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 االستهالل :أوال
 

 .الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر 

 

المصثدقـثت :     ثانثًا 
 

 
 

 . 22/12/2015بتاصٜذ  (112)ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ - 1

 

ايكضاص 

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١ -  

 

الضىابط :  ثلثث
 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ضضٚص٠ ايبز٤ يف بضاَر ايزصاعات ايعًٝا يف ايهًٝات ارتاي١ٝ َٔ تًو -  1

. ايرباَر ٚاعتهُاٍ َكَٛاتٗا ايبؾض١ٜ ايالط١َ يفتح تًو ايرباَر 

 

ايكضاص 

تؾذٝع ايهًٝات  ادتزٜز٠ ع٢ً فتح بضاَر يًزصاعات ايعًٝا ٚسح ايهًٝات ايكزمي١ ع٢ً 

اقرتاح بضاَر دزٜز٠ فطاًل عٔ عٌُ إعالْات يطًب أعاتش٠ أٚ أعاتش٠ َغاعزٜٔ أٚ ْكًِٗ َٔ 

 داَعات أخض٣ العتهُاٍ َكَٛات ايزصاعات ايعًٝا بهًٝاتِٗ

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تؾذٝع ايهًٝات ع٢ً اصزاص زتالت ع١ًُٝ ٚاعتهُاٍ ايٝات -   2

. حتًٜٛٗا اىل زتالت رٚي١ٝ سات َعاٌَ تأثري بايتعإٚ َع أنارمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ 

 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ  

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اقرتاح َغابك١ تٓافغ١ٝ دزٜز٠ يزعِ ايبشٛخ بعٓٛإ -  3

. االفهاص ايبشج١ٝ املبزع١ ٚاملتٛقع إ تتشٍٛ اىل بضا٠٤ اخرتاع 

 

ايكضاص 

املٛافك١ ٚايعضض ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض  
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 سٍٛ تكِٝٝ ايٓؾاط ايبشجٞ دتاَع١ بين  Scivalاملشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عضض تكضٜض -  4

. عٜٛف 

ايكضاص 

 أسٝط اجملًػ عًًُا ٚايعضض ع٢ً زتًػ ادتاَع١ 

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ إٔ ٜهٕٛ ادتٝاط رٚص٠ جتٓب االْتشاٍ ايعًُٞ ؽضطا يًتغذٌٝ ف٢ -  5

رصد١ املادغتري يًهًٝات ايت٢ تهتب ايضعا٥ٌ بٗا بايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ع٢ً إ ٜكّٛ 

 .بتٓعُٝٗا ٚسز٠ ايٓؾض ايزٚيٞ مبضنظ تطٜٛض ايبشٛخ 

 

ايكضاص 

 ٚافل اجملًػ

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايغُاح يًطالب ايضاعبني - 6

 .يًُض٠ ايجا١ْٝ ف٢ ْفػ املار٠ رخٍٛ االَتشإ يًُض٠ ايجايج١ 

 

ايكضاص 

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

عط١ٜٛ نال َٔ 

َصطف٢ عبز ادتٛار                                   ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

ستُٛر صدا٥ٞ                          ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.أ

عُٝز ن١ًٝ صٜاض االطفاٍ اؽضف َضعٞ             / ر.ا

. إلعزار تكضٜض 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ نتاب١ املغ٢ُ ارتاص بزصد١ - 7

ايزنتٛصاٙ َٔ رصد١ رنتٛصاٙ ايفًغف١ٝ يف ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ اىل املغ٢ُ ايع٢ًُ ايٛاصر 

. بايال٥ش١ ٖٚٛ رصد١ رنتٛصاٙ ايفًغف١ يف ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 

 

ايكضاص 

ٜتِ ايضدٛع اىل املغ٢ُ املشنٛص بايال٥ش١ 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ ايطالب ايشٜٔ متت َٓاقؾتِٗ يضعا٥ٌ املادغتري - 8

ٚايزنتٛصاٙ ٚمل ميٓشٛا ايزصد١ يعزّ امتاّ ادضا٤ات املٓح ٌٖٚ ٖٓاى فرت٠ ب١ٝٓٝ بني املٓاقؾ١ 

. ٚاملٓح اّ ٖٞ فرت٠ َفتٛس١ رٕٚ حتزٜز طَٔ 

ايكضاص 

ٜتِ االيتظاّ مبا ٚصر يف ايال٥ش١ 
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً فتح باب ايتغذٌٝ يزصد١ - 9

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

 

ايكضاص 

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

عط١ٜٛ نال َٔ 

عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ دٛر٠ امساعٌٝ                         / ر.ا

عُٝز ن١ًٝ ايتذاص٠ ستُز عبز اهلل                        / ر.ا

َصطف٢ عبز ادتٛار     ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

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

. إلعزار تكضٜض 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً طٜار٠ - 10

 سٝح إ ايه١ًٝ َتدصص١ ف٢ 25 اىل 15ايٓصاب ارتاص بايغار٠ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٔ 

. ايزصاعات ايعًٝا ٚال ٜٛدز بٗا اعبا٤ تزصٜغ١ٝ ف٢ َضس١ً ايبهايٛصٜٛؼ 

 
ايكضاص 

ٚافل اجملًػ ع٢ً إ ٜهٕٛ ايٓصاب ارتاص بايغار٠ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ املعٝٓني  بايه١ًٝ 

 صعاي١ فكط  ٚفكًا يكضاص زتًػ 15 صعاي١ اَا بايٓغب١ يًُٓتزبني ٜتِ االيتظاّ ب 25فكط 

. ادتاَع١ ٚٚافل اجملًػ ٚعضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١  

 

 

عزار ادتاَع١ صعّٛ تغذٌٝ ايزصاعات  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ- 11

.  داَع١ ايكاٖض٠ –ايعًٝا يكغِ دضاس١ املذ ٚاالعصاب به١ًٝ ايكصض ايعٝين 

 

ايكضاص 

اساي١ املشنض٠ اىل االراص٠ ايعا١َ يًعالقات ايجكاف١ٝ 

 

/  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 12

. ؽريٟ َاٖض ٜعكٛب ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ  بتكزٜض عاّ دٝز 

 

ايكضاص 

 . ٚافل اجملًـػ-  
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/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب١ - 13

. صغز٠ ٜاعض ستُٛر  ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ االَضاض ايصزص١ٜ  بتكزٜض عاّ دٝز 

 

