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 االستهالل :أوال
 

 .الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر 

 

المصثدقـثت :     ثانثًا 
 

 

  .26/7/2015بتاصٜذ  (107)ايتضزٜل ع٢ً قغض اؾًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ قغض اؾًغ١ ايغابك١ 

 
 

 

الضىابط :  ثلثث
 

 

قُز عٝز عبز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب - 2

 .اؿُٝز ٚاؿاصٌ ع٢ً ربًّٛ اؾضاس١ ايعا١َ  بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

ْٛصٖإ امحز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 3

. ْاٌٜ ٚاؿاصٌ ع٢ً ربًّٛ ايتٛيٝز ٚاَضاض ايٓغا٤  بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

. ملٝا٤ عظت قُز/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ ايػا٤ اٜكاف قٝز  ايباسج١ - 4

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

 املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ا٫راب بؾإٔ  املضضٚفات ايزصاع١ٝ ف٢ ع٤ٛ  ٥٫ش١ ايغاعات املعتُز٠ اييت مل- -5

. ؼزر ق١ُٝ ايضعّٛ بٗا يهٌ عاع١ رصاع١ٝ 

ايكضاص 

 . ع٢ً إ تغع ايه١ًٝ اقرتاح بايضعّٛ املكضص٠ ٚافل اجملًـػ  -
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. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تؾهٌٝ ؾ١ٓ ت١ُٝٓ َٛاصر قطاع ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ -  6

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا . ر. ٚافل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ أـ

:- ٚايبشٛخ  ٚ عغ١ٜٛ ن٬ َٔ 

 
ؽعبإ َباصط                                      عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ا٫قتضار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ / ر.ا

دٛر٠ امساعٌٝ                                عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ / ر.ا

قُز ايبابًٞ                                    ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

خايز ايؾ٢ُٝ                                     ا٭عتاس به١ًٝ ايضٝزي١ / ر.ا

صَغإ عبز اهلل                                َغتؾاص ص٥ٝػ اؾاَع١ ايكاْْٛٞ / ر.ا

قُٛر صدا٥ٞ                                  ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاع١ٝ يًزصاعات ايعًٝا / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ايػا٤ رصدات ايضأف١ اـاص١ باَتشإ ايتٜٛفٌ -  7

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع ع٢ً فًػ اؾاَع١ املٛقض-  

 

ن١ًٝ ا٫راب بؾإٔ  ْكٌ بضْاَر ايزصاعات ايزٚي١ٝ املتٛعط١ٝ به١ًٝ ا٫راب  ط٬ب املشنض٠ املكز١َ َٔ - 8

اىل ن١ًٝ ايزصاعات ا٫قتضار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ  ْعضا يعزّ ارصاد٘ ب٥٬ش١ ايزصاعات ايعًٝا به١ًٝ ا٫راب  

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا . ر. ٚافل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ ؾ١ٓ بض٥اع١ أـ

:- ٚايبشٛخ  ٚ عغ١ٜٛ ن٬ َٔ 

 
ؽعبإ َباصط                                      عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات ا٫قتضار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ / ر.ا

عُٝز ن١ًٝ ا٫راب دٛر٠ َربٚى                                   / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َغابك١ ٭سغٔ ث٬ث١ َٛاقع ايهرت١ْٝٚ ٫عغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ - 9

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اقرتاح بضاَر َؾرتن١ َع اقغاّ َٓاظض٠ ف٢ داَعات رٚي١ٝ َضَٛق١ - 10

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اقرتاح نٌ ن١ًٝ رع٠ٛ اعتكطاب  اعتاس طا٥ض َتُٝظ ف٢ ؽضض١ ٚعكزٙ رٚص٠ - 11

. تزصٜب١ٝ يًُتدضضني باؾاَعات املضض١ٜ 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ رع٠ٛ اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ باؾاَع١ با٫ؽرتاى  باملغابك١ ايتاي١ٝ ٫ْؾا٤ - 12

 . (ؽضم ايٌٓٝ )املضانظ ايبشج١ٝ َٚضانظ ايتُٝظ ايبشجٞ باملز١ٜٓ ايبشج١ٝ

 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا -  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ سح ا٫قغاّ ايع١ًُٝ  عًٞ عكز ٚصش عٌُ ْٚزٚات ع١ًُٝ ف٢ املٛعٛعات - 13

. ايتدضض١ٝ املعاصض٠ 

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا -  

 

.  ايتشضٌٝ ا٫يهرتْٚٞ يًزصاعات ايعًٝا  املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ- 14

 

ايكضاص 

 19/8/2015 ع٢ً إ ٜتِ ايتشضٌٝ بزا١ٜ َٔ ٚافل اجملًـػ  -

 

.  ؼٌٜٛ اؾاَع١ اىل داَع١ ايهرت١ْٝٚ  املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ- 15

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

.  ايتضٓٝف ايزٚيٞ يًذاَع١  املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ- 16

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ  َٔ ط٬ب قغِ اراص٠ ا٫عُاٍ به١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ قضاص فًػ ايكغِ بعزّ قبٍٛ - 17

. ايط٬ب َٔ خاصز ايه١ًٝ بتُٗٝز٠ ايزنتٛصاٙ  ٚقضضٙ ع٢ً املزصعني املغاعزٜٔ بايه١ًٝ  فكط 

 

ايكضاص 

 ا٫يتظاّ بكضاص فًػ ايه١ًٝ-  
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: بؾإٔ  املشنض٠ املكز١َ  - 18

  َٜٔعا١ًَ ابٓا٤ اؾاَع١ َٔ ايعاًَني ايضاغبني يف ايزصاعات ايعًٝا ْفػ َعا١ًَ املعٝز

ٚاملزصعني املغاعزٜٔ ؽضٜط٘ إ تهٕٛ ايضعاي١ َضتبط١ بطبٝع١ ايعٌُ ٚايتدضط 

. ٜٚؾرتط اؿضٍٛ ع٢ً َٛافك١ ا٫راص٠ اٚ ايه١ًٝ اييت ٜعٌُ بٗا 

  رعِ ايٓؾض ايزٚيٞ بٓفػ ايؾضٚط ٚايكٛاعز اييت ٜعاٌَ بٗا اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ .

  رعِ سغٛص ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ ٚٚصش ايعٌُ ٚامل٪متضات ايع١ًُٝ احمل١ًٝ ٚايزٚي١ٝ بٓفػ

 .ايكٛاعز املطبك١ ع٢ً اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع ع٢ً فًػ اؾاَع١ املٛقض-  

 
 

بؾإٔ  املٛافك١ ع٢ً اعتُار ٥٫ش١ ايزصاعات املشنض٠ املكز١َ  َٔ ن١ًٝ صٜاض ا٫طفاٍ - 19

. ايعًٝا به١ًٝ صٜاض ا٫طفاٍ داَع١ ا٫عهٓزص١ٜ ظُٝع َضاسٌ ايه١ًٝ املدتًف١  

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع ع٢ً فًػ اؾاَع١ املٛقض-  

 
 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تكضٜض َٔ املؾضف نٌ عت٘ اؽٗض عٔ ايباسح ٜٚضادع يف ساي١ - 20

. ٚدٛر تكضٜضٜٔ عًبٝني ٜٚعضض عًٞ  فايػ ا٫قغاّ 

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع ع٢ً فًػ اؾاَع١ املٛقض-  
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المذكزات المقدمة من الكلنثت : رابعث 

 

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

ـ :كلٌة التعلٌم الصناعً- 20
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

