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 االستهالل :أوال

 

 .الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر 

 

المصثدقـثت :   ثانثًا 
 

 

 . 15/9/2015بتاريخ  (109)التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم - 1
 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

الضىابط :  ثلثث
 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ االعزار الصزاص ارتط١ ايبشج١ٝ بايًػ١ االصتًٝظ١ٜ بعز صزٚص ارتط١ بايًػ١ - 2

. ايعضب١ٝ 

ايكضاص 

االعضاع يف اعزارٖا بايًػ١ االصتًٝظ١ٜ خالٍ ؽٗض َٔ تاصٜذ اجملًػ -  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تفعٌٝ اٚد٘ ايتعإٚ بني ادتاَع١ ٚادتاْب املصضٟ ايربٜطاْٞ ف٢ اطاص اتفاق١ٝ - 3

. ايتعإٚ املصضٟ ايربٜطاْٞ 

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا ٚعط١ٜٛ ارتضجيني َٔ ادتاَعات / تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ أر-  

. ايربٜطا١ْٝ بادتاَع١

 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ضضٚص٠ تصُِٝ َٛاقع يالقغاّ ع٢ً َٛاقع ايهًٝات بايتعإٚ َع ايبٛاب١ - 4

. االيهرت١ْٝٚ 

ايكضاص 

نضِٜ نُاٍ َزٜض َؾضٚع ايبٛاب١ االيهرت١ْٝٚ بتصُِٝ تًو املٛقع بايتٓغٝل َع عُزا٤ / تهًٝف ر-  

.  ايهًٝات

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تزؽني َؾضٚع حتٌٜٛ ادتاَع١ اىل داَع١ ايهرت١ْٝٚ - 5

 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًُا-  

 

ست٢ٝ ايزٜٔ َطاٚع االعتاس به١ًٝ االراب بؾإٔ َؾضٚع تأٌٖٝ اعطا٤ اهل١٦ٝ / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 6

. املعا١ْٚ يًشصٍٛ ع٢ً رصد١ ايتٜٛفٌ 

 

ايكضاص 

ست٢ٝ ايزٜٔ َطاٚع / ر.اصدا٤ املشنض٠ ذتني سطٛص ا-  
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. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ دت١ٓ ايغضقات ع١ًُٝ - 7

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   . ر.ـ  ٚافل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ ايغضقات ايع١ًُٝ بض٥اع١ أ

:-  ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ نال َٔ

خايز ايؾ٢ُٝ                                      األعتاس به١ًٝ ايصٝزي١ / ر.ا

عاَح فهضٟ                                   األعتاس املغاعز به١ًٝ ايصٝزي١ / ّ.ر.ا

َٗا امحز                                            األعتاس املغاعز به١ًٝ االراب / ّ.ر.ا

مسا ستُٛر                                      األعتاس املغاعز  به١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ / ّ.ر.ا

نضِٜ نُاٍ                                      املزصؼ  به١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات / ر

ٜاعض دابض                                               املزصؼ  به١ًٝ ايصٝزي١ / ر

ٜاعض فًٝح                                               املزصؼ  به١ًٝ عًّٛ / ر

ستُز ؽعبإ                                        املزصؼ  به١ًٝ عًّٛ / ر

 

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ بضتٛنٍٛ تعإٚ َؾرتى بني ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاهل١٦ٝ ايعضب١ٝ يًتصٓٝع - 8

ايكضاص 

أسٝط اجملًػ عًُا -  

 

 

 طايب َٔ طالب رصد١  ايزبًّٛ  ٚسيو الْتٗا٤ 46املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ ؽطب - 9

.  َز٠ ايتغذٌٝ 

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

 طالب  َٔ طالب  رصد١  املادغتري ٚسيو 7املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ  بؾإٔ ؽطب - 10

 . الْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

 

 

 

 

 

 

ايصٝزي١ بؾإٔ قبٍٛ طالب ايغ١ٓ ايتُٗٝزٟ يًُادغتري يًعاّ ادتاَعٞ   املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ- 11

2015/2016 . 