ايكضاص 

  .ٚافل اجملًـػ-  
 

/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب - 14

. عاَح امحز ستُز  ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ االَضاض ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز  بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

  .ٚافل اجملًـػ-  
 

/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾض٣ بؾإٔ اعتهُاٍ صعاي١ املادغتري يًطبٝب - 15

. امحز سضبٞ ايغٝز  ٚاذتاصٌ ع٢ً ربًّٛ االَضاض املتٛط١ٓ  بتكزٜض عاّ دٝز

 

ايكضاص 

  .ٚافل اجملًـػ-  
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايغُاح يًطالب - 16

. ايضاعبني يًُض٠ ايجا١ْٝ ف٢ َكضص ٚاسز اٚ َكضصٜٔ ع٢ً االنجض رخٍٛ االَتشإ يًُض٠ ايجايج١ 

 

ايكضاص 

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

عط١ٜٛ نال َٔ 

َصطف٢ عبز ادتٛار    ٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ . ر.أ

ستُٛر صدا٥ٞ   ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ  . ر.أ

عُٝز ن١ًٝ صٜاض االطفاٍ اؽضف َضعٞ                               / ر.ا

 .إلعزار تكضٜض 
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تغذٌٝ بعض ايطالب - 17

ايشٜٔ جتاٚطٚا َز٠ ايكٝز طبكا يال٥ش١ ايه١ًٝ َع ايعًِ اِْٗ اْتٗٛا َٔ اعزار خط١ ايبشح 

 .ٚرصد١ ايتٛفٌ املطًٛب١ 

ايكضاص 

  .ٚافل اجملًـػ-  
 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعزار طالب متٗٝزٟ املادغتري - 18

 . 2015/2016يًعاّ ادتاَع٢ 

ايكضاص 

ٚافل اجملًػ  - 
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المذكزات المقدمة من الكلنثت : رابعث 

 

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

 

ـ :الطب البشريكلٌة - 19
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

املادغتري  ايظٖضا٤ ٜػ عٝز   1

ايتػريات ايؾبه١ٝ يز٣ َضض٢ االيتٗاب ايهبزٟ 

املعادتني بعكاص االْرتفٝٛصٕ  (عٞ)ايفريٚعٞ 

ٚايضٜبافرئٜ 

َٓصٛص سغٔ أمحز  / ر.أ

ستُز عجُإ  / ر.أ

ٚيٝز ايٓبٟٛ  / ر.ّ.أ

10 

6 

4 

 

املادغتري  أمحز نُاٍ ْٜٛػ   2

تكِٝٝ تػريات املاقٛي١ بعز ع١ًُٝ تفتٝت املٝا٠ ايبٝطا٤ 

بزٕٚ َطاعفات باملٛدات فٛم ايصٛت١ٝ  

ؽضٜف أمحز ناٌَ / ر.أ

أمحز ط٘ دٛر٠ / ر

9 

6 
 

 ايعالق١ بني ايتزخني ٚدفاف ايعني يف ايكاٖض٠ املادغتري  َصطف٢ عُضٚ عظت   3
سغاّ خًٌٝ ايزٜب / ر.أ

صفا٤ عٛض اهلل  / ر

2 

2 
 

املادغتري  َصطف٢ ستُز تٛفٝل عباؼ  4
األؽع١ املكطع١ٝ ثالث١ٝ األبعار ملتابع١ ضػط ايعني 

املغتٗزف  

ستُز ٜاعض عٝز / ر.أ

ستُز عجُإ  / ر

12 

5 
 

املادغتري  صٚفٝز٠ ستُز عٝز   5

فاع١ًٝ املطٗضات املدتًف١ املغتدز١َ يف ٚسزات 

ايعٓا١ٜ املضنظ٠ ع٢ً َٝهضٚب ايهاْزٜزا امله١ْٛ 

يألغؾ١ٝ اذت١ٜٛٝ برتنٝظات شتتًف١ ٚطَٔ تعضض ي٘ 

شتتًف 

ْضَني سغٔ إبضاِٖٝ / أر

صتال٤ عبز املٓعِ صاضٞ / ر

عبز ايعظٜظ َصطف٢  / ر

1 

1 

2 

 

6 
إميإ أمحز ستُز 

إمساعٌٝ  

املادغتري  
رٚص ايتصٜٛض االْتؾاصٟ ٚتصٜٛض َضنب١ االْتؾاص يف 

َضض٢ أٚصاّ املذ  

أمحز ٖؾاّ ستُز / أر

ستُز أمحز ستُز  / ر

3 

1 
 

7 
َٓاص أمحز ستُز عبز 

ايًطٝف  

املادغتري  
َغت٣ٛ ايفٝغفاتني يف بالطَا ايزّ ملضض٢ ايضَٚاتٝز 

املفصًٞ ٚعالقت٘ بتآنٌ املفصٌ  

إٜٓاؼ / َريفت إمساعٌٝ ر/ أر

أبٛ ارتري عبز ايعًِٝ 

صباب عفٝفٞ ستُز  / ر

8 

7 

5 

 

املادغتري   `طٜار عطا ط٘ طٜزإ  8

االعتدزاّ ايٛقا٥ٞ ملار٠ ايٓٝبافٝٓاى َكابٌ َار٠ 

ايرتٜاَغٝٓٛيٕٛ أعٝتْٛٝز يتٓذب اصتؾاح املكٛي٘ 

ايتهٝغٞ بعز إطاي١ املٝا٠ ايبٝطا٤ باملٛدات فٛم 

ايصٛت١ٝ يف َضض٢ ايغهض  

ساطّ عفت ٖاصٕٚ  / أر

ٚيٝز ستُز َٗضإ / ر

3 

3 
 

9 
ٚفا٤ ستُز فُٗٞ عبز 

ايفطٌٝ  
َعزٍ اْتؾاص ساالت ايكض١ْٝ يف ستافع١ بين عٜٛف املادغتري  

ستُز ٜاعض عٝف / أر

 خايز عبز ايعظٜظ عبز اذتفٝغ / ر

13 

2 
 

املادغتري  دٛصز طنٞ فِٗٝ   10

تأثري اذتكٔ ايٛصٜزٟ يعكاص عًفات املػٓغّٝٛ ع٢ً 

اعتٗالى املٛصفني َٚؾتكات٘ يًُضض٢ ايشٜٔ خيطعٕٛ 

يعًُٝات ايععاّ بايطضف ايع٣ًٛ َٔ ادتغِ  

ستُٛر َصطف٢ سغٔ / أر

سامت املعتظ ستُٛر  / ر

رْٝا حي٢ٝ قاعِ  / ر

4 

3 

2 

 

