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 االستهالل أوال:
 

 :ةوجه الكلمة التالٌبالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر رئٌس المجلس  –ا.د/ عالء عبد الحلٌم ــب  رح
 والتفاهم ورفع تصنٌف جامعة بنً سوٌف وجعلها فً المرتبة االولى دائمانعمل بروح الحب  -
 ما بٌنهم لرفع كفاءة البحث العلمً بالجامعةالتعاون والتواصل المستمر بٌن عمداء ووكالء الكلٌات فٌ -
الهدف من المجلس العصا السحرٌة التً تؤدي الى تقدم الجامعة وتحوٌل المشروعات البحثٌة والعمل على  -

 اجتذاب وتحفٌز الكلٌات غٌر النشطة على التقدم بأبحاث ومشروعات بحثٌة لنشرها فً مجالت عالمٌة 
من ابنائنا اصبحوا فً مناصب عالمٌة فٌجب  6فهناك ي طالبت بتطبٌقه الذمشروع الطٌور المهاجرة  تفعٌل -

 على الجامعة اجتذاب هذه الطٌور المهاجرة لعودتهم الى جامعة بنً سوٌف االم.
 اما الروتٌنٌة بالتمرٌروالهادفة تطور ومناقشة الموضوعات ذات االهمٌة مالمنظم والعمل الهدف المجلس  -

 حرصا على وقت المجلس الثمٌن
 

 ثانياً: المصادقـات   
 
 

 .ّ  21/11/2017   ( بتاصٜذ136ايتقزٜل ع٢ً ستنض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتقزٜل عًٞ ستنض ادتًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

ٙ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ قبٍٛ ايطالب ايتُٗٝزٟ يًُادغتري ٚايزنتٛصا -

 ّ .  2017/2018يًعاّ ادتاَعٞ 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

تكضٜض ادتُاع ايًذ١ٓ املؾه١ً يزصاع١ ايٓزٚات اييت تعكز ي١٦ًٝٗ املعا١ْٚ العنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  -

 بادتاَع١.

 ايكضاص

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

 

 

ملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ اعتُار ايال٥ش١ تكضٜض ادتُاع ايًذ١ٓ املؾه١ً يزصاع١ ا -

 املاي١ٝ يربْاَر رب١ًَٛ ايهُٝٝا٤ اذت١ٜٛٝ.

 ايكضاص

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

 

ايتكضٜض املكزّ َٔ ن١ًٝ ارتز١َ االدتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ بؾإٔ ايزصاعات ايعًٝا َٓش فزٚص ايكضاص  -

  ايٛطاصٟ.

 صايكضا

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -
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املٓغل ايعاّ ملعٗز ايبشٛخ اي١ٜٚٛٓ ٚاالؽعاع١ٝ بؾإٔ تعُِٝ  –املشنض٠ املكز١َ َٔ ا.ر/ فاٜظ ؽاٖني  -

َعا١ًَ ايباسجني ب١٦ٝٗ ايطاق١ ايشص١ٜ اٚ ١٦ٖٝ االَإ ايٟٓٛٚ ٚاالؽعاعٞ ْفػ َعا١ًَ َعاْٚٞ اعنا٤ 

 ادتاَع١ ٚاهل٦ٝتني. ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بادتاَع١ طبكا يربتٛنٍٛ ايتعإٚ بني

 

 ايكضاص

 املعا١ًَ َتباري١ باملجٌ ٚافل اجملًػ ع٢ً إ تهٕٛ -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ارتز١َ االدتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ بؾإٔ تهًٝف اثٓني َٔ االعاتش٠  -

ايزنتٛصاٙ ٚاْتزاب اعاتش٠ َٔ بعض  –املادغتري  –املغاعزٜٔ بتزصٜػ بعض املكضصات يربْاَر ايزبًّٛ 

داَع١ بين عٜٛف ٚاعاتش٠ َٔ نًٝات ارتز١َ االدتُاع١ٝ املٓاظض٠ يًتزصٜػ يربْاَر  نًٝات

 املادغتري ٚايزنتٛصا٠.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

اعتاس َٔ  2املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ارتز١َ االدتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اْتزاب عزر  -

ػ َكضص اراص٠ ٚتطٜٛض َٓعُات ايضعا١ٜ ن١ًٝ ارتز١َ االدتُاع١ٝ داَع١ ايفّٝٛ يتزصٜ

 املغت٣ٛ االٍٚ َضس١ً ايزنتٛصا٠.  Eعضٜات ٚمناسز املُاصع١ يف ايتدقكاالدتُاع١ٝ َٚكضص ْ

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ارتز١َ االدتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ بؾإٔ ايغُاح يًطايب١ ايهٜٛت١ٝ / ْز٣  -

صا٠ بزصاع١ َكضص تعًِٝ ارتز١َ االدتُاع١ٝ بزال َٔ َكضص االسقا٤ ؽانض املكٝز٠ بزصد١ ايزنتٛ

املتكزّ ٚتهجٝف ستامضاتٗا سيت تتُٔ َٔ االَتشإ َع طَال٥ٗا يربْاَر ايزنتٛصا٠ ختقك خز١َ 

 داَع١ ٚخاف١.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

ت ايعًٝا املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ارتز١َ االدتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ بؾإٔ َقضٚفات ايزصاعا -

 بايه١ًٝ.

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛمٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

املعٝز به١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ املٛافك١  –يتُاؼ املكزّ َٔ  ايغٝز/ َقطف٢ ٚد١ٝ يطفٞ اال -

العتهُاٍ ادضا٤ات تؾهٌٝ دت١ٓ اذتهِ ٚاملٓاقؾ١ يًشقٍٛ  ع٢ً قبٍٛ ايبشح ارتال ب٘ يًتكزّ

 صد١ املادغتري.ع٢ً ر

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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ايرتب١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تعزٌٜ بعض َٛار ايال٥ش١ ايزاخ١ًٝ ملضس١ً  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝ.

 ايكضاص

ع٢ً  َع عضض املٛمٛعشيو َغت٣ٛ ايًػ١ املكضص يَع االيتظاّ مبا قضصٙ زتًػ ادتاَع١ بؾإٔ  ٚافل اجملًـػ  -

 زتًػ ادتاَع١ املٛقض.

 

 املشنض٠ املكز١َ َٔ َزٜض عاّ ايزصاعات ايعًٝا بؾإٔ َٛقف ايباسجني ايشٜٔ سقًٛا ع٢ً َٛافك١ -

بإٔ ايتٜٛفٌ  31/10/2017بتاصٜذ  151زتًػ ايكغِ ٚزتًػ ايه١ًٝ عًٞ تغذٝالتِٗ طبكا يًكضاص صقِ 

ضب١ٝ ٚمل ٜتِ امتاّ تغذًِٝٗ مبذًػ ؽضط تؾهٌٝ يًهًٝات اييت ٜتِ نتاب١ ايضعا٥ٌ بٗا بايًػ١ ايع

 29/11/1720بتاصٜذ  152ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ بادتاَع١  بغبب فزٚص قضاص زتًػ ادتاَع١ صقِ 

 ٚإٔ ايتٜٛفٌ ؽضط تغذٌٝ يهٌ ايهًٝات. 151بايػا٤ ايكضاص ايغابل صقِ 

 
 ايكضاص

 َع١ املٛقض.تهًٝف ا.ر/ َقطف٢ عبز ادتٛار باعزار َشنض٠ ٚعضمٗا ع٢ً زتًػ ادتا -

 

عكز ٚصؽ١ عٌُ رٚي١ٝ باملؾاصن١ َع  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايطب ايبٝطضٟ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 داَع١ تٓغٞ االَضٜه١ٝ ملز٠ اصبع اٜاّ يف ؽٗض فرباٜض َزع١َٛ َٔ داَع١ تٓغٞ يًُتزصبني.

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 

عٌُ بضْاَر خال )ربًَٛ٘ ١َٝٓٗ  ؾإٔ املٛافك١ ع٢ًب َعٗز رصاعات عًّٛ املغٓنياملشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 ملز٠ ع١ٓ بٓعاّ ايغاعات املعتُز٠( يزصاع١ تػش١ٜ املغٓني يطالب ايبهايٛصٜٛؼ ٚاملعاٖز ايعًٝا.