ايكضاص 

  .ٚافل اجملًـػ-  
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امسا٤ عبز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 12

. ادتٛار عًُٝإ  ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ االَضاض ايباط١ٝٓ  بتكزٜض عاّ دٝز دزا

 

ايكضاص 

 .  اجملًـػٚافل-  

 

 دٓٝٗا يًعاّ ايٛاسز يصاحل صٓزٚم تطٜٛض 500املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ فضض صعّٛ اٜكاف ايكٝز بٛاقع - 13

. ايبشٛخ 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  اذتكٛم  بؾإٔ اعتجٓا٤ ن١ًٝ اذتكٛم َٔ ايتشصٌٝ االيهرت٢ْٚ ٚايكٝاّ - 14

. بايغزار عٔ طضٜل خظ١ٜٓ ايه١ًٝ ذتني ٚضٛح ايضؤ١ٜ الي١ٝ ايتشصٌٝ االيهرتْٚٞ 

ايكضاص 

. تأدٌٝ املٛضٛع ست٢ ٜتِ ايتأنز َٔ إَها١ْٝ تٓفٝش ايٓعاّ-  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َؾضٚع َبز٥ٞ يعٌُ ٚسز٠ دضاس١ طصع ن٢ً ٚ َؾضٚع تأعٝػ بٓو ايعٕٝٛ - 15

. باملغتؾف٢ ادتاَعٞ ببين عٜٛف 

ايكضاص 

. اميإ قٓزٌٜ يعضض٘ َٔ بني َؾضٚعات ايتعإٚ املصضٟ ايربٜطاْٞ/ ايتٓغٝل َع ر-  

 

امحز ستُز صؽار  املعٝز بكغِ ايتاصٜذ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب  بؾإٔ ايتشام ايغٝز- 16

بربْاَر املادغتري به١ًٝ االراب داَع١ ايكاٖض٠ رتًٛ ايكغِ َٔ ٖشا  (ختصص ايتاصٜذ اذتزٜح ٚاملعاصض)

. ايتدصص 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

مس١ٝ ايغٝز سغني سٝح صزص / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب  بؾإٔ ايتؾهٌٝ ارتاص بايباسج١- 17

. صدب عجُإ ٚايش٣ نإ َؾضفا َٚٓاقؾ١ يتًو ايضعاي١ / ر.قضاص بعظٍ ا

 

ايكضاص 

شتاطب١ عُٝز ن١ًٝ االراب إلعار٠  تؾهٌٝ دت١ٓ املٓاقؾ١ طبكًا يًكإْٛ َٚٓح ايطايب١ ثالث١ ؽٗٛص -  

. يالْتٗا٤ َٔ اذتصٍٛ ع٢ً ايزصد١

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ ايتُاؼ طالب ايزصاعات ايعًٝاٚاعطا٤ فضص١ ٚاسز٠ فكط - 18

يًتكزّ يالَتشإ ف٢ مجٝع املكضصات يًطالب املعضضني يًفصٌ بايٓغب١ دتٝع االقغاّ ايع١ًُٝ ايجالث١ ٚسيو 

. بعز ايػا٤ رٚص انتٛبض 

 

ايكضاص 

. ايكار١َ يعزّ سطٛص ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتذاص٠ يًزصاعات ايعًٝا اصدا٤ املٛضٛع اىل ادتًغ١-  
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. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ دعٌ رٚص٠ َهافش١ ايغضقات ايع١ًُٝ ؽضطا يًتغذٌٝ - 19

 

ايكضاص 

 ع٢ً املكرتح  ٚافل اجملًـػ-  

 

. املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ايعاًَني بادتاَع١ ايطاستني يته١ًُ ايزصاعات ايعًٝا - 20

 

ايكضاص 

.  ع٢ً املكرتح َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقضٚافل اجملًـػ-  

 

ايظٖضا٤ ٜغٔ عٝز ٜغٔ يزصد١ / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ تغذٌٝ ايطبٝب١ - 21

. املادغتري 

ايكضاص 

 ع٢ً اعطا٥ٗا ١ًَٗ ع١ٓ الٕ ايتأخري ٜضدع العباب ال رخٌ يًطايب١ بٗا ٚافل اجملًـػ-  

 

 