إقضاص  1عبز اؿُٝز ٚطٜض / ر.ا عٝذُا ف٢ صٓاع١ ا٫مسٓت 6تطبٝل  َادغترياؽضف ْٜٛػ عٛرٙ  1

إقضاص  2عبز اؿُٝز ٚطٜض / ر.ا عٝذُا ف٢ صٓاع١ ايتعب١٦ 6تطبٝل َادغتري اصطام قُز امساعٌٝ  2

 

ـ :ربٌة الرٌاضٌةكلٌة الت- 21
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 َادغتريٖب٘ قُز ظضٜف  1
بضْاَر تعًُٝٞ باعتدزاّ خضا٥ط املفاِٖٝ املزعُ٘ 

باهلاٜربَٝزٜا ع٢ً تعًِ َٗاصات ا٫ْكاس يف ايغباس١ 

َزست ابٛ عضٜع / ر.ا

ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ / ر

15 

13 

إقضاص 

 

ـ :الصٌدلةكلٌة - 22
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 رنتٛصاٙقُز مجاٍ ايزٜٔ عٜٛػ  1
رصاع١ دظ١ٝ٦ٜ س١ٜٛٝ يزٚص ْعاّ ؽجض ايزّ يف تغبب 

سزٚخ ايفؾٌ ايهًٟٛ 

 عًٞ أمحز أبٛ عٝف/ر.أ

باعِ أْٛص ؽشات٘ /ر

5 

6 
إقضاص 

رنتٛصاٙ أمحز قُز َضطف٢  2

ؼًٌٝ يبعض ا٭ر١ٜٚ احملت١ٜٛ عًٞ فُٛع١ 

ايهاصبٌْٛٝ 

 أمحز عبز ايضسِٝ/ر.أ

 ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘/ر.ّ.أ

ْٗاٍ فاٜل فضٜز /ر

4 

5 

5 

إقضاص 

 

ـ :كلٌة التجارة- 23
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 َادغتريَض٠ٚ قُز عُض  1
صاع١ تأثٞ ايتطٛص ف٢ اْع١ُ ٚارٚات اراص٠ ايتهايٝف 

املطبك١ ع٢ً نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ َعاٜري َٚبار٨ احملاعب١ٝ 

إقضاص  1قُز اؾبايٞ / ر.ا

َادغتري ْزا عارٍ عبز اؿٞ  2

َز٣ تأثري خرب٠ َهاتب املضادع١ ٚاملٓافغ١ بٝٓٗا ع٢ً 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ –دٛر٠ ع١ًُٝ املضادع١ 

ابضاِٖٝ عبز اؿفٝغ / ر.ا

عٝز ابٛ طٜز / ر

1 

1 
إقضاص 

َادغتري امحز ععز ععٝز  3

قٝاؼ ارصاى َغتدزَٞ املعًَٛات احملاعب١ٝ ملزٟ ا٫يتظاّ 

مبعٝاصٟ ا٫عرتاف با٫ٜضار ٚايك١ُٝ ايعاري١ ع٢ً ؼغني 

َٓاخ ا٫عتجُاص يف َضض بايتطبٝل ع٢ً قطاع ايبٓٛى 

إقضاص  6اعا١َ ععٝز / ر.ا

َادغتري ٜاعض اَباؽٞ ابٛ دبٌ  4
ايتكِٝٝ احملاعيب َٔ ايٓعاّ ايٓكزٟ اىل ْعاّ ايزفع َكزَا 

ف٢ ظٌ َعاٜري احملاعب١ ايزٚي١ٝ ٚاملضض١ٜ بايتطبٝل ع٢ً 

إقضاص  7لاتٞ ابضاِٖٝ / ر.ا
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ؽضن١ َضض ايٛعط٢ يتٛطٜع ايهٗضبا٤ باعتدزاّ 

ايعزارات َغبك١ ايزفع 

 
 

ـ :االدابكلٌة - 22
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 َادغتريؽُٝا٤ مجاٍ عبز ايٓاصض  1
عح يف أْجضٚبٛيٛدٝا اإلعاق١ "َؾه٬ت املعاقني بضضٜا  

مبشافع١ بين عٜٛف 
إقضاص  15نُاٍ ايظٜات / ر.ا

َادغتري َٝار٠ قُز غٝت    2

صٛص٠ اؿه١َٛ املضض١ٜ نُا تعهغٗا ايضشف 

 ْٜٛٝٛ ٚاػاٖات اؾُٗٛص املضض٣ 30ا٫يهرت١ْٝٚ بعز 

مٖٛا 

 قُز طٜٔ عبز ايضمحٔ  /  ر

ممزٚح عبز اهلل  / ر

4 

4 
إقضاص 

 َادغتريقُٛر فتش٢ عبز ايضمحٔ  3

رٚص ايضشف ايز١ٜٝٓ املضض١ٜ ف٢ تؾهٌٝ ايٛع٢ ايز٢ٜٓ 

بعز ثٛصت٢ ٜٓاٜض ْٜٚٛٝٛ  

رصاع١ َكاص١ْ بني ايضشف ا٫ع١َٝ٬ ٚايضشف " 

" املغٝش١ٝ 

 قُز طٜٔ عبز ايضمحٔ /  ر

ممزٚح عبز اهلل  / ر

5 

5 
إقضاص 

َادغتري  ؽآٖزا ؽًكا٢َ قُز 4

" إخضاز ايضفشات ايز١ٜٝٓ ف٢ ايضشف املضض١ٜ ايك١َٝٛ 

رصاع١ ؼ١ًًٝٝ َٝزا١ْٝ َكاص١ْ يضشف ا٫خباص ٚا٫ٖضاّ 

 " ٚاؾُٗٛص١ٜ 

 قُز طٜٔ عبز ايضمحٔ/  ر

 ٢َٓ ٖاؽِ/ ر

6 

1 
إقضاص 

 َادغترياميإ ط٘ سغني  5
 رصاع١ –َز٣ دٛر٠ خزَات َهتب١ َضض ايعا١َ 

 عٝذُا 6تطبٝك١ٝ يف ع٤ٛ اعًٛب 

عظ٠ فاصٚم / ر

قُز سغٔ / ر

3 

2 
إقضاص 

 َادغتريامحز ٜٛعف عٝز  6
 رصاع١ َٝزا١ْٝ –ايتهٓٛيٛدٝا ٚتؾهٌٝ ايٛعٞ ايزٜين 

 يع١ٓٝ َٔ ايؾباب اؾاَعٞ

ؽشات١ صٝاّ / ر.ا

سٛت١ سغني / ر

1 

2 
إقضاص 

7 
طٜٓب عبز ايععِٝ عبز 

ايعاٍ 

َادغتري 
امل٪ثضات ايب١ٝ٦ٝ ٚايضش١ ٚاملضض عح ف٢ ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا 

ايطب١ٝ ع٢ً َضع٢ ايغضطإ مبشافع١ بين عٜٛف 

ل٣ٛ عبز اؿُٝز / ر.ا

سغين ابضاِٖٝ / ر

1 

13 

إقضاص 

 

ـ :الطب البشريكلٌة - 23
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 َادغتريامحز َضطفٞ ْادٞ  1
ايع٬ز اؾضاس٢ يتؾ٠ٛ املفضٌ ا٫صٚس٢ ف٢ 