 

املادغتري  أمحز ستُز عبز ايباعط   11

َكاص١ْ بني عكاص ايبٛبٝفانني ٚعكاص ايبٛبٝفانني َع 

ايزٜهغاَٝجاطٕٚ يف ختزٜض ايعصب حتت اذتذاب 

ٚايعصب فٛم ايبهض٠ يف سضاد١ األْف  

ستُٛر َصطف٢ سغٔ  / أر

سامت املعتظ ستُٛر / ر

غار٠ قضْٞ عبز املطًب  / ر

4 

4 

1 

 

 

رنتٛصاٙ  ٖب٘ امحز َصطف٢  12

رٚص ايتصٜٛض بايضْني املػٓاطٝغ٢ خباص١ٝ االْتؾاص 

ايطٝف٢ ف٢ تكِٝٝ أفات ايجز٣ َٔ ايزصد١ ايجايج١ ٚ 

ايضابع١ بٓعاّ باٜضارط 

 عٗا طًعت ساَز./ر.أ

 عشض ستُٛر َٓصٛص./ ر.ّ.ا

عشض ستُٛر عبز ايغالّ ./ ر

- 

- 

3 

 

رنتٛصاٙ ستُز عٝز ط٘ ابٛ طٜز  13

تكِٝٝ تػريات ايؾبه١ٝ ٚ غالف ايعني املؾ٢ُٝ بعز 

عًُٝات االْفصاٍ ايؾبه٢ ايٓادش١ باعتدزاّ دٗاط 

االؽع١ ايبصض١ٜ املرتابط١ املكطع١ٝ 

 َٓصٛص سغٔ./ ر.أ

 بٗا٤ عبز اهلل./ ر.ا

 ستُز ٜاعض./ ر.ّ.ا

ؽضٜف ممتاط سذاط٣ ./ر

13 

- 

7 

- 

 

رنتٛصاٙ اميإ امحز عبز املٛدٛر  14

باثٛيٛد١ٝ ٚ نُٝٝا١ٝ٥ ْغٝذ١ٝ -رصاع١ٖغتٛ

ف٢  (galactin3) 3َٓاع١ٝ يتكِٝٝ َغتكبالت دالتني 

 عٝٓات َضض٢ ايتٗاب ايهبز ايٛبا٢٥ املظَٔ ع٢

 عظ٠ سغٔ./ر.أ

 عاَٝا ابضاِٖٝ./ ر.ّ.ا

 عشض ع٢ً./ ر.ّ.ا

عظ٠ ايغٝز ./ر

- 

3 

2 

- 

 

رنتٛصاٙ  ستُٛر امحز نضِٜ  15

رصاع١ ساالت االُْٝٝا ف٢ املضض٢ املصابني باَضاض 

ايهبز املظَٔ 

 ستُز سغني./ ر.ا

 اعا١َ عظت./ ر.ّ.ا

عال٤ َربٚى ./ر

1 

- 

- 
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رنتٛصاٙ  عٗا ستُٛر عبز ايغالّ  16

شتاطض االصاب١ باملٝهضٚب ايعٓكٛر٣ ايغايب اْظِٜ 

ايتدجض ف٢ االطفاٍ سزٜج٢ ايٛالر٠ ف٢ اقغاّ ايضعا١ٜ 

اذتضد١ 

 َٓا عبز ايٖٛاب./ر.أ

 ستُز سغني./ ر.ا

 ْريَني سغٔ./ ر.ّ.ا

رعا٤ َربٚى ./ر

2 

1 

- 

- 

 

رنتٛصاٙ ستُز عٝز عبز اهلل  17

رٚص املٛدات فٛم ايصٛت١ٝ عاي١ٝ ايزق١ ٚ ايزٚبًض ف٢ 

تكِٝٝ ايتٗاب املفاصٌ ايضَٚاتٝظ٢َ ف٢ ايٝز ٚ ايضعؼ 

 سامت ستُز ايعظٜظ٣./ر.أ

 عشض ستُٛر عبز ايغالّ./ ر

ٖب٘ َصطف٢ امحز ./ر

- 

3 

1 

 

رنتٛصاٙ َؤَٔ طنضٜا ستُز   18
اَضاض ايكًب املصاسب١ يًشٌُ ف٢ ستافع١ ب٢ٓ 

عٜٛف 

 ستُز سغٔ َصطف٢/ ر.ا

 اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ/ ر.ا

 ْغضٜٔ عبز ايفتاح./ ر

ٖؾاّ بؾض٣ ./ر.أ

9 

8 

6 

9 

 

 
ـ :العلومكلٌة - 20

 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

1 
سغاّ ايزٜٔ ستُز عبز 

ايًطٝف 

َادغتري 

ايٛضع ادتٝٛيٛدٞ ٚبرتٚدضاف١ٝ ٚدٝٛنُٝٝا١ٝ٥ 

ٚايتطبٝكات ايصٓاع١ٝ يًصدٛص ايهضبْٛات١ٝ يف مشاٍ ؽضم 

أفضٜكٝا - أٚغٓزا

 ستُز إبضاِٖٝ/ ر.أ

سٓإ عٝز ستُز 

8 

1 
 

َادغتري أمحز عؾضٟ عبز ايٛاسز  2

ستغات دٗز١ٜ دزٜز٠ يتكزٜض بعض األر١ٜٚ املدتاص٠ 

رتفض ايغهض اييت تعطٞ عٔ طضٜل ايفِ 
  7ستُز زتزٟ خًٌٝ / ر.أ

َادغتري أال٤ أمحز أمحز أْٛص  3

حتطري ٚتٛصٝف ٚتكزٜض بعض أْٜٛات ايعٓاصض اإلْتكاي١ٝ 

َٔ خالٍ تهٜٛٔ َرتنبات شتًب١ٝ َع عكاص أٚنػ 

 صباعٞ عٝهًني

 ستُز ايكاعِ ستُز/ ر.أ

صدب صٜاض / ر.أ

7 

2 
 

َادغتري ٖب٘ صفٛت ْادٞ بٗٓغاٟٚ  4

طضٜك١ ختًٝك١ٝ فعاي١ يتدًٝل ٚايزصاعات اذتاعٛب١ٝ 

ملضنبات ايبرياطٚيٛبريبٝزٜٔ ٚايجٝاْٛبريٜزٜٔ ٚأْؾطتٗا 

ايبٝٛيٛد١ٝ املتٛقع١ 

 عٝز عبز ايكارص/ ر.أ

 ستُٛر قضْٞ/ ر

سغني ؽعبإ / ر.أ

12 

2 

1 

 