 .املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ دت١ٓ أخالقٝات ايبشح ايع٢ًُ - 22
ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   . ر.بض٥اع١ أأخالقٝات ايبشح ايع٢ًُ ـ  ٚافل اجملًػ ع٢ً تؾهٌٝ دت١ٓ 

:-  ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ نال َٔ

َصطفٞ عبز ادتٛار  ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا /ر .أ

عاَض عٝز    ٚنٌٝ ن١ًٝ اهلٓزع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا / ر .أ

ستُز عبز ايكارص   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا / ر.أ

ر ستُٛر ايبٝذا٣ٚ   أعتاس به١ًٝ  ايطب ايبٝطض٣ .أ

صربٟ متاّ   أعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطض٣ /ر .أ

أمحز فضغ٢ً   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا /ّ .ر.أ

ؽٗري٠ فٛط٣   أعتاس َغاعز به١ًٝ ايصٝزي١ / ّ.ر.أ
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المذكزات المقدمة من الكلنثت : رابعث 

 

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

ـ :التربيةكلية - 22
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
 التويفل

َادغتري ؽُٝا٤ خايز ستُز  1
فعاي١ٝ ايًعب املٓعِ يف اذتز َٔ عًٛى ايعٓار يز٣ اطفاٍ 

سٟٚ اضطضاب ايتٛسز 

عارٍ صتٝب / ر.ا

امحز فهضٟ / ر

5 

7 
400 

 

ـ :التجارةكلية - 23
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

 التويفل

رنتٛصاٙ ستُز طًل ستُز املضدٞ  1

َزخٌ َكرتح الثض تبين َعاٜري ايتكضٜض املايٞ ايزٚي١ٝ ع٢ً 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ َكاص١ْ –دشب االعتجُاص االدٓيب 

بزص ْبٝ٘ / ر.ا

اميإ ععز ايزٜٔ / ر

15 

2 
صأف١ 

 

ـ :الصيدلةكلية - 24
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

 التويفل

رنتٛصاٙ أمحز ستُز عٝز أمحز  1
رصاع١ املٓتذات ايطبٝع١ٝ املؾتك٘ َٔ بعض إعفٓذٝات ٚ 

َٝهضٚبات ايبشض األمحض   

 ر عٗاّ صالح ايزٜٔ .ا

 ر طاصم عبز ايعظٜظ .ا

 ّ  صباب عبز ايغالّ.ر.ا

سغاّ شتتاص  . ر

7 

1 

15 

6 

557 

 

 

ـ :الطب البشريكلية - 25
 

 املشـــــرفعنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 َادغتريبغ١ُ صفٛت عبز اذتهِ  1

االعتذاب٘ ايعالد١ٝ ملضض٢ عضطإ ايػزر ايًُٝفاٜٚ٘ 

يًُضض٢ املرتررٜٔ ع٢ً قغِ االٚصاّ  (ايػري ٖٛردهني )

