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 االستهالل :أوال
 

 .الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر 

 

المصثدقـثت :     ثانثًا 
 

 
 

 . 17/11/2015بتاريخ  (111)التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم - 1
 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتقزٜل عًٞ ستنض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

 

 الضىابط:  ثلثث
 

 

  .املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ستت٣ٛ رٚص٠ جتٓب ايغضقات ايع١ًُٝ - 2

 

ايكضاص 

:-  ٜناف اىل عن١ٜٛ ايًذ١ٓ نال َٔ  اقرتح اجملًػ إ

 

عُٝز ن١ًٝ صٜاض االطفاٍ  اؽضف َضعٞ                  / ر.ا

َقطف٢ عبز ادتٛار    ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

صَنإ عبز ايٓيب                     ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.ا

 

. ٚسيو العزار تكضٜض سٍٛ ستت٣ٛ ايزٚص٠ يًعضض ع٢ً اجملًػ ف٢ ادتًغ١ ايكار١َ 

  

 

 .املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اعزار اعرتاتٝذ١ٝ ايطايب ايباسح ٚعكز َؤمتض سٍٛ سيو املٛمٛع - 3

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  

 

 . ٚاملزصدات ايتزصٜغ١ٝ املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اْؾا٤ بٓو ايكاعات- 4

 

ايكضاص 

.  ع٢ً تأعٝػ بٓو ايكاعات ٚاملزصدات ايتزصٜغ١ٝ ٚافل اجملًـػ-  
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 .املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تفعٌٝ اتفاق١ٝ داَع١ دضْارا - 5

 

ايكضاص 

تهًٝف ٚسز٠ ايتعإٚ ايزٚيٞ بعٌُ ْزٚات تعضٜف١ٝ بايهًٝات املع١ٝٓ يتشزٜز اٚد٘ -  

.  ايتعإٚ املطًٛب 

 

املشنض٠ املكز١َ  َٔ ايًذ١ٓ املؾه١ً بؾإٔ َعاٜري تكِٝٝ ارا٤ ٚنال٤ ايزصاعات ايعًٝا - 6

. ٚايبشٛخ 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ع٢ً ايُٓٛسز املكرتح بعز ٚمع َالسعات ايغار٠ ايٛنال٤ يف االعتباص -  

 

 .املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اْؾا٤ َٓتز٣ ايهرتْٚٞ يًُبتعجني ظاَع١ ب٢ٓ عٜٛف - 7

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ -  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايقٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعزار طالب ايزصاعات ايعًٝا  - 8

 . 2015/2016يًعاّ ادتاَع٢  ( Pharm D)بضْاَر 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ  - 

 

ٖٓز ستُٛر / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اْٗا٤ ٚقف قٝز ايطايب١ - 9

.  ن١ًٝ االراب –امحز سغاْني باملكٝز٠ بزصد١ املادغتري بكغِ االدتُاع 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعزار طالب ايزصاعات ايعًٝا يًعاّ - 10

  .2015/2016ادتاَع٢ 

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعزار  طالب ايزصاعات - 11

  .2015/2016ايعًٝا يًعاّ ادتاَع٢ 

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعزار طالب ايزصاعات - 12

  .2015/2016ايعًٝا يًعاّ ادتاَع٢ 

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ طالب ايزصاعات ايعًٝا به١ًٝ االراب بؾإٔ طٜار٠ اعبا٤ ايتغذٌٝ - 13

 .سٝح مت اماف١ رٚص٠ جتٓب ايغضقات ايع١ًُٝ نؾضط يًتغذٌٝ 

 

ايكضاص 

عضض املشنض٠ ع٢ً ايًذ١ٓ املدتق١ َع ايتٜٓٛ٘ اىل إ زتًػ ادتاَع١ مل ٜعتُز بعز -   

ادتٝاط رٚص٠ جتٓب ايغضقات ايع١ًُٝ نؾضط يًتغذٌٝ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً فتح باب ايتغذٌٝ يزصد١ - 14

. ايزنتٛصاٙ َضتني ف٢ ايعاّ خالٍ ؽٗض اغغطػ ٚفرباٜض بزال َٔ َض٠ ٚاسز٠ ف٢ ؽٗض اغغطػ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ َع عضض املٛمٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض يتعزٌٜ ايال٥ش١ ٚاصعاهلا اىل -  

. دت١ٓ ايكطاع 

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ختقٝك عزر َٔ ايغاعات - 15

ايع١ًُٝ ٚايتزصٜب١ٝ يطالب املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ٚسيو ذتٌ اط١َ املعٝزٜٔ ع٢ً إ تقزص 

 .ايه١ًٝ هلِ ؽٗار٠ خرب٠ عٓز املٓح

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛمٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  
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عقاّ ستُٛر ععٝز االعتاس به١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ ٚاملعاص اىل / ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 16

 اع٠ٛ بظَال٥٘ االعاتش٠ 30/8/2015رٚي١ يٝبٝا بؾإٔ االعفا٤ َٔ صعّٛ ايتربع ايقارص٠ بتاصٜذ 

 .  2015/2016املعاصٜٔ يًعاّ ادتاَع٢ 

 

ايكضاص 

. عزّ َٛافك١ اجملًػ -  

 

/ فالح ايزٜٔ فاحل االعتاس به١ًٝ االراب ٚاملؾضف ع٢ً ايطايب/ ر.املشنض٠ املكز١َ َٔ ا- 17

