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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثاوياً: انمصادقـات   
 

 

 .ّ  19/4/2016( بتاصٜذ 117ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -1

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك١   -

 

 

 ثانثا: انضىاتظ
 

 

٠ املكز١َ بؾإٔ َٛافك١ اجملًػ االع٢ً يًذاَعات ع٢ً اْؾا٤ ٚسز٠ يًٛقف ايبشجٞ املشنض   -2

 .  بادتاَعات املصض١ٜ اع٠ٛ مبا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ ف٢ داَع١ ب٢ٓ عٜٛف

 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا  -

 

اجملًػ االع٢ً يٓٛاب صؤعا٤ ادتاَعات املصض١ٜ بض٥اع١ بؾإٔ تهًٝف  املشنض٠ املكز١َ   -3

ا.ر/ طضٜف ؽٛقٞ ْا٥ب ص٥ٝػ داَع١ بين عٜٛف يًزصاعات ايعًٝا يتعًِٝ ايعايٞ َعاىل ٚطٜض ا

عاراتٝذ٢ ٚاالراص٠ ايتدطٝط اال بعٓٛإ " 49ٚايبشٛخ بض٥اع١ دت١ٓ تعزٌٜ ايكإْٛ 

 اهلٝهٌ االراصٟ" .ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚ

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا  -

 

فٕٛ َٖٛبًزت  ؤعغ١ ايٝهغٓزصاملشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ايٓز٠ٚ اييت عٝكزَٗا ممجٌ َ   -4

 ٚعبٌ اذتصٍٛ ع٢ً َٓح يزصاعات َا بعز ايزنتٛصاٙ يف أملاْٝا .

 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا  -
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ قضاص زتًػ ادتاَع١ بؾإٔ تفعٌٝ سطٛص اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ    -5

 َٚعاِْٚٝٗ اْؾط١ ادتاَع١  ع٢ً َغت٣ٛ ايكغِ ٚايه١ًٝ ٚادتاَع١.

 

 ايكضاص

تهًٝف ايغار٠ عُزا٤ ايهًٝات ٚٚنال٤ ايهًٝات يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ مبتابع١  -

 ادضا٤ات تٓفٝش ايكضاص

 

 املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ اعاراتٝذ١ٝ تفعٌٝ ايٓؾض ايزٚيٞ يف زتاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ .   -6

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 املغا١ُٖ يف ْفكات ايغفض بؾإٔ حتٌُ ادتاَع١ ايعالقات ايجكاف١َٝٔ املشنض٠ املكز١َ    -7

ٜتِ صضف٘  َجًُايًغار٠ َعا٢ْٚ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ عٓز ايغفض ف٢ اداطات رصاع١ٝ يًداصز 

َزصؼ  –اصد١ٝ ٚسيو ملض٠ ٚاسز٠ ف٢ ايزصد١ ايٛظٝف١ٝ )َعٝز عٓز ايغفض يف َؤمتضات خ

 سز.َغاعز( َع عزّ ادتُع بني املغاُٖتني ف٢ ايعاّ املايٞ ايٛا

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تغذٌٝ ايباسج١/ َٓاٍ ابضاِٖٝ  -8

 –املزصؼ املغاعز به١ًٝ ايتُضٜض  يزصد١ ايزنتٛصاٙ به١ًٝ ايتُضٜض  –عبز ايفتاح 

 داَع١ اعٝٛط.

 ايكضاص

 . ًـػٚافل اجمل  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ اصعاٍ ْغد١ ايهار١ْٝٚ  -9

يتغٌٗٝ ع١ًُٝ  ٚصق١ٝاالدٓيب عرب ايربٜز االيهار٢ْٚ ايضمسٞ بزال َٔ ْغد١  يًُُتشٔ 

 ايتشهِٝ .