باملغتؾف٢ ادتاَع٢ ب٢ٓ عٜٛف ف٢ اخض مخػ عٓٛات 

 ستُز عٝز عبز ايكارص / ر .أ

امحز سغٔ ؽعبإ   / ر 

3 

1 
533 

 رنتٛصاٙطٜٓب ط٘ ستُز ٖبز اهلل  2

فعاي١ٝ ٚ اَإ ايزنغُٝزٜتَٛٝزٜٔ ٚ ايهٝتٛفٍٛ ٚ 

ايربٚبٛفٍٛ ف٢ تٗز١٥ املضض٢ ع٢ً ايتٓفػ ايصٓاع٢ ف٢ 

ايضعا١ٜ املضنظ٠ 

 َصطف٢ ستُٛر / ر.ا

 سامت املعتظ ./ ّ.ر.ا

مسا٤ ابٛ ايكاعِ  / ر

9 

4 
 -

460 

3 
دٝٗإ ستُز ستُز عبز 

ايػ٢ٓ 

رنتٛصاٙ 

رصاع١ َكاص١ْ بني اعت٦صاٍ املضاص٠ باملٓعاص حتت تأثري 

ايتدزٜض ايؾٛن٢ ف٢ ايكطاع ايصزص٣ َكابٌ اذتكٔ فٛم 

االّ ادتاف١ٝ 

 َصطف٢ ستُٛر عاَض/ ر.ا

 سامت املعتظ ستُٛر./ ّ.ر.ا

ساطّ عبز ايٖٛاب  / ر

9 

4 
 -

493 

 رنتٛصاٙستُٛر فتش٢ عبز ايضمحٔ  4

رصاع١ صٝاّ ؽٗض صَطإ بني َضض٢ ايغهض ٚاثض ايتعًِٝ 

ايغهضٟ املٓعِ ع٢ً ايتشهِ ف٢ ايغهض خالٍ ايؾٗض 

يف ستافع١ بين عٜٛف 

خايز ايغٝز / ر.ا

صاْٝ٘ ايغٝز / ر

ًْٝٞ سًُٞ / ر

ثضٜا ستُز / ر

8 

2 

6 

5 

533 
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ـ :الدراسات المتقدمةكلية - 26
 

 املشـــــرفعنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

 َادغتريؽُٝا٤ سغني ستُز  1
 ايفًِٝ – املعادت١ –اعتدزاّ خالٜا ايطشايب اذتض٠ 

اذتٟٝٛ ملعادت١ َٝاٙ ايصضف ايصٓاعٞ 

محار٠ ستُز / ر.ا

امسا٤ محٛر٠ / ر

امحز ابضاِٖٝ / ر

5 

6 

5 

460 

 َادغتريستُز عاَض طًب٘  2
عظٍ املٝهضٚبات املٓتذ١ الْظِٜ االعربادٝٓٝظ ٚتكِٝٝ 

ْؾاط االْظِٜ املطار يًُٝهضٚبات ٚاالٚصاّ 

ٚال٤ سظٜٔ / ر

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

١ًْٗ ؽشات١ / ر

6 

6 

6 

510 

رنتٛصاٙ ٚا٥ٌ ستُز عبز ارتايل  3

 -pre ٚاٍ 154َغت٣ٛ املصٌ يًغٞ رٟ 

microRNA146a rs2910164  يف َضضٞ ايتٗاب

املفاصٌ ايضَٚاتٜٛزٟ ٚشتاطض ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ 

   بني املصضٜني

ٚال٤ سظٜٔ / ر

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

سٓإ سغني / ر

ٖٜٛزا امحز / ر

7 

7 

5 

5 

490 

 رنتٛصاٙصساب صالح عبز ايضمحٔ  4

رصاعات عٔ اقٌ تضنٝظ َجبط َٔ عُٝٓايزٖٝز 

ٚناصفانضٍٚ عٔ االسغاؼ بتهاٌَ ايٓصاب 

ٚتهٜٛٔ االغؾٝ٘ ملٝهضٚب ايغٛرَْٚٛاؼ ٚاملٝهضٚب 

املهٛص ايعٓكٛرٟ 

زتزٟ ايكاضٞ / ر.ا

امسا٤ عبز ايٓاصض / ر.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

امحز اعا١َ / ر

2 

5 

6 

4 

553 

 

 

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

ـ :العلومكلية - 27
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري مساح ععٝز َصطفٞ  1

األْؾط١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاآلثاص سات ايفا٥ز٠ 

ايصش١ٝ يًُٛار املطار٠ يألنغز٠ 

املغتدًص١ َٔ ايطشايب ايبشض١ٜ 

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

 ْٝفني عبز ايضؤٚف/ ر.أ

ٖٓا٤ ستُٛر / ر

 ْٝفني عبز ايضؤٚف/ ر.أ

ٖٓا٤ ستُٛر / ر

رنتٛصاٙ ٖب٘ عٝز أمحز  2
املعادت١ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ ملٝاٙ 

ايصضف 

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

 ْٝفني عبز ايضؤٚف/ ر.أ

ستُز ستغٔ  / ر

 إبضاِٖٝ بضعٞ/ ر.أ

ستُز ستغٔ إبضاِٖٝ / ر

رنتٛصاٙ ٚيٝز عٝز سغني عبز اذتًِٝ  3

إْتؾاص املٛدات ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ يف 

املٛار ارتاصق٘ ٚايبًٛصات ايط١ٝ٥ٛ 

عضف١ سغني / ر.أ

 عضف١ سغني/ ر.أ

Dr. Alexander V. 