 

 ايكضاص

اعار٠ املٛمٛع اىل ايه١ًٝ ملؾاصن١ قغُٞ ايقش١ ايعا١َ ٚايباط١ٓ به١ًٝ ايطب ٚعٌُ بضٚتٛنٍٛ   -

 ٚال٥ش١ بشيو

 

اعتهُاٍ رصاع١ املادغتري يالطبا٤ ايتايٞ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايطب ايبؾضٟ ز١َ َٔ ن١ًٝ املشنض٠ املك -

 امسا٥ِٗ:

o ٟامحز ستُز بهض 

o ٍستُٛر امحز عبز ايعا 

o اذتغٝين امحز عٝز 

o ستُٛر ستُز عٝز 

o َقطف٢ دالٍ عبز ايًطٝف 

o دابض ابضاِٖٝ عٛض 

o امحز عبز ايًطٝف ستُٛر 

o ٍستُٛر ستُز عبز ايعا 

 ايكضاص

 ملٛمٛع ع٢ً ا.ر/ عُٝز ايه١ًٝ ٚاعزار َشنض٠ َٔ ايزصاعات ايعًٝا بايه١ًٝعضض ا  -
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ٚسز٠ تطٜٛض ايبشح ايعًُٞ َهتب ايتقٓٝف ايزٚيٞ بادتاَع١ بؾإٔ تٛسٝز اعِ   -

ٚؽعاص ادتاَع١ يف مجٝع املداطبات ايزٚي١ٝ ٚايضمس١ٝ ٚاحمل١ًٝ ٚنشيو االحباخ ٚايهتب ٚبضا٤ات 

 ملؤمتضات. االخرتاع ٚا

 ايكضاص

 مبتابع١ تٓفٝش ٖشا االَضٚايعُزا٤  تهًٝف ايغار٠ صؤعا٤ االقغاّ ٚ ٚنال٤ ايهًٝات يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 

 ال٥ش١ قغِ ايزصاعات االعال١َٝ بايه١ًٝ. بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً االراب املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 

 ايكضاص

 ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ :

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ    َضطٚم  ًِٝعال٤ عبز اذتأ.ر.  

 -ٚ عن١ٜٛ نال َٔ : 

 اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ           َقطف٢ عبز ادتٛار  أ.ر/

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ اآلرابٚنٌٝ ن١ًٝ               ا.ر/ صَنإ عبز ايٓيب              

 ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                      ٞاعا١َ ستُٛر قضْا.ر/ 

 .ٚعضم٘ ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقضإلعزار تكضٜض 

 

 بعض اعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ بؾإٔ صفع اععاص رٚصات ايرتق١ٝ.املشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 

 ايكضاص

رٚصات زتا١ْٝ خالٍ  6هٔ سنٛص اؽٗض ٚبشيو مي 6االيتظاّ بكضاصات زتًػ ادتاَع١ بعكز رٚص٠ زتا١ْٝ نٌ 

 َز٠ املعٝز اٚ املزصؼ املغاعز

ًٜتُغٕٛ  بكغِ عًّٛ املعًَٛات ٚقغِ االدتُاع  االيتُاؼ  املكزّ َٔ بعض ايباسجني به١ًٝ االراب -

 ِٖٚ:  31/10/2017( بتاصٜذ 151تغذًِٝٗ اع٠ٛ بظَال٥ِٗ باالقغاّ االخضٟ ٚاعتفارٚا َٔ قضاص زتًػ ادتاَع١ )

 امسا٤ ستُٛر دٛر٠ -4ؽُٝا٤ خايز ؽعبإ  -3ايؾُٝا٤ ففٛت فابض    -2مجاٍ     سامت ستُز  -

 ٜاعض ستُز متاّ -7عاص٠ ايغٝز ؽشات١      -6عذب ستضٚؼ سغني    -5 -

 

 ايكضاص

 يًعضض عًٞ ايغٝز ا.ر/ َقطفٞ عبز ادتٛار

 ٜػاملشنضات املكز١َ بؾإٔ تكِٝٝ االْؾط١ ارتاف١ بادتاَع١ يرتق١ٝ  اعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزص -
 

 رصد١ ايٓؾاط ايزصد١ املطًٛب١ ايزصد١ اذتاي١ٝ ايه١ًٝ االعِ ّ

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايزصاعات املتكز١َ سغاّ فتشٞ ستُز 1

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ اؽضف عبز ايغالّ ستُز 2

 3 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ رٜٓا حي٢ٝ امحز 3

 

 ايكضاص

 

  ٚافل اجملًـػ  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا
 

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

  

 :ـالطب البشريكلٌة  -
  

 

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

ايظٖضا٤ صبٝع صؽار 

 عبزادتٛار

 َادغتري
اّ ايؾعضٟ ايزقٝل ٚايتذُٝز ايتكًٝزٟ اثاص ايتظدٝر بايٓع

 عًٞ عًٞ ايٓطاف املغتدًق١ دضاسٝا َٔ عٝٓات ارتق١ٝ

 ا.ر/ َزست ناٌَ عاَض

 ا.ر/ ْؾأت ْبٌٝ امساعٌٝ

 ر/ أمحز صدب امحز

2 

5 

6 

2 

أمسا٤ ستُز ستُٛر 

 سغني

 َادغتري

رصاع١ ٜكع٘ رٚا١ٝ٥ يف االطفاٍ املضمٞ بايقضع مبغتؾف٢ 

 بين عٜٛف ادتاَعٞ

 ُز سغني ستُزا.ر/ ست

 ر/ ٖزٟ عٝز ستُٛر

8 

1 

3 
ملٝا٤ عٜٛػ عبزايفتاح 

 عًٞ

 ادغتريامل

رصاع١ اعتعار١ٜ ذتاالت تغُِ االطفاٍ اذتارٙ باملٓتذات 

املٓظي١ٝ اييت مت اعتكباهلِ مبضنظ ايغُّٛ اإلنًٝٓٝه١ٝ 

 2016مبغتؾفٝات داَع٘ عني مشػ خالٍ عاّ 

 ا.ر/ ؽضٜٔ فالح ايزٜٔ

 ر/ ٖزٟ عٝز ستُٛر

1 

1 

4 

سٓإ امحز ابضاِٖٝ 

 ٖٚب٘
 ادغتريامل

قٝاؼ َغتٟٛ اذتُض ايٟٓٛٚ ايضٜبٛطَٚٞ املتٓاٖٞ ايقػض 

 ب يف َضمٞ ايبٗام 3- 224

 ا.ر/ عبزايعظٜظ عبزايغالّ

 ا.ر/ يًٝٞ أمحز صاؽز

 ر/ صساب ستُز صتٝب

15 

6 

3 

 ادغتريامل اعالّ ستُز سغٔ 5

 50رصاع١ َزٟ نفا٠٤ صأب طب١ً األسٕ يألؽدال فٛم عٔ 

 عاّ

 ا.ر/ اؽضف ستُٛر

 ا.ر/ ستُز ؽضٜف

 ر/ ستُز أمحز

10 

6 

6 

6 

ؽُٝا٤ ستُز ناٌَ 

 َٛعٞ

 املادغتري

بضٚتني عٞ ايتفاعًٞ عايٞ اذتغاع١ٝ يف َضمٞ ايش٥ب١ 

 اذتُضا٤ َٚزٟ اصتباط٘ بزالالت ْؾاط املضض

 ا.ر/ عا١َٝ ستُز سغٔ

 ا.ر/ آٜاؼ ابٛ ارتري

 ر/ صباب عفٝفٞ ستُز

5 

3 

1 

7 

دز اهلل يطٝف١ َا

 ستُٛر ارصٜػ

 اط١ٜ املتالط١َ ملضمٞ ايقزف١ٝٗتكِٝٝ بعض األَضاض ادت املادغتري

 ا.ر/ عبزايعظٜظ عبزايغالّ

 ا.ر/ عبزايعظٜظ ايطٌٜٛ

 ر/ اَاْٞ ابضاِٖٝ

8 

4 

2 

8 

اعضا٤ سغٔ سافغ 

 ايؾاَٞ

 املادغتري
يزٟ األؽدال املقابني  1-قٝاؼ َغتٟٛ ايبٝظْٚٝٛنًٝنب 

 ٠ املضضبايقزف١ٝ ٚعالقت١ بؾز

 ا.ر/ عبزايعظٜظ عبزايغالّ

 سٓإ عبز ايضاطما.ر/ 

 ر/ ٖزٟ صَنإ

5 

1 

2 

 املادغتري اميإ زتزٟ عبزايٖٛاب  9

ايتدزٜض ارتافض يًنػط َع اذتز األر٢ْ َٔ اينػط يف 

ايعافب١ ٚاينػط ايتكًٝزٟ يًعافب١ يف دضاسات ايطضف 

 ايعًٟٛ : رصاع١ عؾٛا١ٝ٥ َكاص١ْ 

 ٛإا.ر/ مسا ابٛايكاعِ صؽ

 ر/ ستُٛر سغني حبض

5 

1 

10 

عُضٚ صدب مجع٘ 

 ابضاِٖٝ

 املادغتري
َغح ملضض ايغهضٟ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ يالفضار ايبايػني يف 

 ستافع١ بين عٜٛف

 ا.ر/ ٖب١ محزٟ ستُٛر

 ر/ ستُٛر فضٜز

2 

5 

11 

َين مجاٍ ؽعبإ 

 عبزايًطٝف

 املادغتري

عًٞ  تكِٝٝ دٛر٠ اذتٝاٙ يف األَضاض ايضَٚاتٝظ١َٝ املظ١َٓ

عبٌٝ املجاٍ َضمٞ االيتٗاب املفقًٞ ايععُٞ ٚايتٗاب 

 املفافٌ ايضَٚاتٝزٟ

 ا.ر/ َضفت امساعٌٝ

 ر/ ؽُٝا٤ عبزاملٓعِ

7 

1 

 املادغتري ؽُٝا٤ ععٝز اْٛص 12
ايعالق١ بني َغتٟٛ فٝتاَني  ر يف ايزّ ٚاالّ االعقاب يف 