 ايكضاص

ٚتعُِٝ املٛضٛع ت بؾإٔ تٓعِٝ ادتاَعا 49مبا ال ٜتعاصض َع ايًٛا٥ح ٚقإْٛ  ٚافل اجملًـػ  -

 .ع٢ً ن١ًٝ ايعًّٛ ٚايهًٝات املٓاظض٠
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املشنض٠ املكز١َ َٔ َزٜض َؾضٚع املهتب١ ايضق١ُٝ بؾإٔ َكارح اعتُار رٚص٠ ع١ًُٝ ع٢ً  -10

قٛاعز ايبٝاْات ايعامل١ٝ ضُٔ بضاَر ايزٚصات ايت٢ تعز َؤ١ًٖ يالصتكا٤ العطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

 االنارمي١ٝ . َٚعاِْٚٝٗ يف ايارقٝات يًزصدات

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

املزصؼ  –املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ تغذٌٝ ايباسح/ بزصإ عبز ايْٛٝػ  -11

 املغاعز بكغِ ايتاصٜذ ختصص عصٛص ٚعط٢ يٌٓٝ رصد١ ايزنتٛصاٙ .

 

 ايكضاص

ايتدصص يف بضاَر ايزصاعات ايعًٝا ٚدٛر ْعضا يعزّ  خض٣ايتغذٌٝ ظاَع١ ااملٛافك١ ع٢ً   -

 بايه١ًٝ يف ايٛقت ايضأٖ

 

١ً َاي١ٝ ٚاراص١ٜ دزٜز٠ جملاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتكٛم بؾإٔ َؾضٚع ال٥ش١  -12

 . داَع١ ب٢ٓ عٜٛف –ايت٢ تصزصٖا ن١ًٝ اذتكٛم ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ٚاالقتصار١ٜ 

 

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا    ر. طضٜف ؽٛقٞتؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١ أ. ـ

 -ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ نال َٔ:

 عُٝز ن١ًٝ ايزصاعات االقتصار١ٜ ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ    ا.ر/ ؽعبإ َباصط                           

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

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزصاعات ايعًٝا   ٢ فضغ٢ً               / امحز عًا.ر

 األعتاس به١ًٝ ايعًّٛ                             عًٞ ايبشضاٟٚا.ر/ 

 إلعزار تكضٜض .

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً َٓاقؾ١ صعاي١ ايزنتٛصاٙ  -13

 اذتُٝز .يًطبٝب / ستُز ؽشت٘ عبز 

 ايكضاص

 اعار٠ املٛضٛع اىل ايه١ًٝ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتكٛم بؾإٔ َؾضٚع ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا  ادتزٜز٠ بٓعاّ  -14

 ايغاعات املعتُز٠ .

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -
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يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا   -15

تغذٌٝ ايطايب / سشٜف١ خًٌٝ ايغٝز يزصد١ رنتٛصاٙ ايفًغف١ يف قغِ ايتهٓٛيٛدٝا 

( َٔ pharm Dاذت١ٜٛٝ ٚعًّٛ اذتٝا٠ سٝح اْ٘ ساصٌ ع٢ً رب١ًَٛ رنتٛص ايصٝزي١ )

إْٛ َٔ ق 170ن١ًٝ ايصٝزي١ ٖٚشٙ ايزصد١ تؤٌٖ يتغذٌٝ رصد١ ايزنتٛصاٙ طبكا يًُار٠ 

 . 2006تٓعِٝ ادتاَعات املصض١ٜ 

 ايكضاص

 عزّ َٛافك١ اجملًػ .  -

 

داَع١ ب٢ٓ  –املٛافك١ ع٢ً ارصاز زت١ً االراب  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ -16

ٚايت٢ ٜتِ تٛفريٖا ملععِ َهتبات ايهًٝات  EBSCOعٜٛف ضُٔ قٛاعز َعًَٛات 

 ٚادتاَعات ايعا١َ سٍٛ ايعامل .

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

املٛافك١ ع٢ً ايال٥ش١ املكارس١  بؾإٔ اذتاعبات ٚاملعًَٛاتاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -17

الْؾا٤ بضاَر ربًَٛات ١َٝٓٗ مبضس١ً ايزصاعات ايعًٝا )بضاَر خاص١ مبصضٚفات( بٓعاّ 

 ايغاعات املعتُز٠ .

 ايكضاص

 َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض. ٚافل اجملًػ  -

 

ؽطب قٝز ايطالب االتٞ  املٛافك١ ع٢ً بؾإٔ ايطب ايبؾضٟاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -18

 امسا٥ِٗ العتٓفاس عزر َضات اَتشإ ايكغِ االٍٚ 

 َصطفٞ عًٞ َصطف٢ خًٝف١ 

 ٌَٝصطف٢ صدب امساع 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ  -

 

الدتُاع َع َزٜضٟ املعاٌَ ايبشج١ٝ بادتاَع١ ملتابع١ املعاٌَ ا املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ -19

 بايهًٝات .