Kildishev 

رنتٛصاٙ رعا٤ عٝز عبز اهلارٟ  8

رصاعات عًٞ ايتأثريات املٓاع١ٝ ايٓاجت١ َٔ 

إصاب١ ايف٦ضإ ببعض ايطفًٝٝات 

ايهٛنغٝز١ٜ 

 ثابت فضاز أمحز/ ر.أ

أَاْٞ املػضبٞ / ر.أ

 ثابت فضاز أمحز/ ر.أ

 أَاْٞ املػضبٞ/ ر.أ

 ستُٛر عٝز/ ر

ٜاعض ناٌَ بزٟٚ / ر
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ـ :الطب البشريكلية - 28
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ ٚيٝز عبز ايضاطم عبز ايعاٍ  1

رصاع١ َكاص١ْ عٔ االنت٦اب ٚ ايكًل ٚ 

عالقتُٗا ظٛر٠ اذتٝا٠ يطالب ن١ًٝ 

ايطب ٚ غريٖا َٔ ايهًٝات ظاَع١ 

ب٢ٓ عٜٛف 

 انضاّ ايؾربا٣ٚ/ ر.ا

 اؽضف عبز ايععِٝ/ ر.ّ.ا

عال٤ ايزٜٔ سغني / ر

 انضاّ ستُز ايؾربا٣ٚ/ ر.ا

 عبز ايعظٜظ نُاٍ/ ر.ا

ملٝا٤ محز٣ صاحل / ر

 

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

ـ :كلية التربية- 29
 

 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  ٚيٝز بزص سٓفٞ  1

بضْاَر قا٥ِ عًٞ ايٓؾاط املغضسٞ ٚحتغني 

ايتفاؤٍ املتعًِ ٚتأثري٠ ع٢ً ايزافع١ٝ يًتعًِ 

يز٣ طالب املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

بضْاَر قا٥ِ عًٞ ايٓؾاط املغضسٞ يتشغني 

ايتفاؤٍ املتعًِ يز٣ ايتالَٝش املتأخضٜٔ 

رصاعٝا 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري ٚيٝز ستُٛر ستُز عًٞ  2

فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايكصص 

ايكضآْٞ ايهضِٜ يف تزصٜػ َٓٗر ايرتب١ٝ 

االعال١َٝ يت١ُٝٓ ايكِٝ ارتًكٝ٘ َٚٗاصات 

ايتفهري ايعًٝا يز٣ طالب املضسً٘ 

االعزارٜ٘ 

فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً ايكص١ يف 

تزصٜػ َٓٗر ايرتب١ٝ ايز١ٜٝٓ االعال١َٝ 

يت١ُٝٓ املفاِٖٝ ايز١ٜٝٓ ٚايكِٝ ارتًك١ٝ 

يز٣ تالَٝش ايصف ايجايح َٔ املضس١ً 

االبتزا١ٝ٥ 

غري دٖٛضٟ  

 

ـ :كلية العلوم- 30
 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  َض٠ٚ صالح ستُز  1

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض َهْٛات 

ايٓباتات ايطب١ٝ عًٞ عضطإ ايهبز 

املغتشح نُٝٝا٥ٝا يف سٝٛاْات ايتذاصب 

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛاق١ٝ يٓبات ايغزب 

ٚايضٚتني عًٞ ايتغضطٔ املغتشح بايزاٟ 

اٜجٌٝ ْٝرتٚط أَني يف ادتضسإ 

دٖٛضٟ  

2 
َصطفٞ ستُز 

َصطفٞ 
َادغتري 

رصاعات حت١ًًٝٝ يعٝٓات ًَٛث١ َٔ املٝاٙ 

ٚايرتب١ ٚبعض طضم املعادت١ 

رصاعات حت١ًًٝٝ عًٞ عٝٓات ًَٛث١ َٔ املٝاٙ 

ٚبعض طضم املعادت١ 
دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ رعا٤ عٝز عبز اهلارٟ  3

