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 االستهالل أوال:
 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .
 

 ثانياً: المصادقـات   
 
 

 ّ . 17/10/2017( بتاصٜذ   135ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 
 ايكضاص

 ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١  -
 

 ثالثا: الضىابط
 

املٛافك١ ع٢ً اعار٠ تفعٌٝ ايعٌُ بال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا  بؾإٔ االعال١َّ َٔ ن١ًٝ املشنض٠ املكز -

ٚاييت مت تعطًٝٗا ملز٠ عاَني باؽضاف اعاتش٠ ن١ًٝ االعالّ داَع١ بين عٜٛف  –يالعالّ به١ًٝ االراب 

اَع١ ٚشتاطب١ َعايٞ ٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ يًرتخٝص يه١ًٝ االعالّ داَع١ بين عٜٛف بتطبٝل ال٥ش١ د

 املٓٝا قغِ االعالّ.

 ايكضاص

 يًذ١ٓ ايكطاع  عُٝز ن١ًٝ االعالّ –شتاطب١ ا.ر/ ستُز طٜٔ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايظصاع١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تأعٝػ زت١ً ع١ًُٝ َتدصص١ يف ايعًّٛ  -

 َضات يف ايغ١ٓ حتت عٓٛإ "اجمل١ً ايع١ًُٝ يًت١ُٝٓ ايظصاع١ٝ املغتزا١َ". 3ايظصاع١ٝ تصزص 

 
 ايكضاص

يهٝف١ٝ رعِ اجمل١ً ساتٝا سٝح إ ادتاَع١  ٚ ا.ر/ عٛعٔ ابٛ ادتٛرايتٛاصٌ َع ا.ر/ اعا١َ ععٝز 

 التغتطٝع رعِ اجمل١ً َايٝا

 
تبزٌٜ بعض املكضصات  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً -

 ايزصاع١ٝ بني ايرتّ االٍٚ ٚايرتّ ايجاْٞ.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ

 

ع املًف ارتاص حتزٜز ععض بٝ املشنض٠ املكز١َ َٔ َعٗز اعاخ ٚتطبٝكات ايًٝظص بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً -

 ٚاملادغتري ٚايزنتٛصا٠ مبًؼ َا١٥ د١ٝٓ بايزفع االيهرتْٚٞ. بايتكزِٜ يًزبًَٛات

 
 ايكضاص

 مخغٕٛ دٓٝٗاَا١٥ ٚٚافل اجملًػ َع تعزٌٜ ععض بٝع املًف َٔ َا١٥ دٓٝٗا اىل 
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 ايال٥ش١ املاي١ٝ يربْاَر رب١ًَٛ ايهُٝٝا٤ اذت١ٜٛٝ. املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً -

 

 ايكضاص

 ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ :

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

 -ٚ عط١ٜٛ نال َٔ : 

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

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايتذاص٠ٚنٌٝ ن١ًٝ                      عٛعٔ أبٛ ادتٛرا.ر/ 

 صٜاض اطفاٍ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                     عبز ايضمحٔ ًٌٖٝا.ر/ 

 تكضٜض .إلعزار 

 

 املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ْكٌ نال َٔ : -

o َزصؼ بكغِ عًّٛ صش١ٝ  -       ر/ اؽضف عبز ايغالّ ستُز 

o َٔزصؼ بكغِ االراص٠ ايضٜاض١ٝ  -                        ر/ َعتظ عًٞ سغ 

 ٚسيو ع٢ً رصدتني ؽاغضتني ظاَع١ ايفّٝٛ.

 ايكضاص

 .ر/ ستُز خطض ذتني تكضٜض ايًذ١ٓ باملٛافك١ اٚ ايضفضتفٜٛض ا

 
االيتُاؼ املكزّ َٔ بعض اعطا٤ اهل١٦ٝ املعا١ْٚ بادتاَع١ بؾإٔ ؽضط سطٛصِٖ  ايٓزٚات ٚاملؤمتضات فُٝا ال  -

 ْز٠ٚ َٚؤمتض يًُعٝز ٚسيو يًرتقٞ اىل ايزصدات االع٢ً.  20 ْز٠ٚ َٚؤمتض يًُزصؼ املغاعز ٚ   30ٜكٌ عٔ 

 

 ايكضاص

 ؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ :ـ ت

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

 -ٚ عط١ٜٛ نال َٔ : 

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

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ االقتصارن١ًٝ  ٚنٌٝ       صتاح عبز ايفتاح عًٞ            ا.ر/ 

 يًزصاعات ايعًٝا س٣ٚ االستٝادات ارتاص١ ٚنٌٝ ن١ًٝ                        فٛق١ٝ  امحز ايغٝزا.ر/ 

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

 صٜاض اطفاٍ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                         عبز ايضمحٔ ًٌٖٝ ا.ر/

 األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ                             ممتاط سذاب          أ.ر.