 املضمٞ املقضٜني ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايضَٚاتٜٛز املفقًٞ

 فت امساعٌٝا.ر/ َري

 ا.ر/ آٜاؼ ابٛ ارتري

 ر/ صباب عفٝفٞ ستُز

5 

5 

5 

13 
َين ستُٛر عضٚص 

 عًُٝإ

 املادغتري
رصاع١ خقا٥ك االيتٗاب ايض٥ٟٛ ارتاليٞ املقاسب يٛدٛر 

 َعاٖض املٓاع١ ايشات١ٝ

 ا./ ْبًٝ٘ ابضاِٖٝ

 ر/ ٖب١ اهلل نُاٍ

 ر/ ستُز ْبٌٝ عامل

5 

1 

7 

 ب يف اذتظاط املغطح 9رصاع١ عٔ دني االيتٗاّ ايشاتٞ  ترياملادغ آٜات ستُز عبز ايٖٛاب 14

 ا.ر/ عبزايعظٜظ ايضفاعٞ

 ا.ر/ يًٝٞ أمحز

 ر/ صساب ستُز

10 

7 

3 
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15 
أمحز َقطفٞ عبز 

 ايبقري

 املادغتري

ْتا٥ر اذتكٔ اجملٗضٟ يف املضمٞ ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ اْعزاّ 

ايٓطاف ايٛظٝفٞ اثٓا٤ َعاٚر٠ اعتدالل ْطاف ارتق١ٝ 

 ١ املٝهضٚعهٛب١ٝبادتضاس

 ا .ر/ َزست ناٌَ عاَض

 ا. ر/  أمحز صدب امحز

 ر/ أمحز صا٥ف فارم

2 

6 

- 

16 

نضِٜ امساعٌٝ 

 فبشٞ ؽضٜف

 املادغتري

َعزٍ سزٚخ تعزر االؽهاٍ دتني ايهٛالدني ايٓٛع االٍٚ 

(COLIA1  يف َضمٞ اُْٝٝا ايبشض االبٝض املتٛعط )

 ٚاصتباط٘ بامطضابات ايععاّ

 ض َضدإا .ر/ رايٝا فاب

 ا .ر/ ٚيٝز َقطفٞ املالح

 ر/ صساب ستُز عبزايهضِٜ

3 

1 

3 

17 
بٝؾٟٛ عبزاذتهِٝ  

 ابضاِٖٝ  صٚفا٥ٌٝ

 َادغتري

تأثري ايعالز املباؽض املنار يًفريٚعات  يًُضمٞ املقابني 

عًٞ ايتػريات يف َعًُات  C بااليتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ 

 تطٛص ايتًٝف ايهبزٟ.

 فكٞ ا.ر/ ستُز عبز ايفتاح اي

 ا.ر/ ستُٛر فضٜز ناٌَ 

3 

5 

 ايزنتٛصا٠ ستُز عالّ ستُز 18

رٚص املٛدات ايقٛت١ٝ ثٓا١ٝ٥ األبعار يًكًب بتك١ٝٓ ايتتبع 

ايٓكطٞ يف حتزٜز رصد١ اينٝل بايؾضاٜني ايتاد١ٝ يف 

 َضم٢ َتالطّ ايؾضٜإ ايتادٞ اذتار

 أر/ ٜاعض أمحز عبز اهلارٟ

 أر/ زتزٟ عبز اذتُٝز 

 تٗاَٞر/ ستُز َربٚى 

14 

1 

1 

19 

صٜٚزا ستُز أمحز 

 أمحز

 ايزنتٛصا٠

رصاع١ َكاص١ْ بني رٚصادتٝٓغتني ٚاالعرتارٍٜٛ ع٢ً قؾض٠ 

ايػز٠ ايهعض١ٜ يف اْج٢ ايفأص األبٝض ايبايؼ بعز اعت٦قاٍ 

 املبٝنني: رصاع١ َٛصفٛيٛد١ٝ ٚاَْٖٝٛٛغتٛنُٝٝا١ٝ٥

 أر/ ٖٝالْ٘ يبٝب َرتٟ

 ر/ سٓإ راٚٚر ٜغٞ

 ٛتر/ ْغضٜٔ ستُز فف

- 

3 

- 

20 

ٖب٘ ستُز طغًٍٛ 

 أمحز

 ايزنتٛصا٠

تعزر األؽهاٍ ادت١ٝٓٝ يًربٚتني املتدًٌ راخٌ غؾا٤ 

ٚاالصتباط َع قاب١ًٝ املضض يف   (TMEM 187) 187ارت١ًٝ 

 َضم٢ ايتٗاب املفافٌ ايضَٚاتٝزٟ

 أر/ عٓا٤ عٝز عبز ايؾايف

 ر/ إٜٓاؼ أبٛ ارتري عبز ايعًِٝ

 ر/ صؽا عبز ايضاطم خطاب

5 

4 

2 

21 
ؽُٝا٤ ستُز ستُٛر 

 عبز اذتُٝز

 ايزنتٛصا٠

ايؾل اذتٓذضٟ ايتٛععٞ باعتدزاّ املٛدات فٛم فٛت١ٝ 

َكابٌ اعتدزاّ َٓعاص ايؾعب اهلٛا١ٝ٥ ايًٝفٞ اين٥ٛٞ يف 

 َضم٢ اذتاالت اذتضد١

 أر/ عاَح نُاٍ املضاغٞ

 أر/ أؽضف ستُٛر خايز

 ر/ ستُز فاصٚم ستُز

 / أمحز عٝز عبز ايباعطر

9 

9 

2 

6 

22 

نضٜغتني ْادٞ 

 نُاٍ َٝدا٥ٌٝ

 ايزنتٛصا٠

َكاص١ْ بني رٚص اٜغٛفالفٕٛ ايقٜٛا ٚاالعرتٚدني ع٢ً ايػز٠ 

ايٓهف١ٝ يف أْج٢ ايفأص األبٝض ايبايؼ بعز اعت٦قاٍ 

 املبٝنٝني )رصاع١ تؾضحي١ٝ رقٝك١(

 أر/ املعتقِ باهلل ايؾضٜف

 ر/ سٓإ راٚٚر ٜغٞ

 ر/ دابض سغٔ عبز ايفتاح

1 

3 

3 

 رٚص املٓعاص ادتضاسٞ يف تكِٝٝ ساالت اإلدٗاض املتهضص ايزنتٛصا٠ ز يبٝب عٝز٢ْٗ عٝ 23

 ر/ ستُز ْادٞ ستٝغٔ

 ر/ محار٠ عؾضٟ عبز ايٛاسز

6 

5 

24 
ففٛت عبز ايػفاص 

 صَنإ

 ايزنتٛصا٠

اْكاس ايطضف ايغفًٞ ايشٟ ٜعاْٞ َٔ ققٛص سضز بايزٚص٠ 

 ايز١َٜٛ يف عقض ايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ

 ًِٝا.ر/ عال٤ عبز اذت

 ا.ر/ اعا١َ ععٝز

 ر/ عبز ايعظٜظ طٜٔ ايعابزٜٔ

4 

7 

4 

 

 

 :ـالتجارةكلٌة  -
  

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري امحز طاصم ستُز 1

اثض تكِٝٝ دٛر٠ ايتكاصٜض املاي١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعض احملاعب 

 –ت ايعا١ًٝ٥ املقض١ٜ املغتكٌ ع٢ً ععض ايغِٗ يف ايؾضنا

 رصاع١ تطبٝك١ٝ

 5 ا.ر/ بزص ْبٝ٘ اصعاْٝٛؼ

 املادغتري صبٝع صمٛإ امحز 2

اثض تطٜٛض احملت٣ٛ املعًَٛاتٞ يالفقاح عٔ تكضٜض دت١ٓ 

املضادع١ ع٢ً دٛر٠ قضاص اال٥تُإ يًُٛعغات املاي١ٝ املكٝز٠ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –بايبٛصف١ املقض١ٜ 

 1 ا.ر/ عبز ايضمحٔ عبز ايفتاح

 ايزنتٛصاٙ صٜٗاّ ستُز ففٛت 3

اطاص َكرتح يتزعِٝ االرا٤ ايجالثٞ يًُٓؾأ٠ يف ْطام عًغ١ 

ايتٛصٜز َٔ خالٍ االرٚات اهلٝه١ًٝ ٚايتٓفٝش١ٜ يالراص٠ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ –االعرتاتٝذ١ٝ يًتهًف١ 

 3 ا.ر/ ستُز َقطف٢ ادتبايٞ
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 :ـاالدابكلٌة  -
  

 املشـــــرف عنوان الرشالة جـةالدر اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  ٖٓز ؽعبإ ط٘ عباؼ  1