 ايكضاص

تهًٝف ايغار٠ ٚنال٤ ايهًٝات يًزصاعات ايعًٝا بايتٓغٝل يعكز االدتُاع ٚحتكٝل  -

 اٖزاف٘
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عكز اٍٚ رٚص٠ يًغضقات ايع١ًُٝ به١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ  املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ -20

 املتكز١َ.

 اصايكض

  أسٝط اجملًػ عًُا  -

 

فتح بضْاَر ربًّٛ َٚادغتري  املٛافك١ ع٢ً بؾإٔ اهلٓزع١املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -21

 .بايه١ًٝ )ٖٓزع١ االْؾا٤ات( بكغِ اهلٓزع١ املز١ْٝ 

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

إٔ َؾضٚع ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا  ادتزٜز٠ بٓعاّ بؾ ايصٝزي١املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -22

 .يزصد١ رنتٛص ايصٝزي١ ايغاعات املعتُز٠ 

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

 : انمذكزات انمقدمة مه انكهيات راتعا

 

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

 

 :ـالتربية الرياضيةلية ك -43
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف
 مالحظات

1 
امحز ستُز امحز عبز 

 ايضمحٔ
 املادغتري

عالق١ اعاراتٝذٝات ايتفهري بفاع١ًٝ بعض املٛدات 

 اهلذ١َٝٛ يز٣ العيب نض٠ ايكزّ

 ا.ر/ شتتاص اَني

 ا.ر/ ستُٛر سغٔ

14 

7 

 

2 
ستُٛر فاصٚم عبز 

 ايغتاص
 املادغتري

خط١ َكارس١ يتطٜٛض ايضٜاض١ املزصع١ٝ باملضس١ً 

ايجا١ْٜٛ يف ض٤ٛ املعاٜري ايك١َٝٛ يالعتُار ٚضُإ 

 دٛر٠ ايتعًِٝ مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف

 ر/ صاْٝا ستُز ععٝز

 ر/ َعتظ عًٞ سغٔ

5 

4 

 

 املادغتري ٖب٘ عٝز فتشٞ 3

تٝبػ  فاع١ًٝ بضْاَر بزْٞ عالدٞ ع٢ً َصابٞ

 2َفصٌ ايهتف َٔ َضض٢ ايغهض ايٓٛع 

 ا.ر/ ستُز قزصٟ

 ر/ اؽضف عبز ايغالّ

4 

4 

 

 املادغتري ساطّ ط٘ تٗاَٞ 4

ايهفاٜات امل١ٝٓٗ يًُعًِ املزصب باملزاصؼ يف ض٤ٛ 

 استادات عٛم ايعٌُ

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ امحز َصطف٢ ؽبٌ

15 

1 

 

 املادغتري ستُز ععز اَني ٖاؽِ 5

اّ اعًٛب ايتطبٝل ايشاتٞ َتعزر املغتٜٛات تأثري اعتدز

ع٢ً تعًِ بعض َٗاصات صٜاض١ نض٠ ايغ١ً يز٣ 

 تالَٝش املضس١ً االعزار١ٜ

 ر/ صاْٝا اهلٛاصٟ

 ر/ ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ

2 

13 

 

 املادغتري ععٝز ؽعبإ ستُز 6

تأثري اعتدزاّ ايٛادبات االضاف١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ تعًِ 

 َٗاص٠ ايظسف ع٢ً ايبطٔ يًُبتز٥ني

 ا.ر/ َصطف٢ ادتبايٞ

 ر/ ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ

11 

14 
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 :ـاالدابكلية  -42
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املادغتري صؽا ععز ستُز عًٞ 1
األخطا٤ ايطب١ٝ ٚايعالق١ بني األطبا٤ ٚاملطٞ )رصاع١ 

 َٝزا١ْٝ مبز١ٜٓ بين عٜٛف(

 / سغين إبضاِٖٝر

 ر/ إميإ عًٞ ارتٛيٞ

7 

3 

 

 املادغتري عٗا أمحز عٜٛػ ستُز 2
املأثٛصات األرب١ٝ ايؾعب١ٝ يًطفٛي١ ٚاألطفاٍ ف٢ َضنظ 