 إلعزار تكضٜض .

 
ِ املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عزّ ايتظاّ ايهًٝات باعتُاص٠ تكِٝٝ اْؾط١ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚعاْٚٝٗ -

 ايالط١َ يًرتق١ٝ.

 ايكضاص

 َع َضاعا٠ ايزق١ يف َضادع١ االعتُاص٠ اعتُاص٠ ايٓؾاط تعتُز َٔ عُٝز ايه١ًٝ
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً عزّ استغاب فرت٠ ايتذٓٝز ارتاص١  -

زر٠ الْٗا٤ اذتصٍٛ ع٢ً رصد١ باملزصؼ املغاعز/ عُضٚ ستُز عبز ايعظٜظ َٔ فرت٠ ارتُػ عٓٛات احمل

 ايزنتٛصا٠ َٓش تعٝٝٓ٘ َزصؼ َغاعز بايه١ًٝ.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

ايًذ١ٓ املؾه١ً ملٓاقؾ١ بضْاَر بٝٛيٛدٝا ارتالٜا ادتظع١ٝ به١ًٝ ايزصاعات   املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ -

 ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ.

 ايكضاص

ادتاَع١ املٛقض متٗٝزا يعضض٘ ع٢ً اجملًػ االع٢ً املٛضٛع ع٢ً زتًػ  ٚافل اجملًػ َع عضض  -

 .يًذاَعات

 

يًعاّ ادتاَعٞ   pharm Dايطالب بربْاَر  قبٍٛ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً -

2017/2018 . 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

٤ عًُٝإ ابٛ طٜز يًطالب املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ضِ ايطايب١ /  امسا -

 . 2017/2018املغذًني يتُٗٝز٣ املادغتري يًعاّ ادتاَعٞ 

 
 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

طالب ايزصاعات ايعًٝا يًعاّ عًّٛ املغٓني  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ ايكَٛٞ يعٗز املاملشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 .2017/2018ادتاَعٞ 

 ايكضاص

آت كزَني َٔ ايطالب عٔ مخغ١ طالب َع عزّ صضف اٟ َهافايتأنٝز ع٢ً أال ٜكٌ عزر املت

 يالْتزاب يًتزصٜػ يًُعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تعزٌٜ ايال٥ش١ ارتاص١  -

 بربْاَر ربًّٛ صقاب١ ادتٛر٠ بايه١ًٝ.

 ايكضاص

املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض متٗٝزا يعضض٘ ع٢ً اجملًػ االع٢ً  ٚافل اجملًػ َع عضض  -

 .يًذاَعات
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ عضض ايضرٚر ارتاص١ ع٢ً دت١ٓ قطاع  -

 ١ًٝ.ايزصاعات ايصٝزي١ٝ ٚارتاص١ بربْاَر ايبٝٛيٛدٝا ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚانتؾاف ايزٚا٤ املكزّ َٔ ايه

 ايكضاص

 عضض املٛضٛع ع٢ً دت١ٓ ايكطاع َض٠ اخض٣

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ املعٗز ايكَٛٞ يعًّٛ املغٓني  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً االعالٕ عٔ ايتدصصات ايتاي١ٝ  -

 ذتاد١ املعٗز ايٝٗا:

o  َزصؼ تضٜٚح صٜاضٞ( 1) قغِ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 

o  ١()ا َزصؼ اْجضٚبٛيٛدٝا طبٝ قغِ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 

 
 ايكضاص

 ٚايتٛاصٌ َع٘ يف ٖشا االَض َصطف٢ عبز ادتٛارا.ر/ دت١ٓ بض٥اع١ االَض َعضٚض سايٝا ع٢ً 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات بؾإٔ عٛر٠ املزصؼ املغاعز/ سغاّ ستُز طٚبع١ َٔ  -

 تٛصا٠.ع٢ً رصد١ ايزن افا٠ ايه١ًٝ بؾٗار٠ تزٍ ع٢ً سصٛي٘ٚعزّ َٛبارتاصز بعج١ خاصد١ٝ 

 

 ايكضاص

 اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ اييت تٓاقؿ ايزصدات ٚايًذ١ٓ ختاطب ايبعجاتدت١ٓ تعٝني شتاطب١ 

 

تكِٝٝ اْؾط١ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  رصدات بؾإٔ َٔ ا.ر/ َصطف٢ عبز ادتٛار املشنض٠ املكز١َ  -

 َٚعاِْٚٝٗ ايالط١َ يًرتق١ٝ.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 ِٝ االْؾط١ ارتاص١ بادتاَع١ يرتق١ٝ  اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػاملشنضات املكز١َ بؾإٔ تكٝ -
 