ا٫طفاٍ 

 امحز دابض َضطفٞ/ ر 

عاطف قُز َضعٞ / ر .أ

6 

4 
إقضاص 

ٚبا٥ٝات َضض ايضزف١ٝ ف٢ دٓٛب قافع١ اؾٝظ٠ َادغتري َٞ فٛطٟ بغْٝٛٞ  2

 عبز ايعظٜظ ابضاِٖٝ/ ر .أ

 ٖاي١ َضطفٞ/ ر .ا

عبز ايعظٜظ عبز ايغ٬ّ / ر 

8 

2 

9 

إقضاص 

ٚبا٥ٝات َضض ايضزف١ٝ ف٢ مشاٍ قافع١ اؾٝظ٠ َادغتري صعٟٛ ععٝز عبز اؿفٝغ  3

 عبز ايعظٜظ ابضاِٖٝ/ ر .أ

 ٖاي١ َضطفٞ اهلارٟ/ ر .ا

عبز ايعظٜظ عبز ايغ٬ّ / ر

8 

2 

9 

إقضاص 

َادغتري بضا٠٤ قُز ْٛص ايزٜٔ  4
َعزٍ سزٚخ ايعز٣ٚ بايغٓط اؾٓغ٢ بني ا٫طٚاز بزٕٚ 

ظٗٛص املضض 

 امحز عط١ٝ/ ر .أ

 امحز فتشٞ/ ر 

ٜاعض مخٝػ / ر 

3 

4 

6 

إقضاص 

َادغتري  صباب قُٛر بهضٟ 5
 ف٢ ايزّ ٚاصتباط٘ بز٫٫ت ْؾاط 10َغت٣ٛ اْرتيٛنٔ 

 املضض يز٣ َضع٢ ايش٥ب١ اؿُضا٤

 عا١َٝ قُز/ ر .ا

 َضفت امساعٌٝ/ ر

 صباب عفٝفٞ/ ر 

5 

6 

3 

إقضاص 

َادغتري ٖب١ صبٝع قُز  6

رق١ ايتؾدٝط باملٛدات فٛم ايضٛت١ٝ ٚايتضٜٛض بايضْني 

املػٓاطٝغ٢ ف٢ تؾدٝط املؾ١ُٝ املًتش١ُ قبٌ اي٫ٛر٠ 

 عٗا طًعت/ ر .ا

عشض قُٛر / ر 

2 

1 
إقضاص 

َادغتري قُز َضطفٞ ععز  7
أ ف٢ .ٕ.ايتعبري ايٓٛع٢ ايزقٝل يًشُض اي٣ٚٛٓ ايضٜب٢ ص

ايضبٛ ايكضب٢ 

 قُز عارٍ/ ر 

 ٚيٝز َضطفٞ/ ر 

َين طنٞ ؽضٜف / ر 

8 

9 

5 

إقضاص 

َادغتري َضطفٞ عٝز عبز اؿُٝز  8
ايك١ُٝ ايتؾدٝض١ٝ ٚايته١ٝٓٗ يًربٚتني امل٬طّ 

يًٗٝباصٜٔ ف٢ َضع٢ َت٬ط١َ ايغا٥ك١ ايتٓفغ١ٝ اؿارٙ 

 عاَح نُاٍ/ ر 

 امحز مسري ايضاٟٚ/ ر 

9 

5 
إقضاص 
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 4قُز عًٞ بزٟٚ / ر 

َادغتري ا٤٫ قُز عضاّ قُز  9

عٛاٌَ اـطض ي٬صاب١ بايغهت١ ايزَاغ١ٝ اؿار٠ ف٢ 

منط ايتٛطٜع ٚع٬قتٗا بؾز٠ : قافع١ ب٢ٓ عٜٛف 

ايغهت١ ايزَاغ١ٝ عٓز ايعضض 

 صؽا سغٔ/ ر .ا

 قُز ابضاِٖٝ/ ر 

قُز فتشٞ / ر 

6 

3 

2 

إقضاص 

َادغتري اٌَ ابضاِٖٝ قُز  10
 ف٢ َضض ايغ١ُٓ 6ا٫ؽهاٍ املتعزرٙ ؾني ا٫ْرتيٛنني 

ف٢ ا٫طفاٍ 

 خزه١ قُز/ ر .ا

 قُز عارٍ/ ر 

َين طنٞ ؽضٜف / ر 

9 

8 

6 

إقضاص 

َادغتري يٜٛػ فزٟ يٜٛػ  11
َكاص١ْ بني فاع١ًٝ عكاص ايغًٝٛرٚعٔ ٚفاع١ًٝ عكاص 

ايتاَغًٛعٔ نع٬ز يطضر سضٛات اعفٌ اؿايب 

 عُضٚ َزست/ ر .ا

امحز قُز ايبتاْْٛٞ / ر 

8 

4 
إقضاص 

َادغتري بٝؾٟٛ فضز فِٗٝ  12

ايٓظٜف َا بعز ا٫عت٦ضاٍ اؾظ٢٥ يكض١ٜٓ ا٫ْف ايغف٢ً 

باعتدزاّ ٚبزٕٚ اعتدزاّ اؿؾٛ ا٫َا٢َ ي٬ْف ف٢ 

سا٫ت تغدِ قض١ٜٓ ا٫ْف ايغف٢ً 

 صاَظ صعا/ ر 

 قُز ؽضٜف/ ر 

قُز عبز ايتٛاب / ر 

6 

4 

4 

إقضاص 

ا٫صلاع املعزٟ املض٦ٜٞ ف٢ َضع٢ ايضَٚاتٜٛز املفضًٞ َادغتري َضِٜ سغٔ ط٘  13

َضفت امساعٌٝ / ر

آٜاؼ ابٛ اـري / ر

5 

4 
إقضاص 

َادغتري غار٠ عًُٝإ قُز  14

رصاع١ َغت٣ٛ ايًٝبتني ف٢ ايزّ عٓز ا٫طفاٍ املضابني 

باُْٝٝا ايبشض املتٛعط 

 رٜٓا امحز عظت/ ر 

 رايٝا صابض َضدإ/ ر 

ْٗا عبز اؿفٝغ / ر 

7 

9 

4 

إقضاص 

َادغتري صعا عبز املٓعِ صٜاض  15
ايهؾف عٔ َبٝز ايفٛعفات ايعغ٣ٛ ف٢ ا٫طفاٍ ف٢ 

ايعٝار٠ اـاصد١ٝ ف٢ َغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف اؾاَعٞ 

 سغٔ فتشٞ/ ر .أ

 ؽضٜٔ غايب/ ر .ا

ٖاْٞ ساَز / ر .ا

8 

9 

6 

إقضاص 

َادغتري َٝار٠ قُز امحز َتٛيٞ  16
َغت٣ٛ ايًٝبتني ف٢ ايزّ نع٬َ٘ تؾدٝض١ٝ ف٢ 

سا٫ت تغُِ ايزّ ي٬طفاٍ سزٜج٢ اي٫ٛر٠ 

 عاَح مسري/ ر .أ

 ٚيٝز َضطفٞ/ ر 

ْغضٜٔ َضطفٞ / ر 

6 

10 

3 

إقضاص 

َادغتري صعا سغٔ تٛفٝل  17

رصاع١ تأثري ا٫صاب٘ بايفريٚؼ ايهبز٣ ع٢ ع٢ً َغت٣ٛ 

اهلُٝٛدًٛبني ٚدضع١ ا٫صثضٚبٝٛتني ف٢ املضع٢ املضابني 

بايفؾٌ ايه٣ًٛ املظَٔ ٚؼت ايع٬ز با٫عتضفا٤ ايز٣َٛ 

املٓتعِ ف٢ قافع١ املٓٝا 

 أؽضف د١ٓٝٓ/ ر .أ

قُز ابضاِٖٝ عطا / ر 

3 

2 
إقضاص 

َادغتري ْٗٞ مسٝح ععٝز  18
 ف٢ َتربع٢ 19رصاع١ َعزٍ ا٫ْتؾاص يفريٚؼ ايباصفٛ ب 

ايزّ ا٫صشا٤ ف٢ بٓو رّ َغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف اؾاَع٢ 