ايب١ٝٓ ايغضر١ٜ يف صٚاٜيت أعضاؼ آ١َٓ ٚحتت مشػ اينش٢ 

 إلبضاِٖٝ ْقض اهلل ايضاٟٚ ٚايظَإ ٚاملهإ
 3 ر/ ٖاْٞ إمساعٌٝ ستُز 

 املادغتري  ستُٛر صَنإ ستُز  2

ت َٓب١٦ بايتٛافل ايتفاؤٍ ٚايقالب١ ايٓفغ١ٝ نُتػريا

 ايٓفغٞ يز٣ ع١ٓٝ َٔ املغٓني 

 أر/ أمحز خريٟ سافغ

 ر/ أؽضف ستُز عًٞ ؽًيب  

1 

5 

3 
صق١ٝ أمحز فُٗٞ 

 أمحز 

 9 أر/ فالح ايزٜٔ فاحل  ظٛاٖض ايتطٛص املعذُٞ يف املعذِ ايهبري  املادغتري 

 ايزنتٛصا٠  َٝغٕٛ إعشل فؤار  4

يف ايزّ  َغت٣ٛ ٖضَْٛٞ ايتغتغتريٕٚ ٚاالعرتٚدني

ٚعالقتُٗا ببعض املتػريات ايٓفغ١ٝ ٚأثض سيو يف ايتٛافل 

 ايظٚادٞ 

 أر/ ٖؾاّ عبز اذتُٝز تٗاَٞ

 أر/ ْضَني عبز ايٖٛاب أمحز 

4 

5 

 ايزنتٛصا٠  أعا١َ عٝز عبز ايععِٝ  5

اذتاٍ يف "يف ايزص املقٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ" "رصاع١ 

 إسقا١ٝ٥ ضت١ٜٛ رالي١ٝ"

 ْقض اهلل أر/ ستُز خًٌٝ 

 أر/ ستضٚؼ ستُز إبضاِٖٝ 

5 

15 

 ايزنتٛصا٠  ٢ْٗ مجاٍ عبز اذتفٝغ  6

فاع١ًٝ بضْاَر ينبط ايشات يف خفض َعزالت ايعٓف مز 

 ايظٚد١ حبح عٔ ع١ٓٝ َٔ املتظٚدني يف ستافع١ بين عٜٛف 

 3 أر/ طضٜف ؽٛقٞ 

7 

عفاف طًعت سغٔ عبز 

 ايعظٜظ 

 ايزنتٛصا٠ 

عض املتػريات ايٓفغ١ٝ ايتعقب ايغٝاعٞ ٚعالقت٘ بب

ٚاالدتُاع١ٝ يز٣ َعًُٞ املضس١ً اإلبتزا١ٝ٥ يف ستافع١ 

 بين عٜٛف 

 أر/ صأفت ايغٝز عبز ايفتاح

 ر/ ط٘ ستُز َربٚى 

2 

1 

8 

أمسا٤ ستُز سافغ 

 درب 

 أثض أصعطٛ يف ايٓكز ايعضبٞ اذتزٜح  ايزنتٛصا٠ 

 أ ّ ر/ ؽٛقٞ عًٞ ايظٖض٠ 

 أ ّ ر/ عظ٠ عبز ايًطٝف عاَض 

10 

3 

 ايزنتٛصا٠  أ١َُٝ صتاتٞ إبضاِٖٝ  9
منط ايتعًِ ٚاملؾه١ً ايغها١ْٝ )رصاع١ َٝزا١ْٝ َكاص١ْ 

 يف َز١ٜٓ بين عٜٛف (

 أر/ َقطف٢ خًف عبز ادتٛار 

 ر/ سغٔ إبضاِٖٝ سغٔ 

11 

7 

10 

أَاْٞ سغٔ عبز 

 ايضمحٔ 

 ايزنتٛصا٠ 

رٚص األعض٠ يف رَر ايطفٌ ايتٛسزٟ يف اجملتُع )رصاع١ 

 بٛيٛد١ٝ(اْجضٚ -عٛعٝٛ

 15 ر/ سغين إبضاِٖٝ عبز ايععِٝ 

 

 

 :ـالحقوقكلٌة  -
  

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ايزنتٛصاٙ ٚيٝز صَنإ عبزايضاطم 1
اعتدزاّ اإلراص٠ يًتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ف٢ َعاَالتٗا اإلراص١ٜ 

 رصاع١ َكاص١ْ –ٚمحاٜتٗا رعتٛصٜا 

 14 دعفضستُز اْػ ر / ا.

 ايزنتٛصاٙ ْٗا ستُز عٝز َطاٚع 2
اذتُا١ٜ ايزٚي١ٝ يكٛافٌ املغاعزات االْغا١ْٝ اثٓا٤ ايٓظاعات 

 املغًش١

 8 عارٍ عبزاهلل سغٔا.ر / 

3 
سغٔ امحز سغٔ 

 عبزايػين

 ايزنتٛصاٙ
عكز ايتأدري ايتًُٜٛٞ يف ايتؾضٜع املقضٟ ـــ رصاع١ َكاص١ْ 

 ٛاَضٜهًٞيتؾضٜع االصتَع ايتؾضٜع ايفضْغٞ ٚا

 10 ا.ر/ صما عبٝز

 ايزنتٛصاٙ ٚيٝز عجُإ ستُز 4

تعٝني اذتزٚر ايبشض١ٜ بني َقض ٚايغعٛر١ٜ يف م٤ٛ قٛاعز 

 ايكإْٛ ايزٚيٞ

 8 ا.ر/ عارٍ عبز اهلل
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 :ـالعلومكلٌة  -

  

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

عبز اهلل عٝز  صدا٤

 فاحل 

 ايتأثري ايٛقا٥ٞ يًُٝالتْٛني ٚايتاٚصٜٔ مز مس١ٝ ايهافٝني  املادغتري 

 أر/ زتزٟ عبز ايضسِٝ 

 ر/ ٖٓا٤ ستُٛر ستُز 

1 

6 

2 
اذتغٔ ستُز َربٚى 

 عٝز 

 2 ر/ ستُز عٝز قاٜز  حتًٌٝ آصا٤ ايعُال٤ ع٢ً ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ املادغتري 

 غتري املاد ْٗاٍ عقاّ عُض نضِٜ 3

ايتكِٝٝ ادتظ٦ٜٞ يبهرتٜا ايغٛصَْٚٛاؼ اٜضٚدٝٓٛطا ٚبهرتٜا 

ٚأعٝٓتٛبانرت بَٝٛٝين املعظٚي١ َٔ َغتؾفٝات املٓٝا َٚكاَٚتِٗ 

 جملُٛع١ ايهاصبابِٝٓ

 ر/ َزست عبز ايفتاح

 ر/ ٢ْٗ أْٛص سغني

 ر/ أَاْٞ عبز املعطٞ 

10 

6 

1 

4 
إميإ ؽعبإ َقطف٢ 

 َضعٞ 

 املادغتري 
ٞ يًُٛار املنار٠ يألنغز٠ ع٢ً إفاب١ عن١ً ايكًب ايتأثري ايٛقا٥

 املغتشج١ بعكاص اطٚبضٚتضٍْٛ يف ادتضسإ 

 ر/ بغٓت ستُٛر َضعٞ 

 ر/ خايز ؽعبإ ٖاؽِ 

10 

 

5 

إبضاِٖٝ ععٝز أْٛص 

 سغني 
 املادغتري 

إطاي١ بعض املًٛثات َٔ َٝاٙ ايقضف باعتدزاّ ثٓا٥ٞ 

 ايعن١ٜٛ  اهلٝزصٚنغٝز ايطبكٞ املتزاخٌ َع بعض املٛار

 أر/ عٝز عبز ايكارص 

 ر/ عبز ايضمحٔ ستُز 

15 

2 

6 

َقطف٢ ستُز صبٝع 

 ستُز 

 املادغتري 

إطاي١ نٌ َٔ ايظ٥بل ٚايظصْٝذ َٔ َٝاٙ ايقضف ايقٓاعٞ اعتٓارًا إىل 

 َؾتكات ايبٛيٝاًْٝني املضنب١ 

 13 أر/ سٓفٞ عبز ايغالّ 

7 
إميإ ستُز ناٌَ 

 دٓٝزٟ 

 املادغتري 
َٛار بٛيُٝض١ٜ يف سذِ ايٓاْٛ َب١ٓٝ ع٢ً أعاؼ  حتنري ٚتٛفٝف

 ايؾٝتٛطإ ٚاالَٝٓٛثٝٛفٍٝٓٛ بػضض اعتدزاَٗا يف تطبٝكات طب١ٝ 

 أر/ أعا١َ ستُز أمحز 

ر/ سٓفٞ ستُٛر عبز 

 ايغالّ 

14 

12 

8 

إميإ صدب َباصى عبز 

 صب٘ 
 املادغتري 

ختًٝل َضنب خٝٛط ْاَْٛرت١ٜ َٔ ايبٛيٞ اًْٝني َع ايٓؾا 

 نغٝز اذتزٜز ٚتٛفٝف٘ ثِ اعتدزاَ٘ ملعادت٘ املٝاٙ ٚدظ٦ٜات أ

 أر/ أمحز عبز ارتايل

 ر/ ستُز ؽعبإ ععٝز 

 ر/ فاط١ُ ايظٖضا٤ ستُز 

11 

12 

2 

 ايزنتٛصا٠  ْٛص ٜغٔ فابض ٜغٔ  9

تكِٝٝ ايتأثري ايٛقا٥ٞ ٚايعالدٞ يبعض َهْٛات بشٚص ْبات 

َني/ ؽٛن١ ادتٌُ ع٢ً ايتغضطٔ املغتشح بايزاٟ اٜجٌٝ ْٝرتٚط ا

 اعتٌٝ اَٝٓٛفًٛصٜٔ/ صابع نًٛصٜز ايهضبٕٛ يف ادتضسإ ايٜٛغرت 

 أر/ أعا١َ ستُز أمحز 

 أر/ عاَح فهضٟ 

15 

5 

 