امحز ستُز متاّ املغذٌ بزصد١ ايزنتٛصاٙ بؾإٔ َٓح ايطايب َز٠ ثالث١ اؽٗض ٚسيو 

. يًشقٍٛ ع٢ً ؽٗار٠ ايتٜٛفٌ ٚادضا٤ ايتؾهٌٝ ٚاملٓاقؾ١ 

 

ايكضاص 

عضض املشنض٠ ع٢ً ايًذ١ٓ املدتق١ بزصاع١ اٚماع املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ -   

املتعجضٜٔ ف٢ امتاّ صعا٥ًِٗ ف٢ املز٠ احملزر٠ قاْْٛٝا 

 

/ املشنض٠ املكز١َ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًٛافزٜٔ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعطا٤ ايطايب١ ايًٝب١ٝ- 18

صساب ٜٛعف بٝاي٘ ٚاملغذ١ً بزصد١ املادغتري به١ًٝ ايعًّٛ ؽٗار٠ اثبات قٝز ٢ٖٚ َغتعزٙ 

يزفع املقضٚفات ارتاف١ بايه١ًٝ بايع١ًُ املقض١ٜ ٚتأدٌٝ رفع املقضٚفات باالعرتيٝين ذتني 

. قزّٚ طٚدٗا اىل َقض 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ ع٢ً املشنض٠ ٚفكا يًضأ٣ ايكاْْٛٞ-  

 

املشنض٠ املكز١َ  بؾإٔ سنٛص ايعاًَني بادتاَع١ بزصدات نارص عاّ يًزٚصات ايتزصٜب١ٝ - 19

ٚاملؤمتضات ٚٚصـ ايعٌُ ستًٝا ٚرٚيٝا 

 

ايكضاص 

. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛمٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض-  

 

عبز اذتفٝغ عبز / املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تأدٌٝ سقٍٛ ايطايب اي٢ُٓٝ- 20

. ايضاطم حي٢ٝ ع٢ً ؽٗار٠ ايتٜٛفٌ ٚتكزميٗا عٓز املٓاقؾ١ بزال َٔ ايتغذٌٝ 

 

ايكضاص 

. عزّ َٛافك١ اجملًػ -  
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 سافٌ ع٢ً يٝغاْػ اذتكٛم بؾإٔ –اؽضف ع٢ً ستُز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايطايب- 21

 .ختفٝض َقضٚفات ايزصاعات ايعًٝا سٝح اْ٘ َٔ س٣ٚ االستٝادات ارتاف١ 

 

ايكضاص 

. عزّ َٛافك١ اجملًػ -  

 

 ٚايت٢ مت ؽطب قٝزٖا به١ًٝ –ؽُٝا٤ طًعت عٛض اهلل / املشنض٠ املكز١َ َٔ ايطايب١- 22

. ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً َز فرت٠ ايكٝز ارتاف١ بٗا 

 

ايكضاص 

 عضض املٛمٛع ع٢ً املغتؾاص ايكاْْٛٞ-  

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜام١ٝ  بؾإٔ رعِ ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ  ف٢ - 23

 .ادتاَعات االدٓب١ٝ 

 

ايكضاص 

طضٜف ؽٛقٞ   ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  ٚ . ر. تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  أـ

عن١ٜٛ نال َٔ 

دٛر٠ امساعٌٝ                             عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ / ر.ا

ؽعبإ َباصط                                   عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتقار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ / ر.ا

َقطف٢ عبز ادتٛار           ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

ستُز عال١َ                                ٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ ايقٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ / ر.ا

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

اعا١َ عبز اهلل                                 َزٜض عاّ ايعالقات ايجكاف١ٝ  / ا

. إلعزار تكضٜض ٚعضم٘ ع٢ً زتًػ ادتاَع١ 
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المذكزات المقدمة من الكلنثت : رابعث 

 

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

 

ـ :الطب البشريكلية - 25
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

َادغتري صٜٚزا حيٞ ايغٝز  1
املناعفات ايٓاجت١ عٔ بزا١ٜ رخٍٛ املٓعاص اىل راخٌ 

ايبطٔ اثٓا٤ عًُٝات املٓاظري ادتضاس١ٝ 

عال٤ عبز اذتًِٝ / ر.ا

امئ صفعت / ر

تاَض ستُز / ر

10 

7 

5 

 

َادغتري امحز عًٞ ايغٝز  2
تأثري تقشٝح االبقاص بٛاعط١ االنغُٝض يٝظص بطضٜك١ 

ايًٝظى ٚطضٜك١ ايهؾط ايغطش٢ ع٢ً ايؾضٜط ايزَعٞ 

َٓقٛص سغٔ / ر.ا

عشض ابضاِٖٝ / ر

11 

4 
 

َادغتري رعا٤ َٗزٟ عبز املٓعِ  3
رصاع١ ايتػريات ايقٛت١ٝ ٚفاع١ًٝ تزصٜبات ايقٛت يف 

َضم٢ ايضبٛ ايؾعيب 

سغٔ غٓزٚص / ر.ا

ْب١ًٝ ابضاِٖٝ / ر.ا

فافٝٓاط صتٝب / ر

4 

5 

2 

 

َادغتري عاص٠ اعا١َ َقطف٢  4

ايزٚص  (HIF – A1)ف٢ ساالت عضطإ ايزّ ايٓداع٢ اذتار 

  أيفا1ادت٢ٓٝ يعاٌَ ْكك االنغذ١ ستضض 

عٗاّ عُض / ار

ؽضٜٔ اذتغ٢ٓٝ / ر

صأفت ستُز / ر

6 

4 

3 

 