 َين قُز اـًٛصٞ/ ر .أ

 رٜٓا سغٔ/ ر 

ْغضٜٔ َضطفٞ / ر 

10 

8 

3 

إقضاص 

رٚص ا٫رَٜٓٛٝزيًني نُتابع١ ؿا٫ت تغُِ ايزّ َادغتري اَاْٞ فتشٞ قُز  19

 عاَح املضاغٞ/ ر .أ

 عُار عُض/ ر 

عبز ايعظٜظ طٖضإ / ر 

9 
 -

3 

إقضاص 

َادغتري امحز عبز ايعظٜظ عًٞ  20
رصاع١ ملكاص١ْ ْتا٥ر تضقٝع طب١ً ا٫سٕ باعتدزاّ 

ايػغضٚف نكطع١ ٚاسز٠ أٚ ػظ٥ت٘ ٫دظا٤ صػري٠ 

 صاَظ صعا/ ر 

 عُار عُض/ ر 

عبز ايعظٜظ طٖضإ / ر 

5 

1 

2 

إقضاص 

21 

قُز ع٤٬ ايزٜٔ نُاٍ 

ايزٜٔ 
َادغتري 

رٚص ايتضٜٛض بايضْني املػٓاطٝغ٢ بطضٜك١ ا٫ْتؾاص ف٢ 

متٝٝظ اَضاض ايربٚعتاتا 

 خايز سًُٞ/ ر 

عشض قُٛر / ر 

3 

2 
إقضاص 

رنتٛصاٙ سٓإ سغين َعٛض  22
ايرتابط بني ا٫ؽهاٍ املتعزر٠ ؾني عاٌَ ايُٓٛ ايبطاْٞ 

ي٬ٚع١ٝ ايز١َٜٛ ٚتغُِ اؿٌُ 

خزه١ قُز / ر.ا

ْغضٜٔ عبز ايفتاح /ر

٢َٓ سنٞ ؽضٜف / ر

7 
 -

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ تكارّ امحز ابضاِٖٝ  23

َكاص١ْ بني تأثري تضشٝح ا٫بضاص بايًٝظى ٚطصع عزع١ 

راخٌ ايعني َع ٚدٛر عزع١ ايعني ع٢ً سغاع١ٝ ايتبأٜ 

قبٌ ٚبعز ايع١ًُٝ عٓز َضع٢ قضض ايٓعض 

َٓضٛص سغٔ / ر.ا

قُٛر لٝب / ر.ا

ساطّ عفت / ر

اٌَ فتشٞ / ر

13 

 -

 -

 -

إقضاص 

رنتٛصاٙ امحز قُز عبز ايضاطم  24
تكِٝٝ ايطضم املدتًف١ ٫دضا٤ ع١ًُٝ تهُِٝ املعز٠ 

باملٓعاص اؾضاسٞ 

سغاّ امحز / ر.ا

قُز ص٬ح / ر.ا

ٖؾاّ ْفارٟ / ر

8 

5 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ فاط١ُ ايظٖضا٤ عبز ايغ٬ّ  25

ايتعبري املٓاعٞ : رصاع١ يغضطإ اـ٬ٜا ايكاعز١ٜ 

 ٚانتني ايعغ٬ت 67 –اهلغتٛنُٝٝا٥ٞ يهٞ أٟ 

 ايفا –ايغًػ 

عظ٠ سغني / ر.ا

عشض عًٞ / ر

َض٠ٚ عزيٞ / ر

ؽارٟ اًٜٝا / ر

6 

4 

3 

2 

إقضاص 

رنتٛصاٙ ايؾُٝا٤ قُز عبز املُٗٝٔ  26

رصاع١ ٜكع١ رٚا١ٝ٥ يف َضع٢ اؿا٫ت اؿضد١ 

احملتذظٜٔ مبغتؾف٢ بين عٜٛف اؾاَعٞ ايتعًُٝٞ َع 

اؽاص٠ خاص١ يٓكط املاغٓغّٝٛ 

فاط١ُ عبز اؿًِٝ / ر.ا

اميإ سغٔ / ر

عبز ايعظٜظ َضطف٢ / ر

5 

4 

1 

إقضاص 
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المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 َادغتريٖاؽِ مجع٘ عًٞ  1

 اؿغٛص عٔ ايط٬ب عظٚف ملٛادٗ٘ َكرتس٘ ايٝات

 املعاصضٙ املتػريات بعض ع٤ٛ يف ايعاَ٘ ايجاْٜٛ٘ باملزصع٘

 عٜٛف بين قافع٘ يف َٝزاْٝ٘ رصاع٘: 

  ععٝز مجع٘/ ر.ّ.أ

  اؿغٝين قُٛر فتشٞ/ ر

3 

2 
إقضاص 

َادغتري ايؾُٝا٤ قُز سغني  2

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب يًتفهري ا٫هابٞ يف ت١ُٝٓ 

ايجك١ بايٓفػ ٚأثضٙ ع٢ً َغت٣ٛ ايطُٛح يز٣ ط٬ب 

املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

 عارٍ عبزاهلل / ر.أ

َادز٠ بباٟٚ  / ر

- 

2 
إقضاص 

َادغتري  أٌَ أمحز دابض 3

اصتكا٤ ايشانض٠ ايز٫ي١ٝ يز٣ ت٬َٝش املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ 

 ".يف ع٤ٛ ْعض١ٜ ػٗٝظ املعًَٛات

 فٛق١ٝ أمحز / ر.أ

قُز سغني  / ر.ّ.أ

9 

7 
إقضاص 

 َادغتريٜامسني ص٬ح صؽار  4
سانض٠ ا٭سزاخ ايؾدض١ٝ يز٣ ع١ٓٝ َٔ َت٬ط١َ رإٚ " 

 ". (رصاع١ تؾدٝض١ٝ)

 فٛق١ٝ أمحز / ر.أ

ْٛص أمحز  / ر.أ

10 

- 
إقضاص 

 َادغتريٚيٝز قُٛر قُز عًٞ  5

فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايكضط ايكضاْٞ ايهضِٜ 

يف تزصٜػ َٓٗر ايرتب١ٝ ا٫ع١َٝ٬ يت١ُٝٓ ايكِٝ 

اـًك١ٝ َٚٗاصات ايتفهري ايعًٝا يز٣ ط٬ب املضس١ً 

ا٫عزار١ٜ 

إقضاص  10قُز قُٛر َٛع٢ / ر.ّ.ا

رنتٛصاٙ أَري٠ عبزايًطٝف بغْٝٛٞ  6

فاع١ًٝ ايتزصٜب ع٢ً ايربف١ ايًػ١ٜٛ ايعضب١ٝ "

". ٚاملٝتااْفعاي١ٝ ـفض سز٠ ايعضاب١ٝ يز٣ املتًعجُني

 عاَٞ قُٛر / ر.أ

أؽضف قُٛر  / ر.أ

- 

15 

إقضاص 

رنتٛصاٙ صعا َٛع٢ عبزاهلل  7

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً عارات ايعكٌ يف ت١ُٝٓ "