 ايه١ًٝ االعِ ّ
ايزصد١ 

 اذتاي١ٝ

ايزصد١ 

 املطًٛب١

رصد١ 

 ايٓؾاط

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايصٝزي١ امحز اعا١َ َصطف٢ 1

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ مساح عٝز ستُز 2

 6  اعتاس اعتاس َغاعز اذتكٛم عارٍ ابٛ ٖؾ١ُٝ ستُٛر 3

 
 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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:  رابعا

 المذكزات المقدمة من الكليات
 

 

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

 

 

 :ـالطب البشريكلية  -
 

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ملادغتريا صغز٠ ٜاعض ستُٛر عامل 1

ايك١ُٝ ايتؾدٝص١ٝ يًُٛدات فٛم ايصٛت١ٝ يف تؾدٝص 

 اٚصاّ ايصزص عٔ طضٜل ابضٙ ارتظع١ االعاع١ٝ عرب ايصزص

 ا.ر/ ْب١ًٝ ابضاِٖٝ الظ

 ا.ر/ خايز ستُٛر ناٌَ

 ر/ َٗا فتشٞ ؽشات١

1 

1 

1 

 املادغتري ا١َٝٓ عظَٞ ستُز 2

 رٚص ايعكاقري املطار٠ يًصضع يف ايٛقا١ٜ َٔ ْٛبات ايصضع

 املبهض بعز ايصزَات يف االطفاٍ يف ستافع١ بين عٜٛف

 ا.ر/عاَح مسري فِٗٝ

 ر/ ستُٛر ستُز ٖزٜب

 ر/ ستُز ؽعبإ ستُٛر

5 

2 

4 

3 

عبزايضمحٔ صتٝب 

 ستُز عبز ايغالّ

 املادغتري

املتٓاٖٞ  ٞقٝاؼ رصاع١ َغتٟٛ اذتُض ايٟٓٛٚ ايضٜبٛطَٚ

 يف َضضٞ ايصزف١ٝ 203ايصػض 

 ا.ر/ عبزايعظٜظ ايضفاعٞ

 ا.ر/ يًٝٞ امحز صاؽز

 ر/ صساب ستُز صتٝب

10 

1 

5 

4 
ؽُٝا٤ عبز ادتٛار 

 ستُز عبزايفتاح

 املادغتري
بهًني بايغا٥ٌ  املٟٓٛ بايشنٛص غري املدصبني قبٌ ٚبعز 

 اعت٦صاٍ رٚايٞ ارتص١ٝ

 ا.ر / تُٝٛص َصطفٞ ابضاِٖٝ

 ا.ر/ ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ

 ا.ر/ يًٝٞ امحز صاؽز

2 

4 

5 

5 

ُٝز َضِٜ امحز عبزاذت

 سغني

 املادغتري

رصاع١ عزٚٙ َٝهضٚب املعز٠ )اهلًٝهٛبرت( َع َكا١َٚ 

 يف املضضٞ املصابني ٚايػري َصابني بايغهض االْغٛيني

 ًٞ سًُٞ عبزاهللا.ر/ ًْٝ

 ر/ ستُز صدب امحز

2 

2 

 املادغتري ستُز ْؾأت عٝز 6

رصاع١ َكاص١ْ بني عالز رٚايٞ ايغاقني ايٛصٜز١ٜ ظٗاط 

بزٕٚ اعتعُاٍ عا٥ٌ شتزص عاطٍ ٚبني ايرترر اذتضاصٟ 

ايطضٜك١ ايتكًٝز١ٜ يًعالز ظٗاط ايرترر اذتضاصٟ َع 

 اعتعُاٍ ايغا٥ٌ املدزص ايعاطٍ