 
 

 

 :ـالصٌدلةكلٌة  -
  

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري غار٠ صَاح عًٞ 1

ايتأثريات ايتفاع١ًٝ يعكاص ايٓبٝفٛيٍٛ ٚايبٝغٛبضٚيٍٛ 

ٚايربٜٓزٚبضٌٜ ع٢ً مػط ايزّ املضنظٟ ٚاينػط ايطضيف 

 ٚتأثريٖا ع٢ً ايكزصات املعضف١ٝ

 ا.ر/ٖؾاّ بؾضٟ ستُٛر

 ر/صغز٠ صؽزٟ عٝز

 ر/ َين سغني تٛفٝل

5 

13 

1 

2 

اَاْٞ ستُٛر عبز 

 ايتٛاب

 ايزنتٛصا٠

ايزٚا٤ ادتزٜز٠ يعالز رصاع١ فٝزي١ٝ ع٢ً أْع١ُ تٛفٌٝ 

 األَضاض ايض١ٜٛ٥

 ؽٗري٠ فٛطٟ املٓؾاٟٚا.ر/ 

 ا.ّ.ر/ صؽا َقطفٞ خضؽّٛ

 ر/ ستُز سغٔ ايهَٛٞ

 ر/ ٖب٘ ستُٛرعبٛر

12 

9 

2 

3 

 ايزنتٛصاٙ امحز سغٔ عبز ايعظٜظ 3
تقُِٝ ٚتؾٝٝز بعض بزا٥ٌ َؾتكات ايبرياطٍٚ سات 

 ايفاع١ًٝ احملتًُ٘ نُنارات ياليتٗابات

 ط٘ ايغعزٟا.ّ.ر/ ستُز 

 ر/ ْٗٞ ٖاْٞ اَني

9 

11 
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 :ـالطب البٌطريكلٌة  -
  

 

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

أمحز عقُت صتٝب 

 عًُٝإ

 املادغتري
َتابع٘ باملٛدات ايقٛت١ٝ ألْع١ُ شتتًف١ يًتظأَ ايؾبكٞ 

 يف االبكاص اذتالب١ .

 ستُز عبزاهلل ا.ر / فابض

 ر/ بهاص صَنإ

 ر/ عبز ايتٛاب عبزايضاطم

5 

6 

4 

 َضاقب١ دٛر٠ ٚدبات ايًشّٛ يف خز١َ تكزِٜ ايطعاّ املادغتري أمئ طاٖض ؽشات٘ ستُز 2

 أ.ر/ فتشٞ امحز خًف اهلل

 ر/ عبزايضسِٝ سغني

14 

5 

3 
رٜٓا عبز ايٓافض ستُز 

 عٝز

 املادغتري

 االصتباط بني بعض دٝٓات اينضا٠ٚ يف

االٜؾريؽٝا نٛالٟ َع١ٜٛ االفٌ ٚاملُضم١ املعظٚي١ َٔ 

 بزاصٟ ايتغُني

 ا.ر/ امساعٌٝ عبزاذتفٝغ

 ر/ ستُز فتشٞ ناٌَ

13 

5 

4 

ٖٓز إبضاِٖٝ ستُز 

 ستُٛر
 رصاع١ عًٞ ايزٜزإ املٛدٛر٠ يف ايطٝٛص املا١ٝ٥ يف َقض املادغتري

 أ.ر/ خايز ستُز ايزاخًٞ

 ر/ يًٝٝإ ْادٞ

 ر/ امسا٤ عال٤

8 

4 

2 

 املادغتري َقطفٞ محظ٠ فامٌ 5
رصاعات عًٞ بعض اإلفابات ايتٓاع١ًٝ يف أْجٞ ايهًب َع 

 اعتباص خال يًتؾدٝك ٚايعالز

 أ.ر/ أمحز مجع٘

 ر/ ايغٝز ستُٛر

 ر/ عبز ايتٛاب عبزايضطام

7 

6 

4 

 املادغتري ؽعبإ عامل صمٛإ عامل 6
ايتٛفٝف ايبهتريٜٛيٛدٞ يًبهرتٜا املُضم١ املقاسب١ 

 اب بطاْ٘ ايضسِ يف املاؽ١ٝاليتٗ

 ا.ر/ امساعٌٝ عبزاذتفٝغ

 ا.ر/ ٚيٝز محزٟ سغٔ

 ر/ ٖاي٘ عٝز سغٔ

13 

14 

8 

7 
عبزايضمحٔ عًٞ 

 عبزايضمحٔ

 رصاعات عًٞ عزٟٚ املٝهٛ بالطَا يف ايزداز املادغتري
 أ.ر/ زتزٟ ايكامٞ

 أ.ر/ ٖاْٞ فٛطٟ

12 

 

8 

فاط١ُ ابضاِٖٝ سغٔ 

 ستُز
 املادغتري

 ايتٓاّ  ادتضٚح ٚاالٚتاص يف ايفق١ًٝ اجتاٖات سزٜج١ يف

 ارت١ًٝٝ

 أ.ر/ ستُز عٝف

 أ.ر/ مجاٍ عبزايٓافض

 ر/ ستُز سنٞ

4 

6 

3 

9 

ؽُٝا٤ صبٝعٞ فاحل 

 سغني

 املادغتري
اعتدزاّ املغتدًقات ايعؾب١ٝ يًغٝطض٠ عًٞ َٝهضٚبات 

 ايػشا٤ املُضم١

 ر/ ٖاي٘ عٝز سغٔ

 ر/ عبزايضسِٝ عبزايععِٝ

8 

5 

10 
 ِ عًٞأمسا٤ عبزاملٓع

 ٌعبز ايفنٝ

 رصاع١ عًٞ بعض ايرباَر ايػشا١ٝ٥ يف االمساى املادغتري

 أ.ر/ اهلاّ فاحل

 ا.ر/ مسض عٝز

 ِر/ ابضاِٖٝ ستُز إبضاٖٝ

4 

4 

2 

 ايعغٌ نُؤؽض يًتًٛخ ايب٦ٝٞ يف ستافع١ املٓٝا املادغتري اٜ٘ سضبٞ عبزاذتهِٝ 11

 ا.ر/ خايز عباؼ سًُٞ

 ر/ ٚال٤ عبزايضمحٔ

6 

4 

12 

بزاذتُٝز امحز ع

 فاحل

 املادغتري
َزٟ تٛادز َٝهضٚب ايهاَبًٝٛبانرت دٝٛدٓاٟ املكاّٚ 

 يًُنارات اذت١ٜٛٝ يف اذتٝٛاْات ٚاالْغإ

 ا.ر/ ستُز عًٞ ابضاِٖٝ

 ر/ دٝٗإ نُاٍ ايزٜٔ

 ر/ عشض عبزايعًِٝ

4 

2 

1 

13 
اٜ٘ عطا٤ ستُز 

 عبزايضمحٔ

 دٛر٠ ٚعال١َ َٓتذات األيبإ ايغا١ً٥ املادغتري
 ف١ َؾضفا.ر/ عض

 ر/ ستُز َعضٚف

8 

6 

14 

ؽضٜف ستُز عقُت 

 عًطإ

 املادغتري
رصاع١ ٚبا١ٝ٥ عٔ اَضاض  ايزّ ايطف١ًٝٝ يف االبكاص يف بعض 

 احملافعات املقض١ٜ

 ا.ر/ امحز ممزٚح ايؾضٜف

 أ.ر/ ؽٛقٞ ابٛ اذتزٜز

 ر/ ؽضٜٔ صما صٚبٞ

5 

6 

4 

15 

ستُٛر عٝز عضاز 

 ستُٛر

 املادغتري
ع١ٝ عًٞ تٛطٜع فريٚؼ االعٗاٍ رصاعات باثٛيٛد١ٝ َٓا

 ايبكضٟ املعزٟ يف اْغذ١ ادتٗاط ايتٓاعًٞ يًُاؽ١ٝ ٚادتُاٍ

 ا.ر/ ستُٛر ايبذاٟٚ

 ا.ر/ ستُٛر ستُز

 ا.ر/ ْضَني دٛر٠

5 

4 

2 

16 

رٜٓا عبزاهلل ستُز 

 تٛفٝل

 املادغتري
تكِٝٝ نفا٤ٙ بعض ايطضم اذتزٜج١ ملعادت١ املٝاٙ عًٞ 

 ادْٔٛعٝاتٗا ايقش١ٝ يف َظاصع ايزٚ

 ا.ر/ ستُز ايبابًٞ

 ر/ امسا٤ ْارٟ ستُز

 ر/ َٓاص بٗا٤ايزٜٔ

4 

4 

1 

17 

صاْٝا عبز ايفتاح صامٞ 

 ستُز

 املادغتري
األثاص ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يبعض املٛار ايهُٝٝا١ٝ٥ ايٓبات١ٝ 