َادغتري إميإ عظ ايزٜٔ ستُز  5

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥  يٓبات األفٛنارٚ عًٞ ايتغضطٔ 

املغتشح بايزاٟ إٜجٌٝ ْٝرتٚط آَني ٚاألعٝتٌٝ أَٝٓٛفًٛصٜٔ يف 

ادتضسإ ايبٝطا٤ 

 عارٍ عبز املٓعِ/ ر.أ

ٖٓا٤ إبضاِٖٝ / ر.أ

6 

8 
 

َادغتري ٖزٜض ستُز محز اهلل قاعِ  6

ايتأثري ايٛقا٥ٞ احملتٌُ ألسز َطارات األنغز٠ عًٞ 

ايتػريات ايٓغٝذ١ٝ ملار٠ دًٛتاَات أسارٟ ايصٛرّٜٛ يف 

ادتضسإ ايبٝطا٤ 

 َٓاٍ عبز اذتُٝز/ ر.أ

 صؽا صؽار/ ر

عٓا٤ صضا  /ر

13 

10 

7 

 

َادغتري  ستُز عًٞ َصطف٢ ؽافعٞ   7
حتطري ٚتٛصٝف تضنٝبات ْاَْٛرت١ٜ ؽب٘ َٛص١ً 

العتدزاَٗا يف تطبٝكات ايطاق١ ايؾُغ١ٝ  

عضف١ سغني عًٞ  / أر

ستُز ؽعبإ ععٝز / أر

ستُز عبٝز عبز صب٘  / أر

6 

9 

1 

 

رنتٛصاٙ ٖٝاّ ؽعبإ سغني  8
اآلثاص ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ يبعض َؾتكات ايٓباتات ايطب١ٝ 

عًٞ ايف٦ضإ ايبٝطا٤ املصاب١ بايغهضٟ 

 صالح أمحز/ ر.أ

 عًٞ ستُٛر/ ر

ستُز عبز ادتباص / ر

6 

3 

9 

 

 
ـ :التجارة كلٌة - 21

  

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

املادغتري  ؽضٜٔ عًٞ عبز ايعًِٝ   1

أثض تطبٝل أعايٝب احملاعب١ عٔ ايعُال٤ ع٢ً نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ 

ايضقاب١ ايزاخ١ًٝ يف ايكطاع ارتزَٞ  
  1عاطف ستُز أمحز  / ر.أ

2 
عبز ايضمحٔ عبز اهلارٟ 

ععز 

املادغتري  

قٝاؼ تهايٝف ايتانٌ ٚأثض سيو ع٢ً رعِ ايكزص٠ ايتٓافغ١ٝ 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ  –يًُٓؾأ٠ منٛسز َكرتح 

  8صتاتٞ ابضاِٖٝ / ر.ا
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 ـ:التربٌة الرٌاضٌةكلٌة - 22
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

1 
امحز ستُز عبز اذتُٝز 

طٖضإ 
َادغتري 

تأثري تزصٜبات ايغضع١ ايكص٣ٛ ع٢ً خالٜا ايٓٝرتٚفٌٝ 

ٚبعض املتػريات ايفغٝٛيٛد١ٝ ٚاملغت٣ٛ ايضقُٞ يز٣ 

ايٓاؽ٦ني ف٢ ايغباس١ 

عبز ايعظٜظ املال / ر

ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ / ر

1 

11 
 

َادغتري ْٛصا صدا٢٥ طًعت  2

رصاع١ حت١ًًٝٝ يًتهٜٛٓات ارتطط١ٝ ملباصٜات ايٓكط١ 

ايشٖب١ٝ ٚفل تعزٜالت قإْٛ صٜاض١ ادتٛرٚ 

عبز اذتًِٝ ستُز / ر.ا

عاص٠ ْبٟٛ / ر

10 

3 
 

َادغتري ستُز قطب عبز ايغالّ  3

تأثري تزصٜبات اهلٝبٛنغٝو ع٢ً بعض املتػريات 

ايفغٝٛيٛد١ٝ ٚايبز١ْٝ َٚغت٣ٛ االرا٤ يز٣ ْاؽ٢٦ 

املصاصع١ ايضَٚا١ْٝ 

ستُز قزصٟ / ر.ا

سغاّ اهلٛاصٟ / ر

1 

1 
 

 

 ـ:التربٌة كلٌة - 23
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

املادغتري  ستُز ْاصض عًٞ  1

أثض اعتدزاّ اعرتاتٝذ١ٝ االنتؾاف املٛد٘ يف تزصٜػ "

 ع٢ً ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقز يز٣ تالَٝش  اذتاعٛبَار٠

 ".املتٛعط١ بزٚي١ ايهٜٛتاملضس١ً 

  13عٗاّ سٓفٞ / ر.أ

 

 

 ـ:الدراسات المتقدمةكلٌة - 24
 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

َادغتري عاَح ستُز عبز ايعظٜظ  1

 انغٝز ايظْو املتٓا١ٖٝ ف٢ –تأثري دظ٦ٜات ايهضنُني 

ايصػض ع٢ً ادتضسإ املصاب١ بزا٤ ايغهضٟ املغتشح 

بايغرتبتٛطٚتٛعني 

خايز ايٓغض / ر.ا

ستُز ضٝا٤ / ر

َٞ صعالٕ / ر

7 
 -

6 

 

َادغتري ستُز ابضاِٖٝ ع٢ً ابضاِٖٝ  2

 باؽهاي١ 1 ايٓٛع 2املكاص١ْ بني ايتعبري عٔ االصتٝٛتٓغني 

ايٓتعزر٠ ٚايتعضض الصتفاع ضػط ايزّ ف٢ نٌ َٔ َضض٢ 

ايفؾٌ ايهًٟٛ َٚضض٢ ايكًب ايتادٞ 

خايز عباؼ / ر.ا

عُضٚ ايغٝز / ر

رعا٤ عظت / ر

1 

14 

1 

 