 ا.ر/ امئ صفعت

 ر/ ستُز سغٔ

 ر/ امجز عٝز

2 

2 

5 

7 

ستُز يطفٞ 

 عبزايعظٜظ 

  املادغتري

رصاع٘ ٖغتٛيٛد١ٝ يتأثري دظ٦ٜات ايغًِٝٓٝ املعز٠ بطضٜك١ 

دٞ عًٞ تغُِ ايػز٠ ايزصق١ٝ ايٓاتر عٔ ايٓاْٛتهٓٛيٛ

 ايهارَّٝٛ يف سنض ادتضس االبٝض ايبايؼ 

 يٝا سغني عبزايعظٜظاا.ر/ ر

 ا.ر/ عظٙ صاحل َعٛض

 ر/ فاط١ُ ايظٖضا٤ عبزايًطٝف

3 

3 

1 

 ايزنتٛصاٙ بٗذت قضْٞ ٜغٔ 8

خطض عضطإ املبٝض عٓز ايغٝزات ايًٛاتٞ ٜعاْني َٔ نتٌ 

يف  125-تطز ايغضطاْٞ باملبٝض ٚاخنفاض َغت٣ٛ املغ

 َضس١ً َا قبٌ اْكطاع ايطُح 

 ر/ اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ

 ر/ ْغضٜٔ عبز ايفتاح

 ر/ عبز ايعظٜظ ايعبٝز

15 

10 

1 

 ايزنتٛصاٙ ستُٛر ستُز عضف١ 9

ايفاع١ًٝ ٚاالَإ ٚايٓتا٥ر ايباثٛيٛد١ٝ العت٦صاٍ اٚصاّ املجا١ْ 

 كطبباعتدزاّ دٗاط ثٓا٥ٞ ايكطب َكاص١ْ ظٗاط اسارٟ اي

 ا.ر/ عُضٚ َزست

 ا.ر/ عشض ع٢ً

 ا.ر/ امئ صالح

 ر/ امحز ايغٝز

11 

8 

3 

1 
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  -التربية الرياضية:كليه  –
 

 

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

عبز ايضمحٔ صفٛت 

 صابض
 ايزنتٛصاٙ 

ٚاهلذّٛ املطار تأثري تزصٜبات ايتٛاطٕ ايعطًٞ ع٢ً اهلذّٛ 

 يًُالنُني

 ا.ر/ ضٝا٤ ايزٜٔ ايعظب

 ا.ر/ ستُٛر صدا٥ٞ

12 

4 

 

 

 

 :ـالعلومكلية  -
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري عٛطإ ععٝزإ عٝز 1

ضز  10تأثري راٟ إٜجٌٝ نضمبٝظٜٔ عرتٜت عًٞ رٚص نٝٛ 

  ادتضسإايغضطإ ايهبزٟ يف

 ر/ بغٓت ستُٛر

 ر / ستُٛر عٝز

8 

6 

 املادغتري ؽُٝا٤ عًُٝإ خايز 2

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يهٌ َٔ ايٓاصٜٓذني 

ٚايٓاصٜٓذٝٓني ضز ايغ١ُٝ املغتشج١ بايبانًٝتانغٌٝ 

 يف ادتضسإ ايبٝطا٤

 13 أ.ر/ سٓإ عبز اذتُٝز

 املادغتري إعضا٤ خايز عًٞ 3

ٝع١ٝ عًٞ اآلثاص ادتاْب١ٝ ملار٠ تأثري بعض املٛار ايطب

ايبًَٝٛٝغٔ اييت تغبب تػريات ْغٝذٝ٘ ٚبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ 

 عًٞ ايض١٥ ٚايهبز

 أ.ر/ َٓاٍ عبز اذتُٝز

 أ.ر/ إميإ صالح

14 

8 

 املادغتري صباح ستُز صَطإ 4
حتفٝظ املظاصع املع١ًُٝ يًٓباتات ايطب١ٝ يتشغني إْتادٗا َٔ 