رنتٛصاٙ  ٜاعض محزٟ ستُز   5

َكاص١ْ بني خٝاط١ ايػنضٚف األٚعط باذتادظ األْفٞ 

ٚااليتقاقات املدطط١ يًػنضٚف األٚعط يف تٛعٝط 

ايػنضٚف األٚعط يألْف يًُضم٢ ارتامعني يعًُٝات 

َٓاظري ادتٝٛب األْف١ٝ 

أؽضف ستُٛر  / أر

صاَظ صما  / ر

ستُز ؽضٜف / ر

ستُز عبز ايتٛاب  / ر

5 

3 

3 

1 

 

 
 

ـ :اآلدابكلية - 26
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

َادغتري عٗري أمحز عبز اذتُٝز   1
أثض ايغٝام األعطٛصٟ ع٢ً ْعض١ٜ ايٛدٛر يف ايعقض 

اهلًٝٝين  

َقطف٢ ايٓؾاص / أر

عقُت ْقاص  / أر

1 

7 
 

 

 

ـ :العلومكلية - 27
 

 املشـــــرفعنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 
مالحظات 

 َادغتريإعضا٤ دابض عضف٘ خالف   1
حتنري ٚتٛفٝف ٚتطبٝكات يًهٝتٛطإ احملضٚ بكٛاعز 

ؽٝف ٚاملطعِ  بايبٛيٞ إنضًْٜٛٝرتٌٜ 

عًٞ ستُٛر خًٝف١  / ر

أ١َُٝ فٛطٟ عبز ادتٛار  / ر

زتزٟ عبع ٚرٜز فضز / أر

3 

1 

6 

 

سغاعات َؤعغ١ ايٓكاط ايه١َُٝٛ   ايزنتٛصاٙستُٛر ايغٝز ستُٛر   2

ستُز ايكاعِ ستُز  / أر

املضعٞ عبز ايفتاح  / أر

8 

5 
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 ايزنتٛصاٙأمحز سغين عًٞ   3

تكِٝٝ فاع١ًٝ ايغُٝٓايزٖٝز يف عالز اآلثاص ايكضٜب١ 

ٚايبعٝز٠ األدٌ بغهض يإلفاب١ بغهض اذتٌُ ع٢ً 

ادتضسإ ْٚغًٗا 

عارٍ عبز املٓعِ أمحز / أر

َٓاٍ عبز اذتُٝز  / أر

ثٓا٤ ستُٛر عبز ايتٛاب / ر

8 

13 

7 

 

 
 

 

ـ :الدراسات المتقدمةكلية - 28
 

 املشـــــرفعنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

 َادغتريأمحز ستُز ؽفٝل  1
تأثري تػري َغت٣ٛ ْٗض ايٌٓٝ ع٢ً تضنٝب املٝاٙ ٚأثضٙ ع٢ً 

فٓاع١ االمسٓت 

 عُض بهض/ ر .أ

 ْب١ًٝ ؽشات٘/ ر 

 محز٣ فالح / ر

 

3 

11 

3 

 

 َادغتريستُز سغني عبز ايعظٜظ  2
حتنري ٚتٛفٝف بعض املٛار ايٓاَْٛرت١ٜ ٚتطبٝكاتٗا ف٢ 

زتاٍ ايطاق١ 

 أمحز ع٢ً فضغ٢ً / ر.أ 

 مسا٤ ايزم/ ر.ّ.أ

 ٚيٝز ستُز ايضٚب٢/ ر

 

15 

12 

8 

 

 َادغتريٖب٘ عٝز طن٢  3
َار٠ َاط٠ إقتقارٜا ْعٝف١ َتٓا١ٖٝ : ْؾاص٠ ارتؾب 

ايقػض الطاي١ املعارٕ 

 سٓإ عبز اذتُٝز / ر.أ 

 ْب١ًٝ ؽشات٘/ ر

 

13 

11 

 

تقُِٝ ثٓا٢٥ احملٛص يٓعاّ تتبع ايطاق١ ايؾُغ١ٝ  َادغتريامحز بٗٓغاٟٚ امساعٌٝ  4

 محز٣ فضغ٢ً/ ر .أ

فتشٞ َققطفٞ / ر

امحز عُض / ر

1 
 -

1 

 

5 
ٚعاّ عبز ايضمحٔ صما 

َقطف٢ 

 َادغتري
اعتدزاّ ايًٛتني ف٢ سح َٛت ارتالٜا املربَر ف٢ ارتالٜا 

ايغضطا١ْٝ ايبؾض١ٜ 

خايز ايٓغض / ر.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

7 

8 
 

 َادغتريستُٛر امحز ْقض  6

عالز ايتٗاب املغتايو ايبٛي١ٝ اييت تغببٗا بانتريٜا 

االٜؾريٜؾٝا نٛالٟ املعظٚي٘ َٔ َقض عٔ طضٜل 

اعتدزاّ القُات ايبانرتٜا 

ٚال٤ سظٜٔ / ر

امئ ايؾب٢ٓٝ / ر

امحز ادتٓزٟ / ر

8 
 -

8 

 

 َادغتريسغاّ طاصم عٝز  7
 ف٢ االطفاٍ املقضٜني  Rasايطفضات ادت١ٝٓٝ ف٢ َغاص اٍ  

 (JMML)املقابني بغضطإ ايزّ 

ْري٠ ايؾكٓكريٟ / ر.تا

ٚال٤ سظٜٔ / ر

عُضٚ ايغٝز / ر

 -

9 

9 

 