َادغتري صفٝز٠ سغين عًٞ  3

ف٢ املضاسٌ املدتًف١ َٔ َضض  (ايتٍٛ)رٚص َغتكبالت 

اعتالٍ ايه٢ً ايغهضٟ 

اعا١َ ستُز / ر.ا

ٚال٤ سظٜٔ / ر

عُضٚ ايغٝز / ر

1 

10 

12 

 

رنتٛصاٙ َٓاص عًٞ عًٞ ؽطا  4
 ٚارتالٜا املٓع١ُ 17رصاع١ ايتٛاطٕ بني ارتالٜا املغاعز٠ 

يف اَضاض املٓاع١ ايشات١ٝ ٚعالقت٘ مبز٣ ْؾاط املضض 

ٚال٤ سظٜٔ / ر

عُضٚ ايغٝز / ر

سٓإ عًٞ / ر

امحز عهاؽ١ / ر

12 

15 

1 

1 

 

رنتٛصاٙ ستُز ابضاِٖٝ ابٛ ٖٓز١ٜ  5

رصاع١ عٛاٌَ ايطضا٠ٚ يف عز٣ٚ املغتؾفٝات بايهضٜات 

ايعٓكٛر١ٜ 

ٚال٤ سظٜٔ / ر

امحز اعا١َ / ر

بغ١ُ مسري /ر

ستُٛر عبز ايعاطٞ / ر

12 

10 

1 

1 
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ـ :الصٌدلة كلٌة - 25
  

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

املادغتري  ستُز عبز ايباعط فضسات   1

رصاع١ رٚا١ٝ٥ يبعض املٛار احملت١ًُ يًٛقا١ٜ ايهُٝا١ٜٚ 

ضز عضطإ ايهبز  

أمحز ستُز إبضاِٖٝ / أَز

أَري٠ َضار أبٛ عٝف  / ر

1 

13 
 

ايزنتٛصا٠  أ١َٝٓ أمحز ستُز   2

رصاع١ استُاي١ٝ أضعاف ؽضاع١ َضض ايتٗاب املفاصٌ 

ايضَٚاتٜٛٞ يف ف٦ضإ ايتذاصب  

سٛر٠ ناٌَ ٖالٍ  / أر

أَري٠ َضار أبٛ عٝف / ر

1 

14 
 

ايزنتٛصا٠  أمحز دعفض أمحز دعفض   3

رصاع١ ايتأثري احملتٌُ يبعض األر١ٜٚ ع٢ً ادتاى 

أٚاالعتات يف َضض ايضَٚاتٝز احملزخ جتضٜبًٝا يف ايف٦ضإ  

أمحز يبٝب عبز ايهايف / أر

باعِ أْٛص ؽشات٘ / ر

1 

15 
 

 
 :كلٌة التعلٌم الصناعً- 26

 

املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م 
عـدد 

اإلشراف 

مالحظات 

رنتٛصا٠  أمحز ايغٝز ستُز سغٔ   1

األرا٤ ايرتاٜبٛيٛدٞ يًُرتانبات ايبٛيُٝض١ٜ ايٓاَْٛرت١ٜ 

املغتدز١َ يف تطبٝكات أعطح نضاعٞ ايتشٌُٝ  

ستُز صتٝب ايؾٝذ / ار

ٚسٝز ٜغضٟ / ار

عال٤ إبضاِٖٝ  / ر

11 

7 

6 

 

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

ـ :اآلدابكلٌة - 27
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري    سغٓا٤ عًٞ فضٜز 1

عني ايفعٌ ايجالثٞ املعتٌ ٚالَ٘ ف٢ ايكضا٤ات 

 ايكضا١ْٝ رصاع١ ف٢ ايصٛت ٚايب١ٓٝ ٚايزالي١

 

 ستُز خًٌٝ ْصض اهلل/ ر.أصدب عجُإ / ر.أ

َادغتري     ستُز عبز ايٖٛاب عبز ايضاطم 2

ساؽ١ٝ ع٢ً ايتٛضٝح البٔ ٖاؽِ األْصاصٟ 

 (ٖـ8351. 0ت) (اذتفٝز)

 ستُز خًٌٝ ْصض اهلل/ ر.أصدب عجُإ / ر.أ

َادغتري أمحز أْٛص إمساعٌٝ  3

رصاع١ "ؽعض نعب بٔ َايو ايٓصاصٟ 

" أعًٛب١ٝ

 صدب عجُإ/ ر.أ

ستُز أمحز / ر. أ

بضٜضٟ 

ستُز أمحز بضٜضٟ / ر. أ

َادغتري  ستُز عذُٞ محار  4
أيفاظ ايٓعض ٚاالعتباص يف ايكضإٓ ايهضِٜ 

" رصاع١ رالي١ٝ َعذ١ُٝ"

 صدب عجُإ / ر.أ

ستضٚؼ ستُز / ر.أ

 إبضاِٖٝ

 

ستضٚؼ ستُز إبضاِٖٝ / ر.أ

َادغتري محار٠ عٝز امحز  5

ايتأٌٜٚ ايٓش٣ٛ الؽباٙ املفاعٌٝ ف٢ ايكضإ 

 (رصاع١ ضت١ٜٛ رالي١ٝ  )ايهضِٜ

 صدب عجُإ / ر.أ

 دٛر٠ َربٚى. ر.أ

 

دٛر٠ َربٚى . ر.أ

َادغتري  أٌَ مخٝػ ستُز عًٞ  6
رصاع١ )ايفعٌ املاضٞ يف ايكضا٤ات ايكضآ١ْٝ 

  (يػ١ٜٛ

 صدب عجُإ / ر.أ

ستضٚؼ ستُز / ر.أ

 إبضاِٖٝ

 

ستضٚؼ ستُز إبضاِٖٝ / ر.أ

َادغتري ع٢ً َعٛض ع٢ً ستُز  7

اختٝاصات بزص ايزٜٔ ايزَا٢َٓٝ ايٓش١ٜٛ ف٢ 

َصابٝح ادتاَع ايصشٝح رصاع١ ٚصف١ٝ 

حت١ًًٝٝ  

 صدب عجُإ / ر.أ

دٛر٠ َربٚى . ر.أ

دٛر٠ َربٚى . ر.أ
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َادغتري  طٜٓب ؽٛق٢ َٛايف  8
أيفاظ ايظَإ ٚاملهإ ف٢ ايكضإ ايهضِٜ 

 (رصاع١ ف٢ ض٤ٛ ْعض٠ ايغٝام )