 املضنبات ايجا١ْٜٛ اهلا١َ

 ح ايزٜٔ ع٢ًا.ر/ صال

 ر./ ْار١ٜ ستُز

 ر/ ٢َٓ عٝز

4 

5 

1 

5 

عارٍ أمحز ستُز عبز 

 ايعًِٝ

 املادغتري

إعتدزاّ تكٓٝات اإلَتظاط ٚايتزٖٛص ايبٝٛيٛدٞ إلطاي١ 

 ايفٍٝٓٛ َٔ َٝاٙ ايصضف ايصشٞ

 أ.ر/ ستُز ايكاعِ ستُز

 أ.ر/ َضطٚق١ ؽعبإ

10 

1 

 املادغتري عبز اهلل فٝصٌ سغٔ 6

ادتٛر٠ عًٞ عبا٥و ايصًب بإعتدزاّ  حتطري طال٤ات عاي١ٝ

 ٓٝات ايطال٤ ايتكًٝز١ٜ ٚاملتكز١َتك

 أ.ر/ أمحز أمحز عبز ارتايل

 ر/ فاط١ُ ايظٖضا٤ ستُز

 أ.ر/ إبضاِٖٝ ستُز غٝاض

9 

1 

1 

 املادغتري عاىل ْبٌٝ ناٌَ 7

صؤ١ٜ دزٜز٠ يًزٚص ايٛقا٥ٞ ملغتدًص ايبًٛناصٜا 

نًٛصٜز  بضابعنضٜغبا ضز االيتٗاب ايهبزٟ املغتشزخ 

 ايهضبٕٛ يف ادتضسإ

 ر/ بغٓت ستُٛر

 أ.ر/ َٓاٍ عبز ايعظٜظ

10 

1 

 املادغتري سٓإ فتش٢ محٛرٙ 8

رصاع٘ َعًُٝ٘ يًتٛافل اذتٟٝٛ يغكاالت ْاَْٛرت١ٜ َٔ 

ايظداز اذتٟٝٛ ٚايبٛيُٝض حتتٟٛ عًٞ خالٜا دشع١ٝ 

 يًتُاٜظ إيٞ خالٜا عع١ُٝٚعط١ٝ ستفظ٠ 

 ر/ بغٓت ستُٛر

 ضزر/ ستُز ستُٛر ف

11 

1 

9 

رعا٤ ستُز امحز عبز 

 ادتٛار

 ايزنتٛصاٙ

رصاعات ْعض١ٜ يبًٛصات فٛتْٛٝ٘ َٚٛار خاصق٘ ف٢ تطبٝكات 

 شتتًف٘

 ار/ عضف٘ سغني

 ر/ سغني عبز ايضمحٔ

10 

1 
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  -التربية:كليه   -
 

 

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  ؽعبإ عًٞ  َٓاٍ 1

فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً منٛسز ْٛصاْػ يت١ُٝٓ َٗاصات سٌ 

املؾهالت اجملتُع١ٝ املغتكب١ًٝ يف تزصٜػ َار٠ عًِ 

 االدتُاع يز٣ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

 14 أر/ عٗاّ سٓفٞ ستُز 

 املادغتري  عاص٠ عارٍ فتشٞ  2

يبصضٟ يز٣ اثض اعتدزاّ ايعالز بايفٔ يف حتغني اإلراصى ا

 تالَٝش سٟٚ اإلعاق١ ايفهض١ٜ ايبغٝط١ 

 أر/ إٜٗاب عبز ايعظٜظ

 ر/ ٖٝب٘ ممزٚح ستُٛر 

1 

10 

 ايزنتٛصا٠  ايعابزٜٔ أمسا٤ ستُز طٜٔ 3

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ايتهاٌَ اذتغٞ يف ت١ُٝٓ 

 بعض َٗاصات ايٛظا٥ف ايتٓفٝش١ٜ يشٟٚ طٝف ايتٛسز 

 8 أ ّ ر/ طًعت أمحز سغٔ 

4 
ْٛصا عبز ايكارص عبز 

 ايععِٝ 
 ايزنتٛصا٠

أثض ايتفاعٌ بني ب١٦ٝ ايتعًِ اإليهرت١ْٝٚ ايتهٝف١ٝ 

ٚاألعًٛب املعضيف يف ت١ُٝٓ ْٛاتر ايتعًِ ملكضص ايهُبٝٛتض 

 يز٣ تالَٝش املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 أر/ ستُز إبضاِٖٝ رعٛقٞ

 أر/ ستُٛر أمحز ستُٛر ْصض 

1 
15 

 

 

 

  -:الصيدلة كليه   -
 

 

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة ســـــم الطالـــــبا م
عـدد 

 اإلشراف

1 

ٜامسني ط٘ ستُز 

 ابضاِٖٝ

 املادغتري

رصاع١ ع٢ً ايتاثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُاالر١ٜٚ َع١ٓٝ ع٢ً 

 قضس١ املعز٠ املغتشزث١ جتضٜبٝا يف ادتضسإ

 ع٢ً امحز ابٛ عٝف /أ.ر.