 بين عٜٛف " مجع َٝزاْٞ ٚرصاع١ ْص١ٝ

 ر/ ؽضٜف ععز ادتٝاص0أ

 ر/ ستُز سغني ٖالٍ

5 

2 

 

3 
أمسا٤ َٓصٛص سن٢ 

 ستُز

 املادغتري

نظ ايفؾٔ ستافع١ بين اذتها١ٜ ايؾعب١ٝ يف َض

 عٜٛف " مجع َٝزاْٞ ٚرصاع١ ْص١ٝ

 ر/ خايز عبز اذتًِٝ

 ر/ ستُز سغني ٖالٍ

1 

3 

 

4 

أَري٠ خًف َضطٚم 

 بضباؽ٢

 املادغتري

املأثٛص االرب٢ ايؾعيب ايٓغا٢٥ يف َضنظ ببا ,  ستافع١ 

 بين عٜٛف " مجع َٝزاْٞ ٚرصاع١ ْص١ٝ

 ر/ ستضٚؼ ستُز ابضا0ِٖٝأ

 ر/ ستُز سغني ٖالٍ

13 

4 

 

 املادغتري خًف ستُز ط٘ ْصض    5

اذتذاز يف صٚا١ٜ ) ُصرَّ قًيب (يٝٛعف ايغباعٞ : رصاع١ 

 تزاٚي١ٝ

 ر/ ستضٚؼ ستُز ابضا0ِٖٝأ

 ر/ ؽٛقٞ ع٢ً سغ0ٔأ

12 

9 
 

6 

فز٣ٚ عُار ايزٜٔ عبز 

 ايععِٝ
 ايزنتٛصاٙ 

رصاع١ عٛعٝٛ اْجضٚبٛيٛد١ٝ يكض١ٜ بٝاض ايعضب 

 مبشافع١ ب٢ٓ عٜٛف

 ًفر/ َصطف٢ خ

 ر/ سغٔ ابضاِٖٝ

11 

9 
 

 

 

 :ـالطب البيطريكلية  -45
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

1 

ستُٛر سغٔ عٝز 

 بضنات
 َادغتري

تأثري َغتدًص بعض ايٓباتات ايعؾب١ٝ ع٢ً فريٚؼ 

 َضض اذت٢ُ ايكالع١ٝ

 ا.ر/ صربٟ متاّ

 ر/ امحز ععز

7 

5 
 

2 
ستُز عبز ادتٝز 

 محٝز٠

 ايزنتٛصاٙ 
تكِٝٝ صر ايفعٌ املٓاعٞ يبعض يكاسات فريٚؼ َضض 

 َاصى َع ٚبزٕٚ اعتدزاّ َٓؾطات َٓاع١ٝ

 ا.ر/ سٓف٢ ستُٛر َزبٛيٞ

 ا.ر/ صربٟ متاّ

 ر/ امحز ععز

 ا.ر/ ستُز سغني

5 

4 

6 

5 

 

3 
أٌَ عبز ايٛاسز عبز 

 ايفتاح 
 ايزنتٛصاٙ 

ضا٠ٚ َٝهضٚبات رصاعات بهارٜٛيٛد١ٝ ع٢ً ض

ايغٛرَْٛاؼ أٜضٚدٝٓٛطا املكا١َٚ يًُطارات 

املٝهضٚب١ٝ ٚاملصاسب١ يٓفٛم أد١ٓ ايبٝض ٚايٓفٛم 

 املبهض يف ايهتانٝت 

 أر/ فٛطٟ صٜاض ايصعٝزٟ

 ر/ دٝٗإ َصطف٢ بزص

5 

5 
 

 ايزنتٛصاٙ  صتٝب ستُز ستُٛر  4
يفريٚؼ ايتٗاب ايؾعب  1حتطري يكاح ر ٕ دتني أٟ 

 عا٥ٌ ايطشايب اهلٛا١ٝ٥ٚٚ يف 

 أر/ صربٟ ستُز متاّ

 أر/ سٓفٞ ستُٛر َزبٛيٞ

 ر/ أمحز ععز سغني

5 

6 

7 

 

 ايزنتٛصاٙ  ْع١ُ عٝز ؽعبإ  5
رصاعات فاصَانٛيٛد١ٝ يبعض َطارات املٝهضٚبات 

 يف ايزٚادٔ 

 أر/ ستُز عبز اهلل تٗاَٞ

 أر/ سغين عٛض سغٔ 

 ر/ عبري ستُز صاضٞ

6 

3 

4 

 