املٗاصات ايًػ١ٜٛ ٚأثضٙ ع٢ً ايجك١ بايٓفػ يز٣ ت٬َٝش 

". املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ سٟٚ صعٛبات ايتعًِ

 عًُٝإ قُز / ر.أ

عُار أمحز  / ر.أ

15 

- 
إقضاص 

8 
ط٘ ايغٝز دعفض 

عبزاؾٛار 

 رنتٛصاٙ

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايفْٛٛيٛدٞ "

ٚأثضٙ ع٢ً ايتٛاصٌ ايًفعٞ يز٣ ا٭طفاٍ املعضعني ـطض 

". صعٛبات ايتعًِ

 قُز ابضاِٖٝ / ر.أ

طًعت امحز  / ر.ّ.أ

- 

9 
إقضاص 

رنتٛصاٙ غار٠ أمحز عبزاهلل  9

أثض َٛقع ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً ايٓغل ايكُٝٞ يز٣ "

". ايؾباب اؾاَعٞ ٚؽعٛصٙ با٫غرتاب ايٓفغٞ

 اميإ ايهاؽف/ ر.أ

طًعت امحز  / ر.ّ.أ

- 

8 
إقضاص 

 

ـ :العلومكلٌة - 25
 

المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 َادغتريعاطف عبز ايض٩ٚف طصعٞ  1

ٚتٗزٜز يًت١ُٝٓ : إصتفاع َٓغٛب املٝاٙ اؾٛف١ٝ

ؽضم . اؿغاص١ٜ املغتزاَ٘ يف ٖغب١ اؿذض اؾريٟ

 (َضض)قافع١ بين عٜٛف 

 قُز إبضاِٖٝ / ر.أ

 عضاّ عبز ايضمحٔ / ر.أ

ْٝفني عبز ايض٩ٚف   /ر.أ

7 

3 

6 

إقضاص 

َادغتري ايؾُٝا٤ َتٛيٞ قُز  2

فاع١ًٝ املغارات املٝهضٚب١ٝ املٓتذ١ َٔ بعض 

ا٭نتَٝٓٛٝغٝتات املعظٚي١ َٔ ايرتب١ املضض١ٜ عز 

ايبهرتٜا املعضع١ املكا١َٚ يًُغارات اؿ١ٜٛٝ 

 َادز عٝز / ر.أ

أمحز عبز اؿُٝز  / ر

11 

4 
إقضاص 

َادغتري  قُز ٜغٔ سنٞ 3
تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض َهْٛات ايٓباتات ايطب١ٝ 

 عًٞ ايغ١ُٝ املغتشج١ نُٝٝا٥ٝا يف اؾضسإ ايبٝغا٤

 ٖٓا٤ إبضاِٖٝ / ر.أ

 أعا١َ قُز / ر.أ

عارٍ عبز املٓعِ   /ر.أ

7 

15 

5 

إقضاص 

 َادغتريَضطفٞ ؽعبإ قُز  4

إعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿ١ٜٛٝ يف إطاي١ ايٓٝرتٚدني 

ٚايفغفٛص ٚاملعارٕ ايجك١ًٝ َٔ َٝاٙ ايضضف ايضشٞ 

بإعتدزاّ ايطشايب اجملٗض١ٜ 

 إبضاِٖٝ بضعٞ  /ر.

٤٫ٚ مجاٍ  / ر

8 

13 

إقضاص 

َادغتري عًٟٛ عبز ايضمحٔ ايغٝز  5

تٛصٝف ايفطضٜات راخ١ًٝ ايتطفٌ يف بعض ايٓباتات 

ايطب١ٝ إلْتاز َضنبات أٜض فطض١ٜ سات ْؾاط سٟٝٛ 

 َٓاٍ قُز  /ر.أ

 ْار١ٜ قُز / ر

8 

4 

3 

إقضاص 
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َضِٜ عبز اـايل  / ر

 َادغتريمساح ععٝز َضطفٞ  6
ا٭ْؾط١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاٯثاص سات ايفا٥ز٠ ايضش١ٝ يًُٛار 

املغار٠ يٮنغز٠ املغتدًض١ َٔ ايطشايب ايبشض١ٜ 

 إبضاِٖٝ بضعٞ / ر.أ

 ْٝفني عبز ايض٩ٚف / ر.أ

ٖٓا٤ قُٛر  / ر

4 

7 

2 

إقضاص 

َادغتري ٚعاّ نُاٍ عٝز  7

ؼغري ٚتٛصٝف ايؾٝتٛطإ  املزَر بطبكات 

اهلٝزصٚنغٝز املظرٚد١ يتذُٝع ايطشايب ايبهرت١ٜ 

َٔ َٝاٙ ايضضف 

 أمحز عًٞ / ر

ٚيٝز قُز  / ر

13 

4 
إقضاص 

 َادغتريأمحز عبز املٓعِ قُز  8
طضم عزر١ٜ دزٜز٠ ؿٌ َغا٥ٌ ايتػري ٚايتشهِ 

ا٭َجٌ سات ايضتب ايهغض١ٜ 

 عًٞ سغٔ/ ر

عاَض عامل  / ر

4 

4 
إقضاص 

٠  املعُُ٘ يف ايظَض املٓت٠ٞٗعٔ ايظَض اؾظ١ٝ٥ اإلْغٝابٞرنتٛصاٙ قُز سغني سافغ    9

 أمحز عبز ايكارص / ر.أ

عبز املٓعِ قُز  / ر

14 

2 
إقضاص 

رنتٛصاٙ ٚيٝز عٝز أبٛ عٝف  10

إْتاز ايٛقٛر اؿٟٝٛ َٔ ايطشايب ايزقٝك١ بإعتدزاّ 

إعرتاتٝذ١ٝ فز١ٜ إقتضارٜا 

 إبضاِٖٝ بضعٞ / ر.أ

 ٤٫ٚ مجاٍ / ر

 أمحز عًٞ / ر

عٗاّ َٛعٞ  / ر

8 

13 

13 

4 

إقضاص 

رنتٛصاٙ فار١ٜ قُز ْاصف  11
ؽًٝل ٚتٛصٝف تضنٝبات ْاَْٛرت١ٜ قًُ٘ عًٞ 

ايظٜٛيٝت احملغض ٚتطبٝكاتٗا ايب١ٝ٦ٝ 

 سٓفٞ قُٛر / ر

 قُز ؽعبإ / ر

ع١َ٬ قُز  / ر

6 

10 

3 

إقضاص 

املعاؾ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ ملٝاٙ ايضضف رنتٛصاٙ ٖب٘ عٝز أمحز  12

 إبضاِٖٝ بضعٞ / ر.أ

 ْٝفني عبز ايض٩ٚف / ر.أ

قُز قغٔ / ر

5 

6 

3 

إقضاص 

رنتٛصاٙ قُٛر عبز ايغ٬ّ سنٞ  13

ايطضم ايعزر١ٜ ؿٌ املعار٫ت ايتفاع١ًٝ ايهغض١ٜ سات 

ايضتب املتػري٠ ٚايضتب املٛطع١ 

إقضاص  3عًٞ سغٔ ؽعبإ / ر

 
 

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

ـ :كلٌة الطب لبٌطري- 26
 

  

 

بعد التعدٌل قبل التعدٌل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري صغز٠ قُز عضاّ  1
َز٣ تٛادز اْٛاع ايهاَبًٝٛبانرت يف ايًنب 