 عًٞ ايغ١ُٝ املغتشزث١ يًٓٝٛنتني

 ا.ر/ ستُز أمحز قٓزٌٜ

 ر/ اميإ ط٘ ستُز

 ر/ غار٠ ستُز ففٛت

6 

5 

5 

 املادغتري عاص٠ عاَٞ عٝز اَني 18
ايتٛفٝف ايؾهًٞ ٚادتٝين يًظا٥ف١  ايظصتاص١ٜ املعظٚي١ َٔ 

 افابات ايهًٞ يف بزاصٟ ايتغُني

 ر/ امحز سغني عابز

 ر/ عال١َ ابٛ محض٠

7 

5 
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19 
ٖزٜض عبزاهلل عٝز 

 عًُٝإ

 املادغتري
اعتدزاّ ارتالٜا ادتظع١ٝ َتعزر٠ ايتُاٜظ املغتدًق١ َٔ 

  حتغني إفابات اْغذ١ ايهًٞ يف ايف٦ضإطتاع ايععاّ يف

 ا.ر/ خايز ستُز َعٗض

 ر/ تػضٜز ستُز ْبٌٝ

 ا.ر/ أعا١َ ستُز امحز

3 

2 

2 

 املادغتري عال مجاٍ عاؽٛص عباؼ 20

ايتأثريات ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ يبعض املغتدًقات 

 ايٓبات١ٝ عًٞ طٜار٠ ايزٖٕٛ املغتشزث١ جتضٜبٝا يف ادتضطإ

 ٌٜا.ر/ ستُز أمحز قٓز

 ر/ ناٌَ ستُز عبزاهلل

 ر/ ستُز عُض ستُٛر

5 

3 

- 

21 

ستُز ستُٛر ستُز 

 عٝف ايٓقض

 َتبكٝات ايغُّٛ ايفطض١ٜ يف سبا٥ح ايزٚادٔ ايزنتٛصاٙ

 .ر/ فتشٞ امحز خًف اهلل0ا

 ر/ عبزايضسِٝ سغني

14 

5 

 حتنري يكاسات يفريٚؼ األُْٝٝا يف ايزداز ايزنتٛصاٙ مسض عٝز عٜٛػ ستُز 22

 ستُٛر َزبٛيٞ ا.ر/ سٓفٞ

 ا.ر/ فربٟ ستُز متاّ

5 

7 

 ايزنتٛصاٙ ٖب١ عًٞ ستُٛر عامل 23
رصاعات عًٞ  اْٛاع ايغتٝٓٛتضٚفْٛاؼ  يف ايًنب ٚبعض 

 َٓتذات٘

 ا.ر/ مجاٍ ستُز سغٔ

 ر/ ستُز َعضٚف عًٞ

10 

3 

24 
َضٚٙ ستُز عبزادتٛار 

 ستُز

 ايزنتٛصاٙ
٠ َزٟ اْتؾاص بعض املٝهضٚبات املُضم١ يف بٝض املا٥ز

 H7 :0157خاف١ االٜؾريٜؾٝا نٛالٟ

 ا.ر/ عارٍ ارتٛيٞ

 ا.ر/ ستُز َعضٚف عًٞ

13 

6 

25 

امحز عبزايععِٝ 

 ابٛايعال ابضاِٖٝ

 ايتعضف عًٞ ْٛع١ٝ ايًشّٛ ٚاالْغذ١ يف َٓتذات ايًشّٛ ايزنتٛصاٙ

 ا.ر/ فاط١ُ سغٔ ستُز

 ر/ عبزايضسِٝ سغني

13 

6 

26 

أَريٙ ستُز َظٜز 

 عط١ٝ

 ايزنتٛصاٙ

 ا٥ٞ ٚدظ٦ٜٞ يًتؾدٝك ٚايغٝطض٠ عًَٞزخٌ ٚب

) اإلدٗاض املعزٟ ( يف األبكاص حتت ايعضٚف  َضض ايرب ٚعٝال

 احمل١ًٝ يف َقض

 ا.ر/ سغني ابضاِٖٝ سغني

 ا.ر/ أمحز ستُٛر عط١ٝ

 ا.ر/ ستُٛر عقاّ

 ر/ أمحز ستُز مسري

5 

-- 

-- 

3 

 ايزنتٛصاٙ ستُز عُض ناٌَ 27
يعالز يبعض تطبٝل تهٓٛيٛدٝا ايٓاْٛ  يف ايٛقا١ٜ ٚا

 أَضاض األمساى ايبهتري١ٜ

 أ.ر/ َٓاٍ عارٍ عٝغٞ

 ر/ فاط١ُ ستُٛر ستُز

5 

3 

28 
عُضٚ ؽشات١ ستُز 

 صَنإ

 ايزنتٛصاٙ

االصتباط بني بعض دٝٓات اينضا٠ٚ ٚاملكا١َٚ يف األدٓاؼ 

ايبهتري١ٜ املدتًف١  عايب١ ادتضاّ املعظٚي١ َٔ ايعزٟٚ 

 املدتًط١ يف بزاصٟ ايتغُني

 يقعٝزٟا.ر/ فٛطٟ ا

 ا.ر/ امساعٌٝ عبزاذتفٝغ

 ا.ر/ ٚيٝز محزٟ سغٔ

10 

12 

14 

29 
ٖٓا٤ خًٝف١ سافغ 

 ستُز

 ايزنتٛصاٙ

خقا٥ك ٚقاب١ًٝ ايتذُٝز ٚعال١َ اذتاَض ايٟٓٛٚ ذتٝأَ 

ايهباـ َكاص١ْ ببعض َهْٛات ايزّ ٚبالطَا ايغا٥ٌ املٟٓٛ 

. 

 ا.ر/ ايغٝز ستُٛر ستُز

 ر/ بهاص صَنإ عبزاذتًِٝ

 ٜٔ عبزاملؤَٔا.ر/ مٝا٤ايز

5 

6 

- 

30 
عبزايهضِٜ ستُٛر 

 عبزايهضِٜ

 ايزنتٛصاٙ
تزفل ايزّ يف ايضسِ ٚاملباٜض خالٍ فرت٠ اذتٌُ ٚايفرت٠ 

 االٚي١ٝ بعز ايٛالر٠ يف ادتاَٛؼ

 ا.ر/ ؽٛقٞ عًُٝإ

 ا.ر/ امحز ٖاؽِ

 ا.ر/ خايز ستٞ

 ا.ر/ َقطفٞ ععٝز

4 

8 

5 

- 

 

 

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلٌة  -
  

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة الطالـــــباشـــــم  م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  عبز اهلل خًٌٝ امحز 1
رصاع١ بعض ايتأثريات ايب١ٝ٦ٝ ايٓاجت١ عٔ ًَٛثات االْؾط١ 

 ايبؾض١ٜ ع٢ً دٛر٠ َٝاٙ ْٗض ايٌٓٝ

 ا.ر/ محار٠ ستُٛر

 ا.ر/ خايز فُٗٞ

 ر/ اٌَ طاٖض

13 

1 

1 

 ايزنتٛصا٠  ععٝز امحز فضز 2

اعتدزاّ َٓٗذ١ٝ اذتٝٛر ايغزاعٞ )َعاٜري عٝػُا( يتشغني 

 ْعاّ ايكٝاؼ يف َعٌُ صقاب١ ادتٛر٠

 َقض -  MACرصاع١ َٝزا١ْٝ يف ؽضن١ َٛنٝت 

 ا.ر/ محار٠ ستُٛر

 ا.ر/ عبز اذتهِٝ املٓٗاٟٚ

 ر/ اٌَ طاٖض

12 

1 

2 
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 -التالٌة:)ب( وافق المجلس على تعدٌل إشراف رسائل الماجستٌر والدكتوراه 
 

 

 :ـالطب البٌطري كلٌة -
 
 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 َادغتري ابضاِٖٝ زتزٟ امحز فؤار 1

 ا.ر/ إمساعٌٝ عبز اذتفٝغ

 ر/ أمحز سغني عابز

 أ.ر/ امساعٌٝ عبز اذتفٝغ

 عابز ر/ أمحز سغني

 ناٌَ ر/ ستُز فتشٞ

 رنتٛصاٙ زٜلففا٤ محزٟ ف 2

 أ.ر/ٚيٝز محزٟ

 ر/ ٖاي١ عٝز

 سغٔ أ.ر/ ٚيٝز محزٟ

 عبزايػينر/ امحز ايغٝز

 ؽكري أ.ر/ خايز امحز

 

 :ـاآلداب كلٌة -
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 أر/ ستُز عبز ايٖٛاب خالف  املادغتري  طٜٓب مجاٍ أمحز  1
 ز ايٖٛاب خالف أر/ ستُز عب