 ا..ّ .ر/ ابضاِٖٝ صتٝب

 ع ستُزر/  ٚفا٤ صبٝ

14 

8 

12 

 املادغتري َاصٜٓا ْبٌٝ َالى 2

رٚا١ٝ٥ يًتأثريات ايعالد١ٝ يبعض املٛار ع٢ً عضطإ رصاع١ 

 ايض١٥ املغتشزخ جتضٜبًٝا بايٝٛصٜجإ يف ايف٦ضإ

 ا.ّ.ر/ اَري٠ َضار ابٛ عٝف

 ر/  َض٠ٚ ستُٛر خًف

 ر/ ستُز محظاٟٚ

9 

8 

1 

3 

اعضا٤ عبز ايٓاصض عبز 

 ايضاطم
 املادغتري

ِ ايتأثريات احملت١ًُ يبعض املٛار ع٢ً منٛسز ايتغُِ تكٝٝ

 ايه٣ًٛ بعكاص عٝغبالتني ف٢ ادتضسإ

 ا.ّ.ر/ اَري٠ َضار ابٛ عٝف

 ر/  اَاْٞ عبز ارتايل عًٞ

8 

6 

 املادغتري بغ١ُ ستُٛر صارم 4

املطار٠ يًعز٣ٚ يف اإلْغإ  األر١ٜٚ يبعض حت١ًًٝٝ رصاع١

 ٚاذتٝٛإ

 ا.ّ.ر/ستُز ط٘ ايغعزٟ

 محز عٝز ععز./ أر

13 

1 

 ايزنتٛصا٠ ْٝفني زتزٟ سبٝب 5

تكِٝٝ ْٚظع بكاٜا بعض االر١ٜٚ َطارات االيتٗاب ايػري 

 َصض -اعرتٚر١ٜ يف اَزارات َٝا٠ ايؾضب يف بين عٜٛف 

 محار٠ ستُز ستُٛر /أ.ر

 ا.ّ.ر/ْزٟ عبز ايٖٛاب

 ا.ّ.ر/ َٗا عبز ايضمحٔ

 ر/ اٌَ اَاّ عبز املٓعِ

1 

12 

5 

2 
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 :ـالدراسات العليا للعلوم المتقدمةكلية  -
  

 

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري صباب سغني ستُٛر 1

اصتباط  بني إفضاط ايغٝتٛنٝٓات َع َضض٢ رٖٕٛ ايزّ 

 املضتفع١ ٚضػط ايزّ املضتفع يف املضض٢ املصضٜني

 املٓعِ أ.ر/ عارٍ عبز

 ا.ر / إميإ صالح

 ا.ّ.ر/ ٚال٤ سظٜٔ

7 

1 

14 

2 

طٜٓب صدب صتِٝ 

 عًطإ

 املادغتري

رٚص ايغٝتٛنٝٓات يف االصاب١ باعتالٍ ايه٢ً ملضض٢ 

 ايغهضٟ املصضٜني

 أ. ر/عارٍ عبز املٓعِ

 ر/ بغٓت ستُٛر

 ر/ أمحز ْبٌٝ

8 

8 

5 

 املادغتري عاصٙ ْبٌٝ ؽكضاْٞ درب 3

ٜٝٛ٘ يالْغٛيني ٚعالقتٗا ب  املكاَٚ٘ ايهُٝٝا٥ٝ٘ اذت

PPAR-γ2   ايٓٛع ايجاَْٞٔ  املصضٜنييف َضضٞ ايغهض 

 ر / ٚال٤ مجا0ّ0ٍا

 ر/ ستُٛر عبز ايعظٜظ0ا

15 

1 

4 
ْٗٞ نُاٍ ايزٜٔ عبز 

 اذتُٝز

 املادغتري
ايعالَات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ الستٝاطٞ املبٝض يف اذتٌُ 

 ٚطٍٚخاصز ايضسِ بعز ايعالز  بعكاصٟ املٝظٚتضنغات ٚايًرت

 ر/ ٚال٤ مجاٍ

 / ناٌَ عبزاهلل سغاْنير

 / ستُز فاصٚمر

16 

1 

1 

5 

رٜٓا ْار٣ دضدػ 

 تارصؼ
 املادغتري

تكِٝٝ ايٓؾاط اذتفظ٣ إلْظِٜ ايًٝبٝظ باعتدزاّ ادتظ٦ٜات 

 ايٓاَْٛرتٜ٘

 ا.ّ.ر/ ٚال٤ مجاٍ سظٜٔ

 ر.٢َ ستُز صعالٕ

 ر.أمئ سغٔ سن٢

17 

9 

11 

 املادغتري ٖزٟ صبٝع عًٞ 6

ايٛقا٥ٞ يًهٝتٛطإ ٚايٛعط املػشٟ يًدالٜا ادتشعٝ٘ ايتاثري 

عًٞ ضز ايغ١ُٝ املغتشج١ بضابع نًٛصٜز ايهضبٕٛ 

 ايتًٝف ايهبزٟ

 ر خايز عًٞ ايٓغض0ا

 ر.عال١َ صبٝع

 ر.امحز ْبٌٝ

10 

8 

6 

 املادغتري ؽرئٜ زتز٣ فاصٚم 7

ايتأثري ايعالدٞ يًدالٜا ادتشع١ٝ ايٛعٝط١ نٓٗر غري 

 إلْغٛيني َٔ خالٜا بٝتا يًذضطإرٚا٥ٞ يتشفٝظ إفضاط ا

 ا.ر: خايز ع٢ً ايٓغض

 ر.امحز ستُز ستُٛر

 ر.امحز ْبٌٝ

10 

5 

7 

8 

عبز  امساعٌٝ أمحز

 ايفطٌٝ

 املادغتري

باعتدزاّ يًُا٤ ط٥ٛٞ نُٝٝا٢٥ ايهٗضٚاي  فصٌاي

 َضنبات أيفا ُٖٝاتٝت ْاَْٛرت١ٜ َعزي١

 .ّ. ر/ أمحز عًٞا

 فضغًٞ

 ايضٚب٢ . ٚيٝز ستُزر

23 

9 

 ايزٚا٤ ْكٌ ف٢ يًتشهِ ْاَْٛرت١ٜ َٛار ٚتٛصٝف حتطري ايزنتٛصاٙ صب٘ َربٚى عبز ٗارد 9

 اَاّ ايزم مسا٤ ر.ّ.أ

 ٚيٝز ايضٚب٢. ر

 ادتٓز٣ اعا١َ امحز. ر

11 

10 

9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

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

 