ٚبعض ايٓتذات ايًب١ٝٓ 

عارٍ اـٛيٞ / ر.ا

عضف١ َؾضف / ر

عارٍ اـٛيٞ / ر.ا

عضف١ َؾضف / ر

عط١ٝ اؾزاٟٚ / ر

َز٣ تٛادز ايربٚع٬ٝ يف ايًنب ٚايكؾز٠ َادغتري فاتٔ عٝز عبز ايػين  2
عارٍ اـٛيٞ / ر.ا

عضف١ َؾضف / ر

عارٍ اـٛيٞ / ر.ا

عضف١ َؾضف / ر

ْٝفني عاطف / ر

 
 

ـ :كلٌة العلوم- 27
 

  

 

بعد التعدٌل قبل التعدٌل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري أَاٍ َػضبٞ سغٔ  1

إرَضاظ بعض ايفًظات ايجك١ًٝ يف عٝٓات املٝاٙ 

بإعتدزاّ ايها٥ٓات ايزقٝك١ ٚاملدًفات 

ايظصاع١ٝ 

 قُز ايكاعِ قُز/ ر.أ

 قُز عبز ايضمحٔ/ ر.أ

أمسا٤ ْارٟ / ر

قُز ايكاعِ قُز / ر.أ

قُز عبز ايضمحٔ / ر.أ

َضِٜ عبز اـايل / ر

َادغتري أمحز سنٞ قُز  2

ايطضم ايطٝف١ٝ ؿٌ املعار٫ت ايتها١ًَٝ َٔ 

ايضتب ايهغض١ٜ 

 أمحز عبز ايكارص/ ر.أ

قُز عبز ايكٟٛ / ر

 أمحز عبز ايكارص/ ر.أ

 عًٞ سغٔ/ ر

قُز عبز ايكٟٛ / ر
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رنتٛصاٙ ط٘ قُز ط٘  3
طضم عزر١ٜ ؿٌ َعار٫ت تفاع١ًٝ دظ١ٝ٥ 

َٔ صتب نغض١ٜ يف فرتات ْضف ٫ ْٗا١ٝ٥ 

أمحز عبز ايكارص / ر.أ

أمحز عبز ايكارص / ر.أ

 عًٞ سغٔ ؽعبإ/ ر

قُز عبز ايكٟٛ / ر

رنتٛصاٙ َض٠ٚ قُز قذٛب  4

رصاعات عًٞ ايفطضٜات ٚايغُّٛ ايفطض١ٜ 

ٚا٫نتَٝٓٛٝغٝتات املًٛث١ ؿبٛب ا٭صط يف 

َضض 

 َادز عٝز/ ر.أ

 َٓاٍ قُز/ ر.أ

أمحز قُز قضّ / ر.أ

 َادز عٝز/ ر.أ

 َٓاٍ قُز/ ر.أ

 أمحز قُز قضّ/ ر.أ

عُض عبز ايًطٝف / ر.أ

 

 

 

 

ـ :كلٌة االداب- 28
 

  

 

بعد التعدٌل قبل التعدٌل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري أٌَ قُز عضُت  1
عح يف ا٭ْجضٚبٛيٛدٝا ايطيب "ايب١٦ٝ ٚاإلعاق١ 

" عٔ املعاقني سًٖٓٝا يف قافع١ بين عٜٛف

 ع١ًٝ سغٔ ر.أ
 َضطفٞ خًف/ ر .أ

سغين إبضاِٖٝ / ر

َادغتري أَٝٓ٘ سغٔ عبز ايتٛاب  2

عح يف ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا ا٫دتُاع١ٝ يف 

فتُع بين عٜٛف 
نُاٍ ايظٜات /  ر .أ ع١ًٝ سغٔ ر.أ

َادغتري ٖب٘ صابض عبز اؿُٝز  3

عح يف "ايرتاخ ايجكايف ٚايتُاعو ا٫دتُاعٞ 

ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ يف فتُع ايٛاسات 

" ايزاخ١ً

طًعت إبضاِٖٝ /  ر .أ ع١ًٝ سغٔ ر.أ

َادغتري ٖاٜزٟ عظٜظ ٚيغٔ  4

ايطكٛؼ ٚاملُاصعات ايغشض١ٜ يف ايجكاف١ 

ايضٜف١ٝ عح يف ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ 

يبعض ايكض٣ 

د٬ٍ َزبٛيٞ /  ر .أ ع١ًٝ سغٔ ر.أ

َادغتري بغ١ُ عٜٛػ بهضٟ  5

عح "ايتهٓٛيٛدٝا ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ 

يف ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا املض١ٝ٥ يف ايٛاسات املضض١ٜ 

  ع١ًٝ سغٔر.أ

 عًٝا٤ عًٞ ؽهضٟ/ ر .أ

عٝز قُز عًٞ / ر

َادغتري صؽا ع١َ٬ عبز ايععِٝ  6
عح يف )ايرتاخ أيؾفاٖٞ ٚؼزٜات املغتكبٌ 

 (ا٭ْجضٚبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ

  ع١ًٝ سغٔ ر.أ

 امحز َضع٢/ ر .أ

 امحز َضع٢/ ر .أ

إميإ عًٞ عًٞ / ر

َادغتري قُز عبز ايعظٜظ عبز ايعاٍ  7

إعٗاَات َزصع١ َاْؾٝغرت يف ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا 

ا٫دتُاع١ٝ رصاع١ ؼ١ًًٝٝ ْكز١ٜ 

 

  ع١ًٝ سغٔر.أ

 عٝز قُز ع٢ً/ ر

 نُاٍ ايظٜات/  ر .أ

عٝز قُز ع٢ً / ر

َادغتري غار٠ عظت سغاْني  8

ثكاف١ ايضٜاع١ ٚايضش١ ٚاملضض عح يف 

ا٭ْجضٚبٛيٛدٝا ايطب١ٝ عٓز َضعٞ ايغهض 

 ع١ًٝ سغٔ/ ر .أ

 سغين إبضاِٖٝ/ ر

 نُاٍ ايظٜات/  ر .أ

سغين إبضاِٖٝ / ر

َادغتري قُز عبز املعطٞ نُاٍ  9

ايغُات ايجكاف١ٝ يًشٝا٠ اي١َٝٛٝ َٓش ايعضض 

اؿذضٟ اؿزٜح ست٢ ْٗا١ٜ عضض ا٭عضات 

عح يف ا٫صنٝٛيٛدٝا  ايجكاف١ٝ يًٛاسات "

" املضض١ٜ

  ع١ًٝ سغٔر.أ

 أمحز ععٝز/ . ر

 عٝز قُز ع٢ً/ ر

أمحز قُز ععٝز . ر

َادغتري قُز فتشٞ قُز  10

املتاسف ا٫ْجضٚدضاف١ٝ ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ 

عح يف اْجضٚبٛيٛدٝا املتاسف يًٛاسات 

املضض١ٜ 

  ع١ًٝ سغٔر.أ

 نُاٍ ايظٜات/  ر .أ

عٗاّ فضسات / ر 

د٬ٍ َزبٛيٞ    /  ر .أ  ع١ًٝ سغٔر.أايٓغل ايجكايف ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ  َادغتري ٣َضٚٙ ع٤٬ ايزٜٔ عبزا يػٔ 11