 أر/ ساَز ساَز ٜٛعف أبٛ امحز 

 املادغتري  أمحز أبٛ سٛع١ عبز ايععِٝ  2

 أر/ دٛر٠ َربٚى ستُز 

 أر/ ستضٚؼ ستُز إبضاِٖٝ 

 أر/ ستُز محاع١ عبز ايًطٝف 

 أر/ دٛر٠ َربٚى ستُز 

 أر/ ستضٚؼ ستُز إبضاِٖٝ 

 

 

 :ـالصٌدلة كلٌة -
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلشراف اال الدرجـة اشـم الطالــب م

 رنتٛصاٙ ستُز امحز ايغٝز عبز ايعاٍ 1

 ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ /أ.ر

 اَريٙ ستُز طاٖض سذاطٟ /ر

 ر/ صساب زتزٟ عبز ايفتاح

 محار٠ ستُز ستُٛر /أ.ر

 ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ /أ.ر

 اَريٙ ستُز طاٖض سذاطٟ /ر

 ر/ صساب زتزٟ عبز ايفتاح

 رنتٛصاٙ ٜٚؿَقطفٞ عافِ َقطفٞ رص 2

 عًٞ امحز ابٛ عٝف.ر/ ا

 ا.ّ.ر/ اَري٠ َضار ابٛ ٜٛعف

 عًٞ امحز ابٛ عٝف.ر/ ا

 ا.ّ.ر/ باعِ اْٛص ؽشات١

 ا.ّ.ر/ اَري٠ َضار ابٛ ٜٛعف

 رنتٛصاٙ عٛطإ نضّ ستُٛر ايعكار 3

 .ر / ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ عٝزأ

 ْز٣ عٝز عبز ايٖٛابر/ أ.ّ.

 عاص٠ ر٣ عادري /أ.ر

 ٢َٓ ع٢ً ستُزر/ 

 ْز٣ عٝز عبز ايٖٛابر/ .أ.ّ

 ا.ّ.ر/ ادالٍ عبز اذتُٝز عبز ايعًِٝ

 عاص٠ ر٣ عادري /أ.ر

 ٢َٓ ع٢ً ستُزر/ 

 رنتٛصاٙ صفٝز٠ صبٝع طضفا١ٜ داب اهلل 4

 ا.ر/ستُز امحز قٓزٌٜ

 ر/ ستُز عُض ستُٛر

 ا.ّ.ر/طنضٜا عبز اجملٝز

 ا.ر/ستُز امحز قٓزٌٜ

 ا.ر/ ٖب٘ فاصٚم عامل

 ا.ّ.ر/طنضٜا عبز اجملٝز
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 :ـالحقوق كلٌة -
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 ا.ر/ سغاّ ٖٓزاٟٚ ا.ر/ امحز فٛطٟ رنتٛصاٙ سغني عًُٝإستُٛر  1

 ا.ر/ عارٍ عبز اهلل سغٔ ا.ر/ امحز فٛطٟ رنتٛصاٙ عبز املٛىل طٜٔ ايعابزٜٔ ستُز 2

 ا.ر/ سغاّ ٖٓزاٟٚ ا.ر/ امحز فٛطٟ نتٛصاٙر ستُز ستُز ععز ايزٜٔ 3

 ا.ر/ عارٍ عبز اهلل سغٔ ا.ر/ امحز فٛطٟ رنتٛصاٙ ا١َٝٓ ايغعٝز ستُز 4

 

 

 :ـالعلوم كلٌة -
 

 
 

 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 املادغتري  إعضا٤ خايز عًٞ أمحز  1
  أر/ َٓاٍ عبز اذتُٝز ستُز

 ر/ إميإ فالح عبز ايضسِٝ 

 أر/ َٓاٍ عبز اذتُٝز ستُز 

 ر/ إميإ فالح عبز ايضسِٝ

 ر/ سٓإ عٝز ستُٛر 

 

 

 

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

 

 :ـ الصٌدلةكلٌة  -
 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اشـم الطالــب م

 َادغتري  رعا٤ ستُز عٝز 1

تأثري محض ايهًٛصٚدٝٓٝو ع٢ً 

ايغ١ُٝ ايه١ًٜٛ ٚايهبز١ٜ 

يف  املغتشج١ َٔ َٝجٛتضٜهغٝت

 ادتضسإ 

ايتأثري ايهُٝٝا٥ٞ اذتٟٝٛ يبعض 

َنارات األنغز٠ مز  مس١ٝ ايهبز 

 املغتشج٘ جتضٜبٝا يف ادتضسإ 

 غري دٖٛضٟ 

 

 كلٌة العلوم :ـ -
 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اشـم الطالــب م

 َادغتري  ْزا سغٔ ستُز سغٔ  1

اعتدزاّ تهٓٛيٛدٝا ايتشٍٛ ايٛصاثٞ 

يف إْتاز ْباتات ايطُاطِ املتش١ًُ 

 يإلدٗارات ايب١ٝ٦ٝ 

اعتدزاّ تهٓٛيٛدٝا ايتشٍٛ ايٛصاثٞ يف 

 إْتاز ْباتات ايطُاطِ املتش١ًُ يًذفاف 

 غري دٖٛضٟ 
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 كلٌة التربٌة :ـ -
  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اشـم الطالــب م

1 

ٜامسني مجاٍ عباؼ 

 مجع٘ 
 املادغتري 

آيٝات َكرتس١ يتطٜٛض صٜاض األطفاٍ 

يف َقض يف م٤ٛ بعض ايُٓاسز ايعامل١ٝ 

 يًضٚم١ ايشن١ٝ 

آيٝات تطٜٛض صٜاض األطفاٍ مبقض يف 

 ُٓٛسز املايٝظٟ يًضٚم١ ايشن١ٝ م٤ٛ اي
 غري دٖٛضٟ 

 املادغتري  بغ١ُ صبٝع ستُز ستُز  2

تقٛص َكرتح  إلراص٠ اينػٛط امل١ٝٓٗ 

ملزٜضٟ املزصاؼ االبتزا١ٝ٥ يف م٤ٛ 

 ايفهض اإلراصٟ اإلعالَٞ 

تقٛص َكرتح إلراص٠ اينػٛط امل١ٝٓٗ 

ملزٜضٟ املزاصؼ االبتزا١ٝ٥ يف م٤ٛ 

 ّ َبارئ اإلراص٠ يف األعال

 غري دٖٛضٟ 

 ايزنتٛصا٠  ايؾُٝا٤ مجاٍ ستُز عًٞ  3

فاع١ًٝ اعتدزاّ أْؾط١ َضانظ ايتعًِ 

يف ت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚبعض عارات ايعكٌ 

 يز٣ طفٌ ايضٚم١ 

فاع١ًٝ اعتدزاّ أْؾط١ َضانظ ايتعًِ 

يف ت١ُٝٓ بعض عارات ايعكٌ يز٣ 

 طفٌ ايضٚم١ 

 دٖٛضٟ

 ايزنتٛصا٠  ٢ْٗ ستُٛر أمحز ستُٛر  4

ايتفاعٌ بني منط ادتٛي١ االفرتام١ٝ اثض 

عرب ايٜٛب ٚاألعًٛب املعضيف ع٢ً 

ت١ُٝٓ ايتشقٌٝ ٚبعض َٗاصات تقُِٝ 

ٚتٓعِٝ املعاصض يز٣ طالب 

تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ بهًٝات ايرتب١ٝ 

 ايٓٛع١ٝ 

أثض ايتفاعٌ بني بعض أْٛاع ادتٛالت 

االفرتام١ٝ عرب ايٜٛب ٚاألعًٛب املعضيف 

ض َٗاصات ع٢ً ت١ُٝٓ ايتشقٌٝ ٚبع

تقُِٝ ٚتٓعِٝ املعاصض يز٣ طالب 

تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ بهًٝات ايرتب١ٝ 

 ايٓٛع١ٝ 

 غري دٖٛضٟ

 
 
 

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

 :ـ البٌطري كلٌة الطب  -
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد الصابـــق الدرجــة اشـم الطالــب م

 21/12/2018إيٞ   21/12/2017عاّ َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  َقطفٞ أبٛ ايٛفا عٝز  1

 21/12/2018إيٞ   22/12/2017عاّ َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  ععز عًُٝإ ستُز 2

 21/12/2018إيٞ   22/12/2017عاّ َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  اَاْٞ طًعت عبزايعظٜظ  3

4 

ٖاٜزٟ مٝا٤ ايزٜٔ 

 ستُز 

 17/11/2018إيٞ 18/11/2017عاّ َٔ  17/11/2017إيٞ 18/11/2016 ادغتريامل

 17/11/2018إيٞ 18/11/2017عاّ َٔ  17/11/2017إيٞ 18/11/2016 املادغتري َين مجاٍ ايزٜٔ ستُز  5

6 

ا١ٜ ستُز عبزايٖٛاب 

 سغٔ 

 17/11/2018إيٞ 18/11/2017عاّ َٔ  17/11/2017إيٞ 18/11/2016 املادغتري
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 :ـ البشري كلٌة الطب  -
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد الصابـــق الدرجــة اشـم الطالــب م