 رصاعات ع٢ً بعض املتبكٝات ايطاص٠ يف ايًدي ٚادتدي  صاٙ ايزنتٛ صِٜ بٗا٤ ايزٜٔ  6

 أر/ عارٍ َصطف٢ ارتٛيٞ

 ر/ عضف١ َؾضف عًُٝإ

6 

2 
 

 ايزنتٛصاٙ  إٜٓاؼ أمحز عٝز  7

تأثري املعظطات اذت١ٜٛٝ ع٢ً دٛر٠ بعض املٓتذات 

 ايًب١ٝٓ 

 أر/ عارٍ َصطف٢ ارتٛيٞ 

 ر/ مجاٍ ستُز سغٔ 

7 

5 
 

 صاٙ ايزنتٛ خايز دًٍٛ عط١ٝ  8

رصاعات ٚبا١ٝ٥ عٔ ايٛضع اذتايٞ ملضض ايٓٝٛناعٌ يف 

 َصض ٚطضم ايغٝطض٠ 

 أر/ زتزٟ فتشٞ ايكاضٞ

 أر/ عظ٠ عبز ايتٛاب عًٞ 

 ر/ عال١َ أبٛ محض٠ عٝز

5 

5 

4 

 

 ايزنتٛصاٙ  ٖاي١ صَطإ عبز ايكارص 9

ايتأثري ايٛقا٥ٞ يبعض ايٓباتات ايعؾب١ٝ ع٢ً اآلثاص 

 ت يف ايزٚادٔ ادتاْب١ٝ ملطارات املٝهضٚبا

 أر/ ستُز عبز اهلل 

 ر/ عبري ستُز صاضٞ

 أر/ أ١َُٝ إبضاِٖٝ عًٞ 

7 

5 

4 

 

 ايزنتٛصاٙ  أمسا٤ نُاٍ ستُز  10

اعتدزاّ بعض ايٓباتات ايطب١ٝ يف صعا١ٜ َضض 

 ايظٖاميض املغتشزخ يف ادتضسإ ايبٝطا٤ 

 أر/ سغين سافغ عُٝؿ

 ر/ صتال٤ ستُز عبز ايععِٝ

 ر/ فاط١ُ سٓفٞ عٝز

3 

3 

5 

 

11 

ْٛصٖإ محار٠ ابضاِٖٝ 

 َصطف٢
 ايفطضٜات املؤثض٠ ع٢ً ايكؾضٜات املغتظصع١ يف َصض ايزنتٛصاٙ 

 ا.ر/ ٚيٝز محزٟ

 ر/ َضتطٞ ستُز

 ا.ر/ ْار١ٜ عبز ايػين

15 

5 

1 
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 :ـالصيدلةكلية  -42
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 َادغتري ٜامسني ستُز َزْٞ 1

رصاع١ شتتربٜ٘ ٚسٝ٘ يٛصٍٛ ايضساس يًض٥تني اثٓا٤ 

 ايعالز

 ر/ ستُز اَاّ عبز املبزئ

 ر/ َٗا فتشٞ

15 

2 
 

 ايتؾٝٝز ٚايتكِٝٝ ايبٝٛيٛدٞ يبعض َؾتكات االْزٍٚ ايزنتٛصاٙ ٜامسني ٜغضٟ ستُز 2

 ا.ر/ خايز صؽار

 ر/ اميإ نُاٍ

 ر/ صاْٝا بزٟٚ

15 

5 

1 

 

 ايزنتٛصاٙ ستُز ايغٝز امحزرٜٓا  3

تؾٝٝز ٚتكِٝٝ ايفاع١ًٝ ايبٝٛدت١ٝ ملؾتكات دزٜز٠ 

 َٔ ايبرياطٍٚ

 ا.ر/ خايز صؽار

 ر/ اميإ نُاٍ

 ر/ ٖب٘ اهلل عاطف

 ر/ فٝيب فضز اهلل

12 

2 

1 

2 

 

4 
َض٠ٚ ستُٛر عبز 

 اذتهِٝ

 ايزنتٛصاٙ
تؾٝٝز ٚتكِٝٝ ايفاع١ًٝ ايبٝٛدت١ٝ ملؾتكات دزٜز٠ 

 َٔ ايبرياطٍٚ

 خايز صؽار ا.ر/

 ر/ اميإ نُاٍ

 َاريني بضتٞ يبٝبر/ 

 ر/ فٝيب فضز اهلل

13 

3 

1 

3 

 