 َادغتريقٝات٢ عاؽٛص قُز  12
ايب١٦ٝ ايجكاف١ٝ ٚا٫بزاع عح ف٢ 

ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا ايٓفغ١ٝ يًُبزعني 

 عًٝ٘ سغٔ  /ر.أ

 امئ قُز فتشٞ / ر.أ

 َضطف٢ خًف/  ر .أ

 امئ قُز فتش٢ / ر .أ

عٝز قُز ع٢ً  / ر

رنتٛصاٙ أمحز عٝز سغٔ  13

عح ف٢ " ايتػري ا٫دتُاع٢ ٚايجكاف٢ املض٥ٝ٘ 

ا٫ْجضبٛيٛدٝا ايبضض١ٜ ف٢ ايٛاسات 
  ع١ًٝ سغٔر.أ

 َضطف٢ خًف/  ر .أ

عٝز قُز ع٢ً / ر

رنتٛصاٙ عؾضٟ صَغإ عٜٛػ  14

ثكاف١ ايعٓف ف٢ املٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥ 

عح ف٢ ا٫ْجضبٛيٛدٝا ايجكاف١ٝ ببين عٜٛف 

  ع١ًٝ سغٔر.أ

 نُاٍ ايظٜات/  ر .أ

عٝز قُز ع٢ً / ر
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ـ :الصٌدلة كلٌة - 29

 

  

 

بعد التعدٌل قبل التعدٌل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري ط٘ عبز ايضسِٝ سغني  1

 ٚبٝٛيٛد١ٝ ؾٓػ ٠رصاع١ عكاقريٟ

 بٛيٝهاصٜا ايشٟ ُٜٓٛ يف َضض

 ٢َٓ سافغ ست٘/ ر. أ

عٝز عبز اؿُٝز /  ر.ا

 ٢َٓ سافغ ست٘/ ر. أ

 عٝز عبز اؿُٝز/  ر.ا

سغاّ كتاص / ر

 

 

 

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

 
ـ :كلٌة الطب البٌطري- 30

 
 

  

التعدٌل العنوان بعد التعدٌل العنوان قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري امحز ابضاِٖٝ سغٔ  1

رصاعات ع٢ً تٛادز ادٓاؼ ا٫ؽ٫ٛٝ يف 

قافع١ ايٛار٣ اؾزٜز 

رصاعات ع٢ً تٛادز ادٓاؼ ا٫ؽ٫ٛٝ يف  

ا٫بكاص يف قافع١ ايٛار٣ اؾزٜز 
غري دٖٛضٟ  

 

 

ـ :كلٌة الصٌدلة- 31
 

 

  

التعدٌل العنوان بعد التعدٌل العنوان قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري َضطف٢ عاصِ َضطف٢  1

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ  "

احملت١ًُ إلسزٟ َغارات ا٭نغزٙ عز 

 اؾضطإ املغتشزث١ ف٢ايغ١ُٝ ايه١ًٜٛ 

 "بٛاعط١ ايغٝغب٬تني

 تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ يبعض "

املٛار عز ايغ١ُٝ ايه١ًٜٛ املغتشج١ يف 

 "اؾضطإ بٛاعط١ ايغٝغب٬تني

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :كلٌة العلوم- 32
 

 

  

التعدٌل العنوان بعد التعدٌل العنوان قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري ٖٓا٤ عٝز عٜٛػ  1

رصاعات اإلتظإ ٚايتٛصٝف ملرتانبات بعض "

ايعٓاصض اإلْتكاي١ٝ َع بعض املضتبطات سات 

" ايٓؾاط ايبٝٛيٛدٞ

 ؼغري َرتانبات بعض ايعٓاصض "

ا٭ْتكاي١ٝ َع بعض َضتبطات ا٭طٚ 

ايعغ١ٜٛ ٚرصاع١ خٛاصٗا ايطٝف١ٝ 

 "  ٚاؿضاص١ٜ

دٖٛضٟ  

 

 

ـ :كلٌة التربٌة- 33
 

 

  

التعدٌل العنوان بعد التعدٌل العنوان قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م 
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َادغتري َضطف٢ عبز ايفتاح عٝز  1

فعاي١ٝ بضْاَر اصؽارٟ يف خفض ايًذًذ١ 

يز٣ ع١ٓٝ َٔ ا٫طفاٍ يف املضس١ً 

ا٫بتزا١ٝ٥ 

فعاي١ٝ بضْاَر اصؽارٟ اعضٟ ـفض 

ايًذًذ١ يز٣ ع١ٓٝ َٔ ا٫طفاٍ سٟٚ 

صعٛبات ايتعًِ  باملضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ 

دٖٛضٟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ـ :كلٌة الطب البشري- 34
 

م 
المـــد السابـــق عنوان الرسالة  الدرجــةاسـم الطالــب 

المــدة المطلـوب 
مــدها 

َادغتري َض٠ٚ عبز ايًطٝف ؽعبإ  1

رصاع١ يًُكاص١ْ بني عكاص ايضتٛرصٜٔ ٚايٓفريبني ملٓع 

اي٫ٛر٠ املبهض٠  

 اىل 1/10/2013

1/10/2014 

 1/10/2015 اىل 1/10/2014

َادغتري َادز َٛصٜػ تٛفٝل  2

رصاع١ َكاص١ْ بني عكاص ايزنغُزٜتَٛزٜٔ 

ٚاملاغٓغَٝٛغًفات يًٛقا١ٜ َٔ ايضعؾ١ أثٓا٤ 

ايتدزٜض ايٓضفٞ يف سا٫ت َٓاظري ايضنب١  

 اىل 1/10/2013

1/10/2014 

 1/10/2015 اىل 1/10/2014

َادغتري َاٖض فضاز ابضاِٖٝ  3

َغتٟٛ اْرتيٝهني يف َضض ايش٥ب١ اؿُضا٤ 

ٚع٬قت٘  بايتٗاب ايهًٞ املضاسب يًش٥ب١ اؿُضا٤ 

ٚع٬قت٘ بؾز٠ املضض  

 اىل 1/10/2012

1/10/2013 

 1/10/2014 اىل 1/10/2013

َادغتري ؽُٝا٤ قُز قُٛر  4

َغتٜٛات ايربٚنايغٝتْٛني نع١َ٬ َبهض٠ 

يًُغاعفات يف ا٫صابات  املتعزر٠ ٚاؾضاسات 

ايهربٟ ملضعٞ ايعٓا١ٜ املضنظ٠  

 1/10/2015 اىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري َض٠ٚ َعٛض ؽعبإ  5

تأثري ا٫ْرتفريٕٚ عًٞ ٚظا٥ف ايكًب يف َضعٞ 

ا٫يتٗاب ايهبزٟ ايفريٚعٞ  عٞ  

 1/10/2015 اىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري صاْزا طنٞ فِٗٝ  6

ايع٬ق١ َع : صٚعفاعتاتني َكابٌ اتٛصفاعتاتني 

َغتٟٛ ايربٚتني ز عايٞ اؿغاع١ٝ ٚتعزر ايؾهٌ 

اؾٝين ي٘ يف َضعٞ قضٛص ايؾضٜإ ايتادٞ  

 اىل 1/10/2013

1/10/2014 

 1/10/2015 اىل 1/10/2014

َادغتري اميإ امساعٌٝ َضعٞ  7

 ساٌَ ايهاعت املضتبط  ABCB5ايتعبري عٔ اؾني 

 يف سا٫ت عضطإ ايزّ ايٓداعٞ اؿار ATPبا٫ْظِٜ 

ٚاُٖٝت٘ 

 1/10/2015 اىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

َادغتري َٓاص قُز عُاص  8

رصاع١ تأثري عػط ايعني يف َضع٢ املٝاٙ ايظصقا٤ ع٢ً 

مسان١ ايكض١ْٝ باعتدزاّ ا٫ؽع١ املكطع١ٝ يًذظ٤ 

ا٫َاَٞ َٔ ايعني 

 1/10/2015 اىل ٫1/10/2014 ٜٛدز 

 