 َادغتريامحز عبز ايتٛاب ناٌَ  8
ايتشهِ ٚايتقُِٝ االَجٌ يٓعاّ ق٣ٛ نٗضبٞ شتتًط 

َٔ ارتالٜا ايؾُغ١ٝ ٚخالٜا ايٛقٛر 

دإ ٖٓضٟ / ر

سذاط٣ صطم / ر

ْب١ًٝ ؽشات٘ / ر

3 

1 

11 

 

 َادغتريعبز اذتٞ صدا٤ عبز اذتٞ  9
دز٣ٚ اعتدزاّ ايٛقٛر ايبزٌٜ ف٢ فٓاع١ االمسٓت 

ٚاَها١ْٝ تطبٝك١ ف٢ َقض 

محار٠ ستُٛر / ر.ا

ْب١ًٝ ؽشات٘ / ر

8 

11 

 

َادغتري ستُز فبش٢ ع٢ً ستُز  10

رصاعات ع٢ً تأثري بعض َنارات االنغز٠ ع٢ً 

ايتػريات ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ يًف٦ضإ املقاب١ 

بايغهضٟ املعا١ًَ بايتؾعٝع ادتاَٞ 

خايز ايٓغض / ر.ا

عٗري عبز اهلل / ر.ا

٢َ صعالٕ / ر

7 

4 

5 

 

تٛفري ايطاق٢ ايهٗضبا١ٝ٥ باعتدزاّ االْبٛب ايؾُغ٢ َادغتري ستُز ستُٛر صؽار  11

دإ ٖٓضٟ / ر

سذاط٣ صطم / ر

ْب١ًٝ ؽشات٘ / ر

4 

1 

11 

 

َادغتري عال٤ ستُز طنٞ  12

املرتانبات ايٓاَْٛرت١ٜ احمل١ًُ مببٝزات س١ٜٛٝ 

ٚتهطبٝكاتٗا ايظصاع١ٝ ع٢ً بعض افات ايكطٔ 

امحز فضغ٢ً / ر.ا

اهلاّ فاصٚم / ر.ا

امئ طن٢ / ر

14 

3 

6 

 

 رنتٛصاٙاعا١َ ععٝز ايغٝز  13
تطبٝكات َٝتاد١َٝٛٓٝ يتتبع ادتٝٓات املكا١َٚ 

يًُنارات اذت١ٜٛٝ َٚضاقب١ ايقش١ ايب١ٝ٦ٝ ف٢ اسز٣ 

ستطات َعادت١ َٝاٙ ايقضف ايقش٢ مبقض 

ٚال٤ سظٜٔ / ر.ا

محار٠ ستُز / ر.ا

امحز َقطفٞ / ر.ا

8 

5 

2 

 

 رنتٛصاٙامحز محز ايزٜٔ امحز  14
حتنري َٛار َغا١َٝ ايؾهٌ ف٢ سذِ ايٓاْٛ 

العتدزاَٗا ف٢ تطبٝكات ايطاق١ املدتًف١ 

ستُز خنض / ر.ا

امحز فضغًٞ / ر

ًْٗ٘ امساعٌٝ / ر

9 

13 

2 

 

رنتٛصاٙ أمحز عٜٛػ ستُز  15

ختًٝل َرتانبات ْاْٛ َرت١ٜ َٔ أناعٝز املعارٕ 

ٚايهضبٕٛ ٚتطبٝكاتٗا ف٢ ايطاق١ املتذزر٠ 

 محز٣ فضغ٢ً/ ر .أ

مسا٤ ايزم / ر .ّ.أ

1 

12 
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ـ :التربيةكلية - 29
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

1 
َضِٜ داعِ ستُز عبز 

اهلل 

َادغتري 

فاع١ًٝ تقٛص َكرتح قا٥ِ عًٞ االْؾط٘ اذتٝاتٝ٘ يت١ُٝٓ "

ايتفهري ايضٜامٞ يزٟ تالَٝش املضس١ً االبتزا٥ٝ٘ يف رٚي١ 

". ايهٜٛت

  12عٗاّ سٓفٞ / ر.ا

َادغتري اَاْٞ دالٍ ستُز  2

فاع١ًٝ بضْاَر اصؽارٟ َعضيف عًٛنٞ ف٢ ختفٝف 

ايٛفُ٘ االدتُاع١ٝ الَٗات االطفاٍ  سٟٚ امطضاب 

ايتٛسز ٚاثضٙ ع٢ً اعايٝب َٛادٗتٗٔ يًنػٛط ايٓفغٝ٘ 

ايٓاجت٘ عٔ االعاق٘ 

عارٍ عبز اهلل / ر.ا

اؽضف َضعٞ / ر.ا

 -

12 
 

 

 

ـ :الصيدلةكلية - 30
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

ايزنتٛصا٠ عٝز َٝظاص  َتٛيٞ َرياط   1

رصاع١ األثض ايٛقا٥ٞ يبعض املٛار ع٢ً اعتعار٠ ايٓؾاط 

ايٛعا٥ٞ يف ايبٍٛ ايغهضٟ املغتشزخ  جتضٜبٝبًا يف 

ادتضسإ  

عًٞ أمحز أبٛ عٝف / أر

باعِ أْٛص ؽشات٘  / ر

11 

11 
 

ايزنتٛصا٠  ْغضٜٔ إعشل ستُٛر   2

رصاع١ رٚا١ٝ٥ دظ١ٝ٦ٜ يزٚص ؽالٍ ايتدجض يف ايتًٝف 

ايهبزٟ باعتدزاّ َٛاْع ايتذًط املدتًف١  

عًٞ أمحز أبٛ عٝف / أر

باعِ أْٛص ؽشات٘ / ر

12 

12 
 

 