 :ـالعلوم يةكل -
 
 

 
 

 
 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري أمسا٤ عامل سنٞ 1

 أ.ر/ ستُز أمحز قٓزٌٜ

 ر/ ستُز عبز ادتباص

 أ.ر/ أعا١َ ستُز أمحز

 أ.ر/ ستُز أمحز قٓزٌٜ

 ر/ ستُز عبز ادتباص
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 :ـطرييالطب الب كلية -
 

 
 

 
 

 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة الطالــب اسـم م

 يزنتٛصا٠ا عضفات عٝز ستُز طٓطاٟٚ 1

 سٓإ عًٞ ط٘أ.ر/ 

 سايز ايغٝز اذتزٜزٟر/ ا.

  ستُزْبٌٝ عاملر/

 ر/ َٓاٍ عٜٛػ سغٔ

 سٓإ عًٞ ط٘أ.ر/ 

 سايز ايغٝز اذتزٜزٟر/ ا.

 ر/ستُزْبٌٝ عامل 

 ر/ ٖزٟ صَطإ صٜاض 

 

 

 :ـلصيدلةا كلية -
 

 

 
 

 
 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠ صفٝز٠ صبٝع طضفا١ٜ 1

 ا.ر/ ستُز امحز امساعٌٝ

 ر/ ستُز عُض ستُٛر

 ا.ر/ ستُز امحز امساعٌٝ

 ر/ ستُز عُض ستُٛر

 ر/ طنضٜا عبز اجملٝز

 

 

 

 

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

 

 

 :ـالعلومكلية  -
 

 

  

 العهوان بعد التعديل العهوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

نوع 

 التعديل

 املادغتري أمحز صتاتٞ ستُز 1

خصا٥ص صٛت١ٝ غري 

تكًٝز١ٜ يًبًٛصات ايفْٛٛت١ٝ 

 ٚاملٛار ارتاصق١

رصاعات ْعضٜ٘ ٚستاناٙ 

ٝ٘ اييت حتتٟٛ يًبًٛصات ايفْْٛٛ

 َٛار نٗضٚضػطٝ٘

 غري دٖٛضٟ

2 

فاط١ُ َصطفٞ 

 ستُز

 املادغتري

رصاع١ ٖغتٛباثٛيٛد١ٝ يتأثري 

أسز أر١ٜٚ ايكًب عًٞ بعض 

أعطا٤ ادتضسإ ايبٝطا٤ 

ٚايتأثري ايٛقا٥ٞ ملطارات 

 األنغز٠

رصاع١ ٖغتٛباثٛيٛد١ٝ يتأثري 

االَٝزاصٕٚ عًٞ ص٥٘ ٚنبز 

٥ٞ ادتضسإ ايبٝطا٤ ٚايتأثري ايٛقا

 يبشٚص ايعٓب ٚ ادتٝٓهٛبًٝٛبا

 غري دٖٛضٟ
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 :ـالصيدلةكلية  -
 

 

  

 العهوان بعد التعديل العهوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

نوع 

 التعديل

 املادغتري ؽُٝا٤ مجاٍ امحز     1

تؾٝٝز ٚتصٓٝع بعض املضنبات 

اذتًك١ٝ غري املتذاْغ١ ٚاييت هلا 

 ا١ُٖٝ بٝٛيٛد١ٝ

ِٝ ٚتؾٝٝز َؾتكات برياطٍٚ تصُ

دزٜز٠ سات فاع١ًٝ ستت١ًُ 

 نُطارات ياليتٗاب

 غري دٖٛضٟ

 ايزنتٛصا٠ صفٝز٠ صبٝع طضفا١ٜ 2

رٚص دظ٦ٜات انغٝز ايغريّٜٛ 

ايٓاَْٛرت١ٜ  يف  تعزٌٜ َغاص ب 

يف ايغ١ُٝ ايه١ًٜٛ  53

املغتشزث٘ بعزٜز ايغهاصٜز 

 ايؾشُٞ يف ادتضسإ

رٚص ايربٚتٝٓات املضتبط١ 

ٜصالت ايزقٝك١ يف تعظٜظ باذتٛ

 تطٛص عضطإ ايربٚعتات 

 دٖٛضٟ

 

 

 

 :ـالتربيةكلية  -
 

 