ـ :كلٌة االداب- 35
 

م 
المـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب 

المــدة المطلـوب 
مــدها 

 19/6/2016 إىل ٫20/6/2015 ٜٛدز ------------------------------------------ َادغتري َضطفٞ عاَٞ عبز ايععِٝ  1
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 19/6/2016 إىل ٫20/6/2015 ٜٛدز ------------------------------------------ َادغتري قُز نُاٍ قُز  2

 16/6/2016 اىل 17/6/2015 16/6/2015 اىل 17/6/2014------------------------------------------ َادغتري اَٝٓ٘ سغٔ عبز ايتٛاب  3

 13/2/2016  اىل 14/2/2015 13/2/2015  اىل 14/2/2014------------------------------------------ َادغتري اٌَ قُز عضُت  4

 10/9/2016 اىل 11/9/2015 10/9/2015 اىل 11/9/2014------------------------------------------ َادغتري ٖب٘ صابض عبز اؿُٝز  5

------------------------------------------ َادغتري ٖاٜزٟ عظٜظ ٚيغٔ  6

  اىل  24/12/2014

23/12/2015 

  اىل  24/12/2015

23/12/2016 

 13/2/2016  اىل 14/2/2015 13/2/2015  اىل 14/2/2014------------------------------------------ َادغتري قُز عبز ايعظٜظ عبز ايعاٍ  7

 
 

 

ـ :كلٌة العلوم- 36
 

م 
المـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب 

المــدة المطلـوب 
مــدها 

َادغتري ٖزٜض عجُإ يبٝب  1

رصاعات ٖغتٛيٛد١ٝ ٚتضنٝب١ٝ رقٝك١ 

يًتأثري ايٛقا٥ٞ يبعض َغارات ا٭نغز٠ 

عًٞ تًف ا٭ْغذ١ ايٓاتر َٔ أؽع١ داَا 

يف اؾضسإ ايبٝغا٤ 

19/5/2014 – 19/5/2015 19/5/2015 – 19/5/2016 

َادغتري َض٠ٚ أمحز نضٜضٟ  2

ايٓؾاط املغار يًفريٚعات يبعض ايٓباتات 

ايطب١ٝ 
 15/6/2016 – ٫15/6/2015 ٜٛدز 

رنتٛصاٙ رعا٤ عٝز عبز اهلارٟ  3

اعات عًٞ ايتأثريات املٓاع١ٝ ايٓاػ١ َٔ 

إصاب١ ايف٦ضإ ببعض ايطفًٝٝات 

ايهٛنغٝز١ٜ 

 20/7/2016 – ٫20/7/2015 ٜٛدز 

رنتٛصاٙ عاطف فٛطٟ عظٜظ  4

برتٚيٛد١ٝ ٚدٝٛنُٝٝا١ٝ٥ صدٛص 

مشاٍ - ايربٜهاَربٟ مبٓطك١ ٚارٟ محز

َضض - ايضشضا٤ ايؾضق١ٝ

17/3/2014 – 17/3/2015 17/3/2015 – 17/3/2016 

 

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

ـ :كلٌة الطب البشري- 37
 

السبـب  عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ سٓإ عًٞ قُز  1

رصاع١ َكاص١ْ بني طصع ايعزعات اي١ًٓٝ املجبت١ بايكظس١ٝ 

ٚايعزعات املجبت١ باحملفع١ اـًف١ٝ يًعني يف ٚدٛر 

ايعزع١ ايبًًٛص١ٜ ف٢ تضشٝح قضض ايٓعض املتٛعط ٚايعايٞ 

صعا١ٜ طفٌ 

 

ـ :كلٌة العلوم- 38
 

السبـب  عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 
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رنتٛصاٙ أَري٠ فٝضٌ مسعإ  1

تطٜٛض أْع١ُ َعاؾ١ ٚػفٝف اؿُأ٠ ٚإطاي١ املُضعات 

بػضض إعتدزاَٗا نُدضبات طصاع١ٝ يف ايب١٦ٝ 

ايضشضا١ٜٚ بطضٜك١ آ١َٓ 

ظضٚف َضع١ٝ 

 

 

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

ـ :كلٌة التجارة- 39
 

السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف------------------------------------------ َادغتري ع٢ًُ امحز عٝز  1

 

 

 

ـ :كلٌة االداب- 40
 

السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري إميإ ناٌَ عبز ايٖٛاب  1

 عٜٛف بينفُٛعات ايزٚصٜات يف َهتبات داَع١ 

تكُٝٝٝ٘ رصاع١ :

عزّ َكاب١ً املؾضف ٚاْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ 

َادغتري  ٚسٝز قُز عٝز 2

 َٚز٣ اعتفارت٘  Library2.0اؾٌٝ ايجاْٞ َٔ املهتبات 

 رصاع١ ؼ١ًًٝٝ : Web2.0َٔ اؾٌٝ ايجاْٞ َٔ ايٜٛب 

عزّ َكاب١ً املؾضف ٚاْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ 

عزّ َكاب١ً املؾضف ٚاْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ   1882ّ :1805بين عٜٛف خ٬ٍ ايكضٕ ايتاعع عؾض َادغتري  أمحز قُز رعٛقٞ 3

عزّ َكاب١ً املؾضف ٚاْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ  ّ 1882 : 1811إَاص٠ اؿر يف َضض ايٛعط٢ َٔ َادغتري ؽضٜٗإ قُز ؽٛقٞ  4

َادغتري نضِٜ قُز عاؽٛص  5
ا٭عض٠ يف ايكإْٛ ايبٝظْطٞ َٔ ايكضٕ ايغارؼ إىل ايكضٕ 

ايعاؽض 

عزّ َكاب١ً املؾضف ٚاْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ 

 

ـ :كلٌة العلوم- 41
 

السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري ْؾٟٛ أمحز قُز  1

ايتأثري ايٛقا٥ٞ يبعض َغارات ا٭نغز٠ عًٞ مس١ٝ 

ا٭ر١ٜٚ املغار٠ يًغضطإ يف ايف٦ضإ ايبٝغا٤ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب١ غري َٓتع١ُ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ 

ٜشنض ٚقز مت إْشاص ايطايب١ َضتني 

 

ـ :كلٌة الطب البٌطري- 42
 

السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري ؽُٝا٤ سغٔ عبز ايٖٛاب  1

َز٣ تٛادز بعض ايبهرتٜا امله١ْٛ ي٬بٛاغ يف 

ايًنب اـاّ املعاٌَ ساصٜا 
بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب 

رنتٛصاٙ صاْزا سغني امحز  2

رصاعات ٚبا١ٝ٥ ع٢ً ايزٜزإ املعز١ٜ املع١ٜٛ يف 

اجملرتات ايضػري٠ 
بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب 
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ـ :وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن نقل القٌد - 43

 

إىل من اسـم الطالــب م 

ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   سغٔ قُز سغٔ  1

ن١ًٝ ايطب داَع١ بٓٗا ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ساطّ َٓضٛص مجع١  2

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ املٓٛف١ٝ تغِٓٝ فتشٞ قُزٟ  3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ :وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن تحوٌل الدراسة- 44
 

 

إىل من اسـم الطالــب م 

ربًّٛ َادغتري امسا٤ امحز صارم  1

ربًّٛ َادغتري رايٝا امحز ص٬ح  2

 
 

 

 

 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ اؾاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ اؾاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