 صدب عجُإ / ر.أ

ستضٚؼ ستُز / ر.أ

إبضاِٖٝ 

ستضٚؼ ستُز إبضاِٖٝ / ر.أ

رنتٛصاٙ إميإ دالٍ ع٢ً سغٔ  9

رصاع١  )ايٓعِ ايكضا٢ْ ف٢ عٛص٠ ايكصص 

 (أعًٛب١ٝ 

 صدب عجُإ / ر.أ

ؽٛقٞ طٖض٠ / ر.أ
ؽٛقٞ طٖض٠ / ر.أ

 

 

ـ :التربٌةكلٌة - 28
 

  

 

بعد التعديل قبل التعديل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري ضش٢ ععز عبزاهلل  1

فعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ عًٞ ايعالز باملعين يف 

ختفٝف ايٛسز٠ ايٓفغ١ٝ ٚأثضٙ عًٞ 

تٛنٝز ايشات يز٣ ايطالب املضاٖكني َزَين 

اإلْرتْت 

 عاَٞ ستُٛر ٖاؽِ/ ر.أ

أمحز فهضٟ بٗٓغاٟٚ / ر

 عاَٞ ستُٛر ٖاؽِ/ ر.أ

 أمحز عهاؽ١/ ر

َادغتري  ٚال٤ مسري عًٞ نضرٟ  2

فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜيب عالدٞ يًشز َٔ 

اضطضابات ايٓطل ٚايهالّ ٚايصٛت يزٟ 

تًُٝشات املضس١ً االبتزا١ٝ٥ 

 فٝٛيٝت فؤار/ ر.أ

 أمحز فهضٟ بٗٓغاٟٚ/ ر

 فٝٛيٝت فؤار ابضاِٖٝ/ ر.أ

 ٖٝب٘ ممزٚح/ ر

َادغتري َاٜغ١ فتشٞ عبزايًطٝف  3

فعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايربزت١ ايًػ١ٜٛ "

ايعصب١ٝ يف ت١ُٝٓ ايجك١ بايٓفػ يز٣ 

األطفاٍ سٟٚ اإلعاق١ ايبصض١ٜ ٚأثضٙ ع٢ً 

. دٛر٠ اذتٝا٠ يزِٜٗ

 صؽار عبزايعظٜظ/ ر.أ

أمحز فهضٟ بٗٓغاٟٚ / ر

 صؽار عبزايعظٜظ/ ر.أ

 ْضَني ستُٛر عبزٙ/ ر

 

 

 

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

ـ :كلٌة العلوم- 29
 

 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  صباب خايز مجع١ خايز  1
املعادت١ اذت١ٜٛٝ ايغطش١ٝ ألناعٝز 

املعارٕ 

املعادت١ اذت١ٜٛٝ ايغطش١ٝ ذتبٝبات 

اجملٓتٝت ٚايٓٝهٌ فضٜت ايٓاَْٛرت١ٜ 

غري دٖٛضٟ  

2 
َض٠ٚ صالح ستُز 

َصطفٞ 

َادغتري 

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛاق١ٝ يٓبات ايغزب "

ٚايضٚتني عًٞ ايتغضطٔ املغتشح بايزاٟ 

" إٜجٌٝ ْٝرتٚط أَني يف ادتضسإ

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛاق١ٝ يٓبات ايغزب "

ٚايضٚتني عًٞ ايتغضطٔ املغتشح بايزاٟ 

" إٜجٌٝ  ْٝرتٚط أَني يف ادتضسإ

غري دٖٛضٟ  

رنتٛصاٙ  مجاٍ ستُز عبز ايعظٜظ  3

حتطري أقطاب أ١ْٜٝٛ إْتكا١ٝ٥ دزٜز٠ "

" يتكزٜض بعض املضنبات ايصٝزال١ْٝ

أقطاب أ١ْٜٝٛ دزٜز٠ يتكزٜض " 

" ادتٓتاَٝغني عًفات

غري دٖٛضٟ  

 

 ـ:اآلدابكلٌة - 30
 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

َادغتري  أمحز أمحز ايبزٟٚ ستُز   1

ايٓعِ ايب١ٝ٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚايتدطٝط ايب٦ٝٞ 

ع٢ً عاسٌ ايبشض األمحض َٔ رٚاٟ نالالت 

  رصاع١ –مشااًل ست٢ ٚارٟ سٛضني دٓٛبًا 

يف ادتػضافٝا ايب١ٝ٦ٝ  

ايٓعِ ايب١ٝ٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚايتدطٝط ايب٦ٝٞ 

ع٢ً عاسٌ ايبشض األمحض َٔ ٚراٟ نالالت 

 رصاع١ يف –مشااًل سيت ٚارٟ سٛضني دٓٛبًا 

ادتػضافٝا ايب١ٝ٦ٝ باعتدزاّ ْعِ املعًَٛات 

ادتػضاف١ٝ ٚتكٓٝات االعتؾعاص عٔ بعز 

غري دٖٛضٟ 
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ـ :الصٌدلة كلٌة - 31
 

  

التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م 

املادغتري  آ١ٜ عبز ادتٛار ط٘   1

ايتٛصٝف ايعاٖضٟ ٚادت١ٝٓٝ يعظالت 

فطض١ٜ قارص٠ ع٢ً ايتهغري اذتٟٝٛ 

يًبالعتٝو  

اآليٝات ادتظ١ٝ٦ٜ ملكاَٚات املطارات 

اذت١ٜٛٝ املتعزر٠ يف بهتريٜا 

االعٝٓتٛبانرت 

دٖٛضٟ 

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

 

ـ :الطب البٌطريكلٌة - 32
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

ايزنتٛصا٠ ستُز طِٜٓٗ ستُز   1
َتابع١ بعض االمناط ايتاْغ١ًٝ يف أْجٞ 

ادتٌُ باعتدزاّ املٛدات فٛم ايصٛت١ٝ  

 عاّ َٔ

 إىل 20/12/2014 

20/12/2015  

 إىل 20/12/2015عاّ َٔ 

20/12/2016 

 

 

ـ :الحقوقكلٌة - 33
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ  امحز امساعٌٝ عبز ايضاطم  1

اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًُغتًٗو ضز سٛارخ 

عري املضنبات االي١ٝ يف ظٌ قإْٛ ايتأَني 

 2007 يغٓ٘ 72االدباصٟ 

 إىل 23/12/2014

22/12/2015  

22/12/2016 إىل 23/12/2015  

 