  

 العهوان بعد التعديل العهوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

نوع 

 التعديل

 ايزنتٛصا٠  ْاٖز أمحز عبز املٓعِ  1

اثض ايتزصٜب يف خفض 

اضطضاب ايتشزٟ املعاصض يز٣ 

 ع١ٓٝ َٔ األطفاٍ املعاقني

 عكًًٝا ايكابًني يًتعًِ 

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب يف 

خفض اضطضاب ايتشزٟ 

املعاصض يز٣ سٟٚ اإلعا١ْ 

 ايفهض١ٜ ايبغٝط١

 غري دٖٛضٟ

 

 

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

 

 :ـالطب البشريكلية  -
  

 

 ــد  املطــو  ـــدااامل املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

1 
امحز ستُز امحز ستُز 

 عًٞ 

 7102/7108عام خامس  ال يوجد املادغتري

2 
ْفني عبزايععِٝ ط٘ 

 ستُز 

 7102/7108عام خامس  ال يوجد املادغتري

 7102/7108عام سادس  7106/7102عام خامس  املادغتري َٞ عًٞ فضز سغني  3

 7102/7108عام سادس  7106/7102م خامس عا املادغتري ستُز عال٤ ايزٜٔ ستُز  4
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5 
صؽا سغٔ بهضٟ 

 عبزاذتًِٝ 

 7102/7108عام سادس  7106/7102عام خامس  املادغتري

 7102/7108عام سابع  7106/7102عام سادس  املادغتري اعضا٤ عًٞ ثابت عًٞ  6

 7106/7102عام خامس  ال يوجد املادغتري امحز َصطفٞ ْادٞ  7

 7102/7108عام خامس  ال يوجد املادغتري يؾاسيٞ رعا٤ سغٔ سغٔ ا 8

 7102/7108عام خامس  ال يوجد املادغتري اٌَ ابضاِٖٝ ستُز ستُز  9

 

 

 :ـالتربية الرياضيةكلية  -
  

 

 املــد  املطــو  ـــداا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 املادغتري اٌَ ستُز فُٗٞ 1
الى  0/01/7106

31/9/7102 
الى  0/01/7102

30/3/7108 

 املادغتري َٓاص ستُز ستُٛر 2
الى  0/01/7106

31/9/7102 
الى  0/01/7102

30/3/7108 

 املادغتري ١ًْٗ ستُز صتٝب 3
الى  0/9/7106

30/8/7102 
 78/7/7108الى  0/9/7102

4 
ٖادض عبز اذتفٝغ 

 نٝالْٞ

 ال يوجد املادغتري
الى  0/01/7102

31/9/7108 

 املادغتري ٌ ععٝزستُز خًٝ 5
الى  0/01/7106

31/9/7102 
الى  0/01/7102

30/3/7108 

 املادغتري ستُٛر صدب ستُز 6
الى  0/01/7106

31/9/7102 
الى  0/01/7102

30/3/7108 

 املادغتري امحز مجاٍ عبز املٓعِ 7
الى  0/01/7106

31/9/7102 
الى  0/01/7102

30/3/7108 

 املادغتري ٖب٘ عٝز فتشٞ 8
الى  0/01/7106

31/9/7102 
الى  0/01/7102

30/3/7108 

 املادغتري رايٝا امحز فُٗٞ 9
الى  0/5/7106

31/4/7102 
الى  0/5/7102

30/01/7102 

 ايزنتٛصا٠ امحز ؽشات١ قضْٞ 10
الى  0/01/7106

31/9/7102 
الى  0/01/7102

31/9/7108 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        07                 21/11/7102( بتاريـخ 136الجلسـة رقـم )

 
 
 
 

 
 

 -ماجستير والدكتوراه التالية :)هـ( وافق المجلس على إيقاف قيد رسائل ال
 
 :ـالطب البشريكلية  -

 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 َضافك١ طٚز    َادغتري ٚفا٤ امحز عبز اذتُٝز 1

 صعا١ٜ طفٌ َادغتري فاط١ُ ايظٖضا٤ اعا١َ اْٛص 2

 
 :ـالصيدلةكلية  -

 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 ظضٚف َضض١ٝ غتريَاد اميإ ستُز امساعٌٝ 1

 

 

 الماجستير : لةالمقدمة من كلية الطب البشرى بشأن استكمال رسا ةوافق المجلس على المذكر -
 

 

 ـالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 2016 َاٜٛ –دٝز  االَضاض ادتًز١ٜ ٚايتٓاع١ًٝربًّٛ  بضعٝػ فضز طنٞ 1

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 ُز ستُٛر خطضستأ.ر / 

 

        

 

         

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَع١

 

 َٓصٛص سغٔ امحزأ.ر / 

 