 

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

ـ :الطب البيطريكلية - 31
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري ساطّ ستُز َقطف٢ سغٔ   1

ايهؾف عٔ ايػؿ ٚبعض املًٛثات يف 

ايزٖٕٛ ٚايظٜٛت  

ععز١ٜ سًُٞ  / ر.أ

عضف٘ َؾضف  / ر

ستُز َعضٚف  / ر

ععز١ٜ سًُٞ / ر.أ

عضف٘ َؾضف  / ر

فاٜظ٠ أمحز  / ر

 

 

ـ :العلومكلية - 32
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري نضتغٝٓا َايو إًٜٝا   1
ايبًٛصات اين١ٝ٥ٛ سات ايب١ٝٓ ايٓاَْٛرت١ٜ يف 

ايطاق١ ايؾُغ١ٝ  

عضف٘ سغني عًٞ / أر
عضف٘ سغني عًٞ / أر

 سغني عبز ايضمحٔ ايغٝز/ ر
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ـ :الدراسات المتقدمةكلية - 33
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري فاط١ُ َربٚى عبز املطًب  1

املعارٕ ايجك١ًٝ ف٢ املا٤ ٚايضٚاعب ٚايغُو 

بٓٗض ايٌٓٝ ف٢ َٓطك١ اينؾضم بب٢ٓ عٜٛف 

ٚتأثريٖا ع٢ً ايقش١ ايعا١َ 

محار٠ ستُز / ر.ا

امسا٤ عٝز / ر

محار٠ ستُز / ر.ا

امسا٤ عٝز / ر

سغاّ فتشٞ / ر

 
ـ :التجارةكلية - 34

 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري يب٢ٓ أمحز عبز ايععِٝ   1

أثض تطبٝل إراص٠ عًغ١ً ايتٛصٜز املتها١ًَ 

ع٢ً األرا٤ ايتٓعُٝٞ بايتطبٝل ع٢ً قطاع 

ايقٓاعات ايزٚا١ٝ٥ يف َقض  

عال٤ عبز ايػين / أر

عال٤ عبز ايػين / أر

أبٛ بهض فهضٟ  / ر

 

 

ـ :اآلدابكلية - 35
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

املادغتري  عبري عٛض ستُز   1

ارتقا٥ك ايغٝهَٛرت١ٜ يبطاص١ٜ 

اختباصات ايكزصات ايعك١ًٝ األٚي١ٝ يجضَتٕٛ 

 باعتدزاّ ْعض١ٜ االعتذاب١ 11-7َٔ عٔ 

ع٢ً ايبٓز  

ٖؾاّ عبز اذتُٝز  / أر

فؤار أبٛ املهاصّ  / أر

ٖؾاّ عبز اذتُٝز  / أر

فؤار أبٛ املهاصّ  / أر

مسا٤ ساطّ سغين / ر

َادغتري  بغ١ُ عٜٛػ بهضٟ   2

ايتهٓٛيٛدٝا ٚايعالقات االدتُاع١ٝ عح 

يف االْجضٚبٛيٛدٝا املض١ٝ٥ يف ايٛاسات 

املقضٟ  

عًٝا ٤ عًٞ ؽهضٟ  / أر

عٝز عًٞ فاصؼ  / ر

عًٝا٤ عًٞ ؽهضٟ  / ر

إميإ عًٞ عًٞ  / ر

املادغتري  آ١ٜ  مجاٍ ايزٜٔ عبز ايٖٛاب  3

ثكاف١ االصتاص بني ايفكضا٤ رصاع١ َٝزا١ْٝ يف 

زتتُع ستًٞ مبشافع١ بين عٜٛف 

ستُز محظ٠ / رأر َقطف٢ خًف 

 

 

ـ :الصيدلةكلية - 36
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

--------------------------------------- املادغتري  َقطفٞ عافِ َقطفٞ   1

عًٞ أمحز أبٛ عٝف / أر

أَض٠ َضار سغني  / ر

عًٞ أمحز أبٛ عٝف / أر

َض٠ٚ ستُٛر أمحز  / ر

--------------------------------------- املادغتري  َقطف٢ نُاٍ ستُز   2

عًٞ أمحز أبٛ عٝف / أر

أَري٠ َضار سغني / ر

َض٠ٚ ستُٛر أمحز  / ر

عًٞ أمحز أبٛ عٝف / أر

َض٠ٚ ستُٛر أمحز  / ر
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--------------------------------------- املادغتري  ٖؾاّ فتشٞ سغٔ   3