ـ :العلومكلٌة - 34
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

رنتٛصاٙ  َين عٝز عبز اهلل  1

رصاعات فغٝٛيٛد١ٝ عًٞ ايٓباتات ايطب١ٝ 

املُٓاٙ َعًُٝا إلْتاز املضنبات ايجا١ْٜٛ 

اهلا١َ 

 15/12/2016 إىل 15/12/2015ال ٜٛدز  
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ـ :الطب البشريكلٌة - 35
 

  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

 املادغتري ؽضٜف ستُز نُاٍ ايزٜٔ   1
منط األدغاّ املطار٠ يًدالٜا ايػؾا١ٝ٥ يف 

َضض٢ اإلْغزار ايض٥ٟٛ  
 2015/2016َز خاَػ ال ٜٛدز  

املادغتري  صاْٝا فضسات صٜاض   2

ايعٛاٖض املضض١ٝ بايعني املصاسب١ ملضض٢ 

ايضَٚاتٝز املفصًٞ  

َز خاَػ 

2014/2015 

 2015/2016َز عارؼ 

 املادغتري أمحز سغٔ عبز املعتُز   3

ايتعضف ع٢ً طفٌٝ ايهضبتٛعبٛصٜزِٜ 

نُغبب يإلعٗاٍ اذتار يف ايضضع ٚاألطفاٍ 

ٚاملضتزرٜٔ ع٢ً ايعٝار٠ ارتاصد١ٝ يف َغتؾفٞ 

بين عٜٛف  

 2015/2016َز خاَػ ال ٜٛسز  

املادغتري  صت٣ٛ عظت عبز ادتٝز   4

ايتٓبؤ خبطض اإلدٗاض ايتًكا٥ٞ باعتدزاّ قٝاؼ 

األؽع١ فٛم ايصٛت١ٝ ْٚغب١ ٖضَٕٛ 

ايربٚدغتريٕٚ يف ايجايٛخ األٍٚ َٔ اذتٌُ  

 2015/2016َز خاَػ ال ٜٛدز  

املادغتري  ستُز أمحز ناٌَ ستُز   5

تجبٝت نغٛص ايعطز ايعًٝا ادتظ٥ني أٚ ثالث١ 

أدظا٤ املظسظس١ بأعالى عٔ طضٜل ادتًز يف 

ايبايػني  

 2015/2016َز خاَػ ال ٜٛدز  

املادغتري  أمحز ستُز عٝز   6

ايك١ُٝ ايتؾدٝص١ٝ ٚايته١ٝٓٗ هلضَٕٛ ايًبتني 

يف ساالت االْتإ ايزَٟٛ  
 2015/2016َز خاَػ ال ٜٛدز  

املادغتري  ستُز ؽعبإ أمحز   7
اعتدزاّ صبػ١ ايًٝفٝني ايبؾض١ٜ يف عالز 

اإلسًٌٝ ايبٛيٞ ايغفًٞ األَاَٞ  

 2015/2016َز خاَػ ال ٜٛدز  

املادغتري  أَاْٞ فتشٞ ستُز عًٞ   8
رٚص األرَٜٓٛٝزيًني نُتابع١ ذتاالت تغُِ 

ايزّ  

 2015/2016َز خاَػ  ال ٜٛدز  

املادغتري  أ١َٝٓ أبٛ ايفتٛح عبز ايبزٜع  9

تأثري َجبطات ايبٝتا يف دفاف ايعني يف َضض٢ 

املٝاٙ ايظصقا٤  

 2015/2016َز خاَػ  ال ٜٛدز 

املادغتري  أمحز ستُز سغني   10

قٝاؼ َغت٣ٛ ٖضَٕٛ ايربٚالنتني 

ٚايهٛصتٝظٍٚ يف َتالط١َ ايطٝل ايتفغٞ يف 

األطفاٍ املبتغضٜٔ  

 2015/2016َز خاَػ  ال ٜٛدز  

املادغتري  َاٖض مسري عظٜظ عٛض   11

ارتًٌ ايٛظٝفٞ يًبطني األٜغض يف َضض٢ ايفؾٌ 

ايهًٟٛ املظَٔ ارتاضعني يإلعتكصا٤ ايزَٟٛ 

املغتُض ٚرٚص بضٚتني ؼ ايتفاعًٞ ٚاملٛدات ايفٛم 

صٛت١ٝ ع٢ً ايكًب يف تؾدص١ٝ  

 2015/2016َز خاَػ  ال ٜٛدز  

املادغتري  صساب فٛيٞ ثابت   12

َعزٍ سزٚخ ايؾانٌ ايغًٛن١ٝ يز٣ 

األطفاٍ املضضٞ بأُْٝٝا ايبشض األبٝض املتٛعط 

رصاع١ ضابط١  : ٚاملعتُز ع٢ً ْكٌ ايزّ

 2015/2016َز خاَػ  ال ٜٛدز  

املادغتري  أمحز مسري عًٞ   13

َكاص١ْ اعتدزاّ ايتجبٝت ارتاصدٞ يف إصالح 

ايفتل اإلصبٞ باملٓعاص ادتضاسٞ َٔ خالٍ 

ايتذٜٛٚف ايربٜتْٛٞ بؾبه١ أَاّ ايربٜتٕٛ َع 

اعتدزاّ ايتجبٝت ايزاخًٞ 

 2015/2016َز خاَػ  ال ٜٛدز  

املادغتري  بٗا٤ عبز ايعظٜظ ستُٛر   14

ايعالق١ بني َغت٣ٛ ايبَٝٛني ايزّ ٚؽز٠ ايكصٛص 

يف ٚظٝف١ عط١ً ايكًب االْكباض١ٝ  

َز خاَػ 

2013/2014 

 2014/2015َز عارؼ 

املادغتري  أمئ عٝز طًب١   15

ايزالي١ ايته١ٝٓٗ املضض١ٝ يٓطام تٛطٜع نضات 

ايزّ اذتُضا٤ يف َضض٢ اذتاالت اذتضد١ ايشٜٔ 

ٜعإْٛ َٔ َضض االْتإ  

 2015/2016َز خاَػ ال ٜٛدز  

املادغتري  عًٝا٤ َضطٚم قطب عط١ٝ   16
األعضاض املضض١ٝ بايعني املصاسب١ ملضض٢ 

ايهبز  

 2015/2016َز خاَػ ال ٜٛدز  

 رنتٛصاٙملٝا٤ ستُز ستُٛر عبزٙ  17

اال١ُٖٝ االنًٝٓٝه١ٝ يالّ عٞ بٞ صقِ ٚاسز 

ايبٛيٞ يف َضضٞ ايتٗاب ايهًٞ ايٓؾط ايٓاتر 

عٔ َضض ايش٥ب١ اذتُضا٤ ٚاصتباط٘ مبعزالت 

. ْؾاط املضض 

 1/10/2016 اىل 1/10/2015ال ٜٛدز  

رنتٛصاٙ ستُز َزست ستُز طنٞ  18

ايٓتا٥ر قصري٠ األَز يػًل ثكٛب اذتادظ األسٜين 

ايجا١ْٜٛ عٔ طضٜل ايكغطض٠ ايتزاخ١ًٝ 

. باعتدزاّ دٗاط انًٝٛتٝو 

