٝٛنُٝ

إ َع ايٓٗر ايهًٟٛ يف ادتضس

 ايعالدٞ اذتزٜح

ٚقؾض ايضَإ  ايزٚص ايٛقا٥ٞ يًربٚبًٝػ

يف َعادت١ ايتغُِ ايهًٟٛ احملزخ 

 باالصٜالَٝز يف ادتضسإ

 غري دٖٛضٟ 

 

 :ـالصيدلةكلية  -35
 

 

  

 التعديلنوع  العهواى بعد التعديل العهواى قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م
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1 

ْعُٝ٘ صالح ستُز 

 ايصعٝزٟ  
 املادغتري

االعتفار٠ املجًٞ َٔ عكاص 

ٚاملصٓع بٓعاّ  اهلٝزصَٚٛصفٕٛ

ايتشهِ يف خضٚز ٚٚصٍٛ ايزٚا٤ 

بارتاصٝ٘ االمسٛطٜ٘ يف َضضٞ 

عضطإ االطفاٍ باعتدزاّ َضاقب١ 

 االرٜٚ٘ ايعالدٝ٘ 

اختباص املكا١َٚ ٚاذتغاع١ٝ 

يًُطارات اذت١ٜٛٝ ذتاالت عزٟٚ 

زتضٟ ايزّ املهتغب١ يزٟ َضضٞ 

 عضطإ االطفاٍ

 دٖٛضٟ 

 

 

 

 

 

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

 :ـالطب البيطريكلية  -36
  

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 17/12/2017إىل  18/12/2016َٔ  ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠ امحز فتشٞ ابضاِٖٝ 1

 

 :ـالرياضية التربيةكلية  -37
  

 املــدة املطلـوب مــديا ملـــد السابـــقا الدرجــة اسـم الطالــب م

 30/4/2018إىل  1/5/2017َٔ  30/4/2017إىل  1/5/2016َٔ  املادغتري ْؾ٣ٛ ْؾأت ثضٚت 1

 

 :ـالتجارةكلية  -38
  

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 14/7/2018اىل  15/7/2017 ال ٜٛدز املادغتري  ستُز َٓصٛص عبزٙ 1

 14/7/2018اىل  15/7/2017 ال ٜٛدز املادغتري ستُٛر عصُت ع٢ً 2

 17/5/2018اىل  18/5/2017 ال ٜٛدز املادغتري فاط١ُ ايظٖضا٤ ستُز ايغٝز 3

 

 :ـاالدابكلية  -32
  

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 12/1/2019اىل  13/1/2018 ال ٜٛدز  ادغتريامل سغٔ قضْٞ سغني 1

 17/9/2018اىل  18/9/2017 17/9/2017اىل  18/9/2016 املادغتري عاطف دار يبػ عًطإ 2

 17/3/2018اىل  18/3/2017 ال ٜٛدز  املادغتري  عال٤ عٝز ستُز امحز 3
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 14/7/2018اىل  15/7/2017 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  عُار خًٝف١ قاٜاتٞ  4

 

 :ـالتربيةكلية  -38
  

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 13/7/2018إىل  14/7/2017َٔ  ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠  ستُز إَاّ ستُز  1

 

 

 

 

 :ـالطب البشريكلية  -39
  

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 2016/2017عاّ عارؼ  2015/2016عاّ خاَػ  املادغتري محز ستُٛر ستُزٖب٘ ا 1

 2016/2017عاّ عابع  2015/2016عاّ عارؼ  املادغتري فٝيب فاصٚم عًِٝ 2

 2016/2017عاّ خاَػ  ال ٜٛدز املادغتري صارم صبٝع ابضاِٖٝ 3

 2017/2018عاّ عارؼ  2016/2017عاّ خاَػ  ايزنتٛصا٠ عضفات عٝز ستُز 4

 2017/2018عاّ عارؼ  2016/2017عاّ خاَػ  ايزنتٛصا٠ ؽُٝا٤ ابضاِٖٝ ع٢ً 5

 

 :ـالصيدلةكلية  -42
  

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 27/7/2018إىل     26/7/2017َٔ   ال ٜٛدز املادغتري رٜٓا َصطفٞ اهلارٟ 1

 

 

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

 :ـاآلدابكلية  -43
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

  دز١ٜ ايباسحعزّ  املادغتري صبٝع امحز عبز ايػفاص 1

 عزّ دز١ٜ ايباسح  املادغتري َصطف٢ عاَٞ عبز ايععِٝ 2
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كلية  -44 :ـالصيدلة
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ عًٞ صغب١ ايطايب يف ؽطب قٝزٙ املادغتري صالح امحز عبز ايعاٖضَٞ  1

 املادغتري َٓتصض ستُز عبز ايفتاح َضعٞ 2
 اْكطاع ايطايب عٔ ايزصاع١ ٚعزّ عزار املصضٚفات 

 صاٟ املؾضفني بطضٚص٠ ايؾطب

 

 

 

 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد :ـ -45
 
 

 إىل مو الدرجة اسـم الطالــب م

   بين سويفكلية الطب جامعة    اسيوطكلية الطب جامعة  َادغتري ٜغضا امحز ستُز امحز 1

   كلية الطب جامعة بين سويف   عني مشسكلية الطب جامعة  َادغتري امحز سبٝب سبٝب ايعزٟٚ 2

 

 

بشرى بشأن استكمال رسالة وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب ال -46
 -الماجستير :

 

 

 مالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 2016ْٛفُرب  –دٝز  ربًّٛ ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ ٚا٥ٌ ْبٌٝ اعشل 1

 

 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 ستُز ستُٛر خطضأ.ر / 

 

        

 

         

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَع١
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 ٤ عبز اذتًِٝ َضطٚمعالأ.ر / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