أمحز ستُز َٓقٛص  / أر

أَري٠ َضار سغني  / ر

باعِ أْٛص ؽشات٘  / ر

أمحز ستُز َٓقٛص  / أر

باعِ أْٛص ؽشات٘ / ر

--------------------------------------- املادغتري  أمسا٤ صَنإ عبز ايغتاص   4

عًٞ أمحز أبٛ عٝف / أر

أَري٠ َضار سغني  / ر

عًٞ أمحز أبٛ عٝف / أر

َض٠ٚ ستُٛر أمحز  / ر

--------------------------------------- املادغتري  مسض ستُز سغٔ   5

عٛعٔ عبز ايعظٜظ فارم  / أر

أَري٠ َضار سغني  / ر

عٛعٔ عبز ايعظٜظ فارم  / أر

َٛص٠ ستُٛر أمحز  / ر

--------------------------------------- املادغتري  َض٠ٚ عُار ايزٜٔ ستُز   6

عٗاّ فالح ايزٜٔ اهلٛاصٟ / أر

صباب ستُز عبز ايغالّ  / ر

أَري٠ َضار سغني  / ر

عٗاّ فالح ايزٜٔ اهلٛاصٟ / أر

صباب ستُز عبز ايغالّ / ر

--------------------------------------- املادغتري  سغني عًٞ دباص ايعٓظٟ   7

ٖب٘ فاصٚم عامل / أّ ر

ستُز إَاّ عبز املبزئ / ر

أَري٠ ؽعبإ أمحز  / ر

ٖب٘ فاصٚم عامل / أّ ر

أَري٠ ؽعبإ أمحز / ر

--------------------------------------- املادغتري  أمحز عبز ايضمحٔ سٓفٞ   8

خايز صؽار ايؾُٝٞ / أر

ستُز ط٘ ايغعزٟ  / ر

خايز صؽار ايؾُٝٞ / أر

ستُز ط٘ ايغعزٟ / ر

٢ْٗ ٖاْٞ أَني  / ر

--------------------------------------- املادغتري  ٚال٤ مجاٍ ايزٜٔ أبٛ ايعظّ   9

ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ عٝز  / أر

عُضٚ عبز ايٓيب إبضاِٖٝ  / ر

ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ عٝز  / أر

عُضٚ عبز ايٓيب إبضاِٖٝ  / ر

٢ْٗ ٖاْٞ أَني / ر

--------------------------------------- املادغتري  امحز عُض خًف  10

عٗاّ فالح / ر.ا

صباب ستُز / ر

عٗاّ فالح / ر.ا

صباب ستُز / ر

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

--------------------------------------- املادغتري  اٜ٘ عبز ادتٛار ط٘  11

اٌَ عٝغٞ / ر

امحز مسري / ر

اٌَ عٝغٞ / ر

امحز مسري / ر

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

اٌَ عٝغٞ / ر--------------------------------------- املادغتري  اعالّ ستُز اخالل  12
اٌَ عٝغٞ / ر

ٚيٝز امساعٌٝ / ر

ايزنتٛصاٙ  أَري٠ بؾري أَني   13

االصتباط بني ايتعبري ادتٝين 

 َٔ اإلفالح 1جملُٛع١ 

االعت٦قايٞ يًُهٌُ 

ايتعاصمٞ  ٚايٓاتر 

اإلنًٝٓٝهٞ َٔ عالز 

املضم٢ عالدًا نُٝٝا٥ًٝا 

َؤعغًا ع٢ً ايبالتِٓٝ يف 

املضم٢ املقابني بغضطإ 

ايكٛيٕٛ ٚاملغتكِٝ املتكزّ 

ٚاملٓتؾض  

عظ ايزٜٔ ععٝز ايٓؾاصٟ / أر

عبري أمحز بٗٓغٞ / أّ ر

عامل عٝز عامل  / أّ ر

ستُز إَاّ عبز املبزئ / أّ ر

أَري٠ ؽعبإ أمحز  / ر

عظ ايزٜٔ ععٝز ايٓؾاصٟ / أر

عبري أمحز بٗٓغٞ / أّ ر

عامل عٝز عامل  / أّ ر

أَري٠ ؽعبإ أمحز / ر

 

 

 

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

ـ :كلية الطب البيطري- 37
 

 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  مسض  َقطف٢ ستُز   1

ايتٛفٝف ايؾهًٞ ٚادتٝين يًبهرتٜا 

املُضم١ املعظٚي١ َٔ إفابات ايهًٞ بزاصٟ 

ايتغُني  

ايتٛفٝف ايؾهًٞ ٚادتٝين يًبهرتٜا 

املُضم١ املكا١َٚ يًعزٜز َٔ ايعكاقري 

ٚاملعظٚي١ َٔ إفابات ايه٢ً يف بزاصٟ 

ايتغُني 

غري دٖٛضٟ  
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ـ :كلية العلوم- 38
 

 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  َين َقطف٢ فهضٟ   1
حتنري ٚرصاع١ خٛال املٛار ايٓاَْٛرت١ٜ 

املغتدز١َ يف تطبٝكات ايطاق١ ايؾُغ١ٝ  

حتنري َٛار ْاَْٛرت١ٜ َٔ ايغًٝٝهٕٛ 

دضَاّْٝٛ ٚايهارَّٝٛ عًفٝز العتدزاَٗا 

يف ايتطبٝكات ايهٗضٚنُٝٝا١ٝ٥ اين١ٝ٥ٛ 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري عبز ايضمحٔ محز ايزٜٔ  2

حتنري املٛار ايغرياَٝه١ٝ املتكز١َ 

ٚاملتٓا١ٖٝ ايقػض باعتدزاّ بالطَا ايرتعٝب 

ايبداصٟ َٚكاصْتٗا باألخض٣ احملنض٠ بايطضم 

ايتكًٝز١ٜ  

حتنري ٚتٛفٝف بعز أناعٝز ايفًظات 

ايٓك١ٝ ٚاملطعُ٘ يبعض ايتطبٝكات 

غري دٖٛضٟ  

ايزنتٛصاٙ  صٜٗاّ مجاٍ ط٘   3

ايها٥ٓات ايبشض١ٜ نُقض ٖاّ 

يًُضنباات ايجا١ْٜٛ امل١ُٗ بٝٛيٛدٝا  

ايطشايب ايبشض١ٜ نُقزص ٖاّ 

يًُضنبات ايجا١ْٜٛ امل١ُٗ بٝٛيٛدٝا  

غري دٖٛضٟ  

 