 1/10/2016 اىل 1/10/2015ال ٜٛدز  

 رنتٛصاٙسٓإ ستُز عبز اذتُٝز  19
ايتكِٝٝ ايتؾضحي٢ ٚ ايٛظٝف٢ الصتؾاح املكٛي١ 

ايغهض٣ 

 1/10/2016 اىل 1/10/2015ال ٜٛدز  
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ـ :التجارةكلٌة - 36
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري  أمسا٤ ستُز عبز ايععِٝ   1

أثض املداطض املزصنٛ ع٢ً اجتاٖات 

املغتجُضٜٔ يف املؾضٚعات ايصػري٠  
 12/1/2017عاّ تٓتٗٞ يف ال ٜٛدز  

 

 

ـ :الصٌدلةكلٌة - 37
  

املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري  عُار فاٜظ يبٝب   1

رصاع١ صٝزي١ٝ يتشطري ٚتكِٝٝ بعض 

ايعكاقري املدفط١ يػطط ايزّ يف صٛص٠ 

يصكات دًز١ٜ  

 ال ٜٛدز 

 إىل 12/12/2015عاّ َٔ 

11/12/2016 

املادغتري  طاصم حي٢ٝ ستُز   2

اعتدزاّ قصري املز٣ يعكاص ايغٝفهظِٜ يف 

عالز اذت٢ُ ايتٝفٛر١ٜ يألطفاٍ املصضٜني  
 ال ٜٛدز 

 إىل 21/12/2015عاّ َٔ 

20/12/2016 

املادغتري  سذاب ْافع بٔ سذاب   3

اآلثاص ادتاْب١ٝ العتدزاّ عكاص ايغٛصايني 

يفرت٠ ط١ًٜٛ يف عالز ايبٗام  
 ال ٜٛدز 

 إىل 21/12/2015عاّ َٔ 

20/12/2016 

 

 

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

 

ـ :كلٌة الطب البٌطري- 38
 

 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

املادغتري سغاّ عبز احملغٔ ستُز   1

رصاعات باثٛيٛد١ٝ إنًٝٓٝه١ٝ عٔ َضض ايغاملْٛٝال يف 

ايباسح غري َٓتعِ يف ايزصاع١  ايعذٍٛ سزٜجٞ ايٛالر٠  

املادغتري  عصاّ صالح ستُٛر   2

ايتأثري املطار يًبهرتٜا يبعض ارتالصات ايعؾب١ٝ ع٢ً 

َٝهضٚبات ايكٛيٕٛ االٜؾرينٞ املعظٍٚ َٔ ساالت االيتٗاب 

ارتًٟٛ يف ايزداز 

ايباسح غري َٓتعِ يف ايزصاع١  

 
 

ـ :كلٌة العلوم- 39
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م 

َادغتري طٜٓب مجاٍ ايزٜٔ عًٞ تْٛٞ  1

رصاعات فٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚتكِٝٝ بٝٛيٛدٞ ألسز ايٓباتات 

ايطب١ٝ املظصٚع١ يف َصض 

بٓا٤ ع٢ً تكضٜض ايغار٠ املؾضفني سٝح إٔ 

ايطايب غري َٓتعِ ٚمل ٜٓذظ ؽ٧ ٜشنض 

ٚقز مت إْشاص ايطايب َضتني 

 

 

 

 

 



  مجلس الدراسات العلٌا والبحوثقرارات
 

           إدارة الدراسات العلٌا والبحوث              13           17/1/2016بتارٌـخ  (113)الجلسـة رقـم 

 

 

 

ـ :كلٌة الصٌدلة- 40
 

السبـب   عنوان الرسالةالدرجــة اسـم الطالــب م  

َادغتري أمحز ستضٚؼ أمحز ستُز   1

ايتٛصٝف ادتظ٦ٜٞ يالْتذضْٚات يف بعض عرتات 

االْتريٚبهرت املكا١َٚ يًعزٜز َٔ املطارات اذت١ٜٛٝ 

ٚاملعظٚي١ َٔ ايعٝٓات اإلنًٝٓٝه١ٝ  

بٓا٤ ع٢ً طًب ايطايب ْفغ٘ بإيػا٤ 

ايتغذٌٝ 

 

ـ :وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن نقل القٌد - 41
 

إىل من الدرجة اسـم الطالــب م 

ن١ًٝ ايطب داَع١ ايفّٝٛ   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   َادغتري صِٜ َزست ستُز  1

ن١ًٝ ايطب داَع١ ايفّٝٛ   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   َادغتري اعا١َ امحز ستُز  2

ن١ًٝ ايطب داَع١ االطٖض   ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   َادغتري امسا٤ صَطإ ابضاِٖٝ  3

ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ اعٝٛط   َادغتري ستب صأفت فُٗٞ  4

 
 

ـ :وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن تحوٌل الدراسة- 42
 

إىل من اسـم الطالــب م 

ربًّٛ َادغتري اذتغٝين عًٞ مجع١  1

ربًّٛ َادغتري صفا٤ ستُز محزإ  2

ربًّٛ َادغتري امحز زتزٟ عبز ايضمحٔ  3

ربًّٛ َادغتري ستُز سغاْني عبز ايػفاص  4

ربًّٛ َادغتري ٖٓا٤ ْادٞ سًِٝ  5

ربًّٛ َادغتري اميإ ؽعبإ صَطإ  6

 

 

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

طضٜف ؽٛقٞ فضز / ر .أ

 

        

 

         

 ,, ٜعتُز 

ص٥ٝػ ادتاَع١ 

 

أَني ايغٝز امحز يطفٞ / ر .أ

 