5 

ْغ١ُ َإَٔٛ ستُز 

 نشو
 ايزنتٛصاٙ

تؾٝٝز بعض املؾتكات اذتًك١ٝ ايػري َتذاْغ١ 

 ادتزٜز٠ سات ايتأثري ايبٝٛيٛدٞ

 ا.ر/ خايز صؽار

 ر/ اميإ نُاٍ

 ر/ ٖب٘ اهلل عاطف

 ر/ دٕٛ ْافع فًٝٝبػ

14 

4 

2 

1 

 

 ايزنتٛصاٙ ٙ بزصٟ َٓصٛصعظ 6

رصاع١ َكاص١ْ عٔ تأثري بشٚص ْبات اذتًب١ 

َٚغتدًصٝٗا املا٥ٞ ٚايظٜيت ع٢ً ادتٗاط ايتٓاعًٞ 

 يشنٛص ٚاْاخ ادتضسإ ايبٝطا٤

 ا.ر/ سغٔ ٖاليٞ عًٞ

 ر/ ْز٣ عٝز

1 

5 

 

 

 

 

 :ـالعلومكلية  -47
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 ايزنتٛصاٙ ستُز صبٝع عٝز عًٞ 1

تصٓٝع أقطاب ض١ٝ٥ٛ َٔ َٛار ْاَْٛار١ٜ شتتًط١ َع 

 تطبٝكات تٛيٝز ايطاق١ بعطٗا ٚإعتدزاَٗا يف

 ايؾُغ١ٝ

 .ر/ ايغعٝز ستُٛر صٝاحا

 ر/ ستُز ؽعبإ ععٝز

7 

13 
 

 ايزنتٛصاٙ ْٛصا ستُٛر صبٝع ستُز 2
زاَتٗا يًُعادت١ رصاع١ بعض املؤؽضات اذت١ٜٛٝ ٚإعتد

 يف ستطات َٝاٙ ايؾضب

 أ.ر/ ثابت فضاز عهضإ

ر/ ٖب١ اهلل ستُز عبز 

 اذتًِٝ

 ر/ املاسٞ ستُز سغٔ املالح

13 

3 

1 

 

3 
إنضاّ َصطفٞ رعٛقٞ 

 ستُز
 ايزنتٛصاٙ

رصاع١ ايتأثري ايغًيب يًذظ٦ٜات ايٓاَْٛار١ٜ عًٞ أعطا٤ 

 PPARادتغِ عٔ طضٜل رصاع١ تأثريٖا عًٞ املغتكبٌ 

 ادتضسإيف 

أ.ر/ سٓإ عبز اذتُٝز 

 عًُٝإ

 ر/ ٚال٤ مجاٍ سظٜٔ

 ر/ أمحز عًٞ فضغًٞ

14 

13 

10 

 

4 

ستُز عًٞ قضْٞ عبز 

 ايٖٛاب

 ايزنتٛصاٙ

ستغات دٗز١ٜ دزٜز٠ يتكزٜض بعض األر١ٜٚ 

 املدتاص٠ يعالز ايضبٛص

  10 أ.ر/ ستُز زتزٟ خًٌٝ

 ايزنتٛصاٙ عفاف ٖاؽِ عبز ايغالّ 5

ًٛثات ايعط١ٜٛ بٛاعط١ رصاع١ تهغري بعض امل

 ايتشفٝظ ايط٥ٛٞ

 ا.ر/ امحز امحز عبز ارتايل

 ر/ طاصم عبز ايؾايف

14 

8 
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 :ـالتربيةكلية  -41
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 املادغتري فاط١ُ مجاٍ امساعٌٝ 1

بعض املفاِٖٝ ايز١ٜٝٓ  فاع١ًٝ ايتعًِ املزَر يف ت١ُٝٓ

 يًعبارات يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥

 ا.ر/ َصطف٢ صعالٕ

 ر/ ستُز امحز عبز ايكارص

- 

8 
 

 املادغتري ا١َٝٓ عظَٞ ط٘ 2

فاع١ًٝ اعتدزاّ بضْاَر تع٢ًُٝ َكارح قا٥ِ ع٢ً