 

ـ :اآلدابكلية - 39
 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  قٝاتٞ عاؽٛص ستُز   1

ايب١٦ٝ ايجكاف١ٝ ٚاالبزاع يف االْجضبٛيٛدٝا 

ايٓفغ١ٝ يًُبزعني  

ايجكاف١ ٚاإلبزاع عح يف االْجضٚبٛيٛدٝا 

ايٓفغ١ٝ يًُبزعني  

غري دٖٛضٟ 

 
 

  

 :-كلية الصيدلة - 40

 

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  أمسا٤ عبز اذتُٝز ستُز   1

تقُِٝ ٚتؾٝٝز َؾتكات َٔ َٛصفٛيٌٝٓٝ 

ايبريَٝزٜٓات َٔ املتٛقع سات فاع١ًٝ 

َتٛقع١ نُنارات يألٚصاّ  

تقُِٝ ٚتؾٝٝز َؾتكات َٔ باصاَٝجٌٝ 

عًفٌٜٛٓٝ اعٝتٛفٕٝٓٛ َٔ املتٛقع إٔ تعٌُ 

نُنارات ياليتٗاب 

غري دٖٛضٟ  

َادغتري  اٌَ دابض قضْٞ  2

ختًٝل بعض َؾتكات ايبريٚيٝظٜٔ ادتزٜز٠ 

ٚاملتٛقع ْؾاطٗا اذتٟٝٛ 

حتًٌٝ بعض االر١ٜٚ احملت١ٜٛ ع٢ً 

زتُٛع١ ايهضبٌْٛٝ ٚختًٝل بعض 

املؾتكات املضتبط١ بٗا 

غري دٖٛضٟ  

 
 :-كلية التربية - 41

 

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 
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َادغتري  َضٚٙ عٝز فاحل  1

اثض اعتدزاّ بعض اعرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؾط يف "

تزصٜػ ايًػ٘ االصتًٝظٜ٘ عًٞ ت١ُٝٓ َٗاصات 

ايتٛافٌ ايًفعٞ ٚغري ايًفعٞ يزٟ طالب ايقف 

ايجاْٞ االعزارٟ 

اثض اعتدزاّ بعض ايتعًِ ايٓؾط يف تزصٜػ " 

ايًػ٘ االصتًٝظٜ٘ عًٞ ت١ُٝٓ َٗاصات ايتٛافٌ 

ايًفعٞ ٚغري ايًفعٞ يزٟ طالب ايقف ايجاْٞ 

االعزارٟ 

دٖٛضٟ  

َادغتري  امحز سغٔ اْٛص ستُٛر  2

بضْاَر قا٥ِ عًٞ ايٓؾاط املغضسٞ ٚحتغني "

ايتفاؤٍ املتعًِ ٚتاثريٙ عًٞ ايزافعٝ٘ يًتعًِ يزٟ 

طالب املضسً٘ االبتزا٥ٝ٘ 

بضْاَر قا٥ِ عًٞ ايٓؾاط املغضسٞ يتشغني "

ايتفاؤٍ املتعًِ يزٟ ايتالَٝش املتاخضٜٔ رصاعٝا 
دٖٛضٟ  

 

 

 

 

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

ـ :التجارةكلية - 42
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــل عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري  خايز صدب ستُز   1

رصاع١ حت١ًًٝٝ ملؾانٌ ايكٝاؼ ٚاإلفقاح 

عٔ األفٍٛ ايبٝٛيٛد١ٝ يف َٓؾآت األعُاٍ 

ٚأثضٖا ع٢ً ععض ايغِٗ يف عٛم األٚصام املاي١ٝ 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ –املقضٟ 

 10/12/2016 إىل 11/12/2015ال ٜٛدز  

 

 

ـ :الصيدلةكلية - 43
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــل عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري  صاَٞ عبز ادتًٌٝ عبز ايععِٝ   1
اعتشزاخ فٝؼ سات١ٝ االعتشالب يتشغني 

ايتٛافض اذتٟٝٛ يعكاص ايضٜبادًٝٓٝز 
 29/7/2016 إىل 30/7/2015 29/7/2015 إىل 30/7/2014

املادغتري  عشض َقطف٢ٝ يطٝف َقطفٞ   2

فٝاغ١ ٚتكِٝٝ بعض املٛار املتٓا١ٖٝ 

ايقػض نُنارات يًفريٚعات  

 21/12/2016 إىل 22/12/2015ال ٜٛدز  

 

 
ـ :اآلدابكلية - 44
 

  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــل الدرجــة اسـم الطالــب م 

 11/9/2016 ايٞ 11/9/2015 11/9/2015 ايٞ 11/9/2014املادغتري  ٖاي١ ستُز فُٗٞ  1

 17/7/2016 ايٞ 18/7/2015ال ٜٛدز  ايزنتٛصاٙ  امسا٤ ؽضف ايزٜٔ ستُز  2

 19/12/2016 ايٞ 19/12/2015 19/12/2015 ايٞ 19/12/2014ايزنتٛصاٙ  صباب ساَز عبز ايفتاح  3

 

 

ـ :التربيةكلية - 45
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املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــل عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري  ْٗا عاطف ستُز َقطفٞ  1