رصاعات ع٢ً ايتأثريات املٓاع١ٝ ايٓاجت١ َٔ 

إصاب١ ايف٦ضإ ببعض ايطفًٝٝات 

ايهٛنغٝز١ٜ 

رصاعات دظ٦ٜٝ٘ َٚٓاعٝ٘ عًٞ َكا١َٚ 

اإلدٗار اذتضاصٟ يف األصاْب ايٓاَٝ٘ 
غري دٖٛضٟ  

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

ـ :كلية الصيدلة- 31
 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري صضا عبز ايفتاح ابٛ بؾت    1

َكاص١ْ ايفاع١ًٝ ٚايغ١ُٝ يالَٝهاعني املغتدزّ 

بطضٜكيت ادتضع١ ايٛاسز٠ َٜٛٝا ٚادتضع١ اجملظأ٠ 

ملضتني مبضض٢ األٚصاّ َٔ األطفاٍ املصابني ع٢ُ 

ْكص خالٜا املٓاع١ 

 َٔ16/11/2014  : 

15/11/2015 

 َٔ16/11/2015  : 

15/11/2016 
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ـ :كلية الطب البشري- 32
 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري بٗا٤ عبز ايعظٜظ ستُٛر      1

ايعالق١ بني َغت٣ٛ ايبَٝٛني ايزّ ٚؽز٠ 

ايكصٛص ف٢ ٚظٝف١ عط١ً ايكًب 

االْكباض١ٝ 

 1/10/2016 اىل 1/10/2015ال ٜٛدز 

2 
٢ْٗ َصطف٢ ستُز نُاٍ 

ايزٜٔ 
رنتٛصاٙ 

َكاص١ْ بني االؽع١ ايعار١ٜ ٚ االؽع١ 

املكطع١ٝ اذتًظ١ْٝٚ عزٜز٠ ايصفٛف ف٢ 

تكِٝٝ اصابات ايصزص 

 1/3/2016 اىل 1/3/2015ال ٜٛدز 

 

 

ـ :كلية الطب البيطري- 33
 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري ستُز ستُٛر عبز ايضسِٝ  1
اال١ُٖٝ ايصش١ٝ يًطفًٝٝات املع١ٜٛ َٔ 

ايهالب ٚايكطط االيٝف١ 

 17/12/2016 اىل 18/12/2015ال ٜٛدز 

 

 

ـ :كلية الحقوق- 34
 

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ عال٤ ابٛبهض ع٢ً  1

املغا٤ي١ ايتأرٜب١ٝ ألعطا٤ زتًػ ايزٚي١ 

 رصاع١ َكاص١ْ –

 30/6/2016 ايٞ 1/7/2015 30/6/2015 إيٞ 7/2014 /1

رنتٛصاٙ نضّ َضقص ٜٛعف  2

املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ يًؾدص املعٟٓٛ عُٔ 

 رصاع١ –ٜغتدزَِٗ يف تٓفٝش ايتظاَ٘ 

َكاص١ْ بني ايكإْٛ املصضٟ ٚايكإْٛ 

ايفضْغٞ ٚايكإْٛ األَضٜهٞ 

 11/7/2016 إيٞ 12/7/2015ال ٜٛدز 

رنتٛصاٙ اعض َٓري ايغٝز ستٝغٔ  3

رٚص اجملتُع املزْٞ يف ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ 

 رصاع١ َكاص١ْ –

 7/3/2016  ايٞ  8/3/2015َٔ   7/3/2015 اىل 8/3/2014َٔ 

رنتٛصاٙ ستُز ععز ايزٜٔ امساعٌٝ  4

َغ٦ٛي١ٝ ايزٚي١ عٔ تزاٍٚ املٛار 

 رصاع١ َكاص١ْ –ٚايٓفاٜات ارتطض٠ 
 17/3/2015 ايٞ 18/3/2014

  ايٞ  18/3/2015  َٔ

17/3/2016 

رنتٛصاٙ امحز ستُز امحز ايكاضٞ  5
 رصاع١ –إصالح ايٓعاّ االْتدابٞ املصضٟ 

َكاص١ْ 

 اىل 20/6/2014َٔ 

19/6/2015 

 ايٞ 20/6/2015َٔ  

19/6/2016 

رنتٛصاٙ ستُز َصطف٢ ايٓشاؼ  6

عًطات اجملايػ ايٓٝاب١ٝ يف ايفصٌ يف 

صش١ عط١ٜٛ أعطا٥ٗا ٚرٚص ايكطا٤ يف 

رصاع١ َكاص١ْ - سيو

 اىل 20/6/2014َٔ 

19/6/2015 

  ايٞ  20/6/2015َٔ 

19/6/2016 

رنتٛصاٙ عٝز ستُز اَني عبزادتٛار  7
 رصاع١ –املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ يبٓٛى ايزّ " 