 َز عاّ خاَػ 2017/2018 ال ٜٛدز املادغتري  بٝؾٟٛ ممزٚح سبٝب 1

2 

امحز عبز ايباقٞ عٝز 

 ستُٛر

 املادغتري 

2016/2017  

 ) َز عاّ خاَػ (

2017  /2018  

 ) َزر عاّ عارؼ (

 املادغتري  امحز َقطفٞ ْادٞ 3
2016 /2017  

 ) َز عاّ خاَػ (

 )َز عاّ عارؼ ( 2017/2018

4 

ؽٗري٠ ستُٛر ستُز 

 عط١ٝ

 ال ٜٛدز املادغتري 

2017 /2018  

 ) َز عاّ  خاَػ (

5 

آٜاؼ ستُٛر 

 عبزاملعطٞ امحز

 ال ٜٛدز املادغتري 

2017 /2018  

 ) َز  عاّ خاَػ (

6 

امحز محزٟ فالح 

 عًُٝإ

 ال ٜٛدز املادغتري 

2017 /2018  

 ) َز عاّ خاَػ (

 ) َز عاّ ثأَ ( 2017/2018 2017،2016 2016،2015،  2015/ 2014 املادغتري  ايظٖضا٤ ٜػ عٝز ٜػ 7

 ال ٜٛدز املادغتري  َٞ فٛطٟ بغْٝٛٞ ٖاؽِ 8

2017/2018  

 ) َز عاّ خاَػ (

 10/2018إىل  10/2017عاّ عارؼ  10/2017إىل  10/2016عاّ خاَػ  ايزنتٛصا٠  سٓإ عًٞ ستُز عًٞ  9

 
 
 

 :ـ الحقوق كلٌة  -
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد الصابـــق الدرجــة اشـم الطالــب م

 17/12/2018إيٞ  18/12/2017 ال ٜٛدز ايزنتٛصاٙ ستُز فالح عبزايععِٝ 1

 17/12/2018إيٞ  18/12/2017 ال ٜٛدز ايزنتٛصاٙ طاصم عٛض عًٞ طاٖض 2

3 

امحز ستُٛر ستُز 

 عبزايفتاح

 17/12/2018إيٞ  18/12/2017 ال ٜٛدز ايزنتٛصاٙ

 19/9/2018ايٞ  20/9/2017 ال ٜٛدز ايزنتٛصاٙ امحز عٝز عبزايفتاح 4

5 

امحز ايغٝز عبزاذتًِٝ 

 عطٝط٘ اهلل

 22/10/2018إيٞ  23/10/2017 22/10/2017 – 23/10/2016َٔ  ايزنتٛصاٙ

6 

امحز  نضِٜ عارٍ

 امحز
 18/12/2018اىل  19/12/2017 18/12/2017اىل  19/12/2016 ايزنتٛصاٙ
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 :ـ  اآلدابكلٌة  -
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد الصابـــق الدرجــة اشـم الطالــب م

 ال ٜٛدز املادغتري بغ١ُ ْافض طٜٔ عًٞ 1

 عاّ عارؼ

 16/9/2018إىل   15/9/2017َٔ 

 ال ٜٛدز  املادغتري  ستُز ففا٤ ٜٛعف  2

 عاّ عارؼ 

 13/1/2019ٜٓتٗٞ يف 

 11/2/2018عاّ عارؼ ٜٓتٗٞ يف  ال ٜٛدز  املادغتري  ٚال٤ عٝز َقطف٢ قضْٞ  3

 
 
 
 

 :ـ التربٌة الرٌاضٌة كلٌة  -
 
 
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد الصابـــق الدرجــة اشـم الطالــب م

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ 30/9/2017اىل  10/2016ا/  املادغتري ستُز ععز اَني 1

2 

امحز ْظالٟٚ عبز 

 ايععِٝ

 30/4/2018اىل  1/5/2017 30/4/2017اىل  1/5/2016 املادغتري 

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ ال ٜٛدز  املادغتري  ساطّ ط٘ تٗاَٞ امحز 3

4 

عبز ايضمحٔ ستُز 

 نُاٍ
 31/3/2018اىل  10/2017ا/ 30/9/2017اىل  10/2016ا/ املادغتري

5 

ستُٛر ٖؾاّ ايزٜٔ 

 ستُز

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ 30/9/2017اىل  10/2016ا/ املادغتري

 17/7/2018اىل  18/7/2017 ال ٜٛدز  املادغتري ستُز مجاٍ سغٔ 6

 31/3/2018اىل  10/2017ا/ 30/9/2017اىل  10/2016ا/ املادغتري  امحز َقطف٢ امحز 7

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ ال ٜٛدز  املادغتري ٛر ابضاِٖٝامحز عب 8

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ ال ٜٛدز  املادغتري  غار٠ عبز ايعاٍ امحز 9

10 

ايظٖضا٤ ستُز عبز 

 ايععِٝ

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ ال ٜٛدز  املادغتري 

 30/4/2018اىل  1/5/2017 30/4/2017اىل  1/5/2016 املادغتري  عًٝا٤ عًٞ عبز ايًطٝف 11

12 

امحز ابٛ ٖؾ١ُٝ عبز 

 ايٖٛاب

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ ال ٜٛدز  املادغتري 

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ 30/9/2017اىل  10/2016ا/ املادغتري  ط٘ امحز عبز احملغٔ 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        06                 17/12/7102( بتارٌـخ 137الجلسـة رقـم )

 
 
 
 
 
 

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

 :ـالطب البٌطريكلٌة  -
 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 ايزنتٛصاٙ ستُز َقطفٞ  ٜامسني ٜٛعف 1

ذتقٍٛ ايطايب١ عًٞ اداط٠ صعا١ٜ طفٌ نُا دا٤ 

 بهتاب ايكغِ 

 بايطايب١ نُا دا٤ بهتاب ايكغِ خاف١ يعضٚف عا١ًٝ٥  ايزنتٛصاٙ  َٞ عقُت ععٝز  2

 

 -ٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:)و( وافق المجلس على شطب ق
 
 :ـالطب البشريكلٌة  -

 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 ربًّٛ  ستُز أمحز ستُز عًٞ  1

يتعجضٙ َضاصا ٚتهضاصا يف اذتقٍٛ عًٞ ادتظ٤ األٍٚ يف 

 ٚبٓا٤ا عًٞ طًب ايطايبربًّٛ ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ 

 عًٞ طًب ايطايب َٚٛافك١ ايكغِ بٓا٤ا َادغتري ستُز ْارٟ عٝز 2

 

 :ـاالدابكلٌة  -
 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 يعزّ االتقاٍ باملؾضف َٓش ايتغذٌٝ  املادغتري  باعِ َقطف٢ عًٞ فربٙ  1

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ املادغتري ؽش٣ فابض عٝز  2

 

 :ـالتربٌة كلٌة  -
 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف بعز املتابع١ َٓش بزا١ٜ ايتغذٌٝ ٚمت االْشاص  املادغتري سذاز عضاقٞ عٜٛػ  عبري 1

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف بعز املتابع١ َٓش بزا١ٜ ايتغذٌٝ ٚمت االْشاص  املادغتري  سغاّ ستُز ستُز عبز ايًطٝف 2

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        02                 17/12/7102( بتارٌـخ 137الجلسـة رقـم )

 

 

 

 :ـالطب البٌطريكلٌة  -
 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 املادغتري ستُز َقطفٞ امحز عبزايفتاح 1
عٔ ايزصاع١ ٚعزّ ايتٛافٌ َع ايغار٠  ٘بؾإٔ اْكطاع

 االعاتش٠ املؾضفني نُا دا٤ بهتاب ايكغِ .

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن نقل القٌد :ـ -
 

 إىل من الدرجة اشـم الطالــب م

1 

ستُز صتٝب ايغٝز  رٜٓا

 عًُٝإ

 كلية الطب جامعة بين شويف كلية الطب جامعة السقازيق َادغتري

 كلية الطب جامعة بين شويف كلية الطب جامعة عني مشض َادغتري اال٤ ستُز ستُٛر عبزاملكقٛر 2

3 

ستُز امحز امحز عٝز 

 َٓقٛص
 فكلية الطب جامعة بين شوي كلية الطب جامعة قناه الصويض َادغتري

 كلية الطب جامعة بين شويف كلية الطب جامعة عني مشض َادغتري بٗا٤ فاٜظ فؤار صطم 4

 كلية الطب جامعة عني مشض كلية الطب جامعة بين شويف ايزنتٛصاٙ مش٢ فابض ستُز  5

 كلية الطب جامعة عني مشض كلية الطب جامعة بين شويف ايزنتٛصاٙ  ٚال٤ مسري ط٘  6

 

 لمذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن استكمال رسائل الماجستٌر :وافق المجلس على ا -
 

 مالحظات التخصص اشـم الطالــب م

 دٝز –2016ْٛفُرب ربًّٛ  ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ َادغتري ستُز فتشٞ عبزايٖٛاب ستُز  1

 دٝز  –2015َاٜٛ   ربًّٛ االَضاض املتٛط١ٓ  َادغتري ٖؾاّ ستُز صبٝع سغني  2

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 عال٤ عبز اذتًِٝ َضطٚمأ.ر / 

 

        

 

         

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَع١

 

 َٓقٛص سغٔ امحزأ.ر / 

 