أثض اعتدزاّ إعرتاتٝذ١ٝ خضا٥ط املفاِٖٝ 

املربزت١ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض قٛاعز ايًػ١ 

اإلصتًٝظ١ٜ َٚٗاصات ايهتاب١ يزٟ تالَٝش 

". املضس١ً اإلعزار١ٜ 

 19/11/2016 ايٞ 20/11/2015ال ٜٛدز 

 

 

 

 

 

 

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

:- كلية الطب البيطري- 46
 

مبـررات إيكـاف الكيـد   الدرجــة اسـم الطالــب م 

يعٌُ ايطايب بزٚي١ بانغتإ رنتٛصاٙ  إبضاِٖٝ سذاز إبضاِٖٝ   1

 

:- كلية الطب البشري- 47
 

مبـررات إيكـاف الكيـد   الدرجــة اسـم الطالــب م 

صعا١ٜ طفٌ ربًّٛ َضِٜ ٜغضٟ سًُٞ  1

ايغفض يًداصز ربًّٛ اْٗاص ستُز ستُز  2

ايغفض يًداصز َادغتري  ستُز ممزٚح عبز ايٛنٌٝ  3

 

:- كلية االداب - 48
 

مبـررات إيكـاف الكيـد   الدرجــة اسـم الطالــب م 

صعا١ٜ طفٌ َادغتري  امسا٤ ثضٚت ستُٛر  1

 

:- كلية الصيدلة - 49
 

مبـررات إيكـاف الكيـد   الدرجــة اسـم الطالــب م 

صعا١ٜ طفٌ َادغتري  رٜٓا َقطف٢ اهلارٟ  1

 

 

 

:- وافق المجلس على شطب قيد رسائل الماجستير والدكتوراه التالية (و)
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الطب  كلية - 50

ـ :البيطري
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري صَنإ عبز اذتًِٝ ؽعبإ   1

رصاعات عٔ بعض االعتالالت ايتٓاع١ًٝ باعتدزاّ املٛدات 

فٛم ايقٛتٝ٘ يف األبكاص املُش١ًٝ يف ستافع١ ايفّٝٛ  

يعزّ اْتعاّ ايطايب١ بايزصاع١ نُا دا٤ 

بهتاب ايكغِ 

 

 

 

ـ :كلية الطب البشري- 51
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري َض٠ٚ فٛطٟ عبز ايٖٛاب  1
____________________ 

اعتٓفاس َز٠ ايزصاع١ 

 

ـ :كلية االداب- 52
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري ٖادض سغني ستُز  1

اينػٛط االدتُاع١ٝ ٚتأثريٖا ع٢ً مماصع١ ١َٓٗ ايتُضٜض 

رصاع١ َٝزا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املُضمات يف َغتؾفٞ ببا )

 (املضنظٟ

بٓا٤ا ع٢ً صغبتٗا 

 

ـ :التربية الرياضيةكلية - 53
 

م 

السبـب الدرجــة اسـم الطالــب 

اعتٓفاس عزر َضات رخٍٛ االَتشإ َادغتري  عبري سغٔ عًٞ  1

اعتٓفاس عزر َضات رخٍٛ االَتشإ َادغتري ستُٛر فالح ايزٜٔ ابضاِٖٝ  2

اعتٓفاس عزر َضات رخٍٛ االَتشإ َادغتري  ٚال٤ ستُز عبز املؤَٔ  3

اعتٓفاس عزر َضات رخٍٛ االَتشإ َادغتري ستُٛر عباؼ سغٔ  4

اعتٓفاس عزر َضات رخٍٛ االَتشإ َادغتري  امحز ؽعبإ سافغ  5

اعتٓفاس عزر َضات رخٍٛ االَتشإ َادغتري ستُز عبز اهلل عظٜظ  6
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اعتٓفاس عزر َضات رخٍٛ االَتشإ َادغتري  امحز شتتاص عبز ايغتاص  7

 

 
ـ :كلية الصيدلة- 54

 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

1 
عبز ايضمحٔ دالٍ عبز 

ايععِٝ  

املادغتري  

تؾٝٝز بعض َؾتكات ايبرياطٍٚ سات فاع١ًٝ بٝٛيٛد١ٝ 

بٓا٤ا ع٢ً طًب املؾضف ايض٥ٝغٞ  ستت١ًُ  

 
 

 

 

 

ـ :كلية التربية- 55
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري  فاطُ٘ ط٘ صبٝع بَٝٛٞ  1

رصاع١ : ايضفض املزصعٞ يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥

تؾدٝق١ٝ عالد١ٝ 

 ٚفا٠ ايباسج٘- 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف  - 

َادغتري صؽا ستُٛر طْاتٞ  2

ايشانض٠ ايظا٥ف١ ٚعالقتٗا باملٗاصات ايًػ١ٜٛ يزٟ أطفاٍ 

ايضٚم١ 

مت إْشاص ايطايب١ َضتني َتتايٝتني،  

 .اْتٗا٤ املزٙ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف  

َادغتري  َين نٝالْٞ عًٞ ستُز  3

فاع١ًٝ بضْاَر نُبٝٛتضٟ يًشز َٔ فعٛبات ايتعًِ 

ايُٓا١ٝ٥ يألطفاٍ َا قبٌ املزصع١ 

مت إْشاص ايطايب١ َضتني َتتايٝتني،  

 .اْتٗا٤ املزٙ 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض دت١ٓ اإلؽضاف  

 

 

 

 

 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ
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