" َكاص١ْ  

 16/6/2016 ايٞ 17/6/2015 16/6/2015 ايٞ 17/6/2014

رنتٛصاٙ خايز ع٢ً ستُز ع٢ً  8

اذتُا١ٜ املز١ْٝ يًُغتًٗو يف َٛاد١ٗ 

ٚعا٥ٌ اإلعالّ 
 30/6/2016 ايٞ 1/7/2015 30/6/2015 إيٞ 7/2014 /1

9 
ستُز عبزايضمحٔ عبز 

ايٓعِٝ 

رنتٛصاٙ 

اختٝاص أعطا٤ ايهارصات ارتاص١ بني 

ايطٛابط املٛضٛع١ٝ ٚايغًط١ ايتكزٜض١ٜ 

 رصاع١ َكاص١ْ –

 12/5/2016  إيٞ  13/5/2015 12/5/2015 إيٞ 13/5/2014

رنتٛصاٙ امئ دابض ناٌَ ستُز  10

ايكضاص اإلراصٟ املٓفصٌ ٚأثض٠ عًٞ صش١ 

 رصاع١ َكاص١ْ –ايعكز اإلراصٟ 

 11/2/2016  ايٞ  12/2/2015 16/2/2015 إيٞ 17/2/2014



قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث 
 

           إدارة الدراسات العليا والبحوث              9                 20/10/2015بتاريـخ  (110)الجلسـة رقـم 

 

 

 

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

ـ :كلية الطب البيطري- 35
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري امحز عبز ايٖٛاب عط١ٝ  1

ايعالق١ بني بعض قٝاعات ادتٛر٠ يتؾدٝص ايتٗاب ايطضع 

حتت االنًٝٓٝه٢ ف٢ املاؽ١ٝ 
ايغفض يًداصز 

 

ـ :كلية الطب البشري- 36
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

صعا١ٜ طفٌ ----------------------------------------- ربًّٛ يٝٓا صالح ايزٜٔ عٝز  1

 

ـ :كلية العلوم- 37
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري بغ١ُ ستُٛر عبز ايػين  1

تأثري ايعالز باالْرتفريٕٚ املصاسب بايضٜبافرئٜ ملضضٞ 

االيتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ عٞ عًٞ اإلصاب١ بزا٤ ايغهضٟ 

َٔ ايٓٛع ايجاْٞ ٖٚضَْٛات ايػز٠ ايزصق١ٝ 

ايغفض يًداصز 

 

 

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

ـ :كلية الحقوق- 38
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ امحز َؤَٔ صاحل     1

زتًػ ايؾٛص٣ املصضٟ بني ْعاَٞ اجملًػ ايٛاسز " 

" ٚاجملًغني  

عزّ دز١ٜ ايباسح يف ايبشح ٚايزصاع١ 

 ٚعزّ االْتٗا٤ َٔ أٜ٘ أعُاٍ يًضعاي١ 

 0بٓا٤ عًٞ تكضٜض َؾضف ايضعاي١ 

 

ـ :وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد - 39
 

إىل من الدرجة اسـم الطالــب م 

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ اعٝٛط   َادغتري طٜٓب امحز غظيٞ  1

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ ايكاٖض٠   َادغتري عبز ايضؤٚف عُض عبز ايػين  2
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وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن تحويل - 40

ـ :الدراسة
 

 

إىل من اسـم الطالــب م 

ربًّٛ َادغتري ٚال٤ ستُز فُٗٞ  1

ربًّٛ َادغتري صاْزا طنٞ فِٗٝ  2

ربًّٛ َادغتري ؽضٜٔ ممزٚح رْٝاٍ  3

ربًّٛ َادغتري ستُٛر فتشٞ عٝز  4

 
 

 

 
 

 

 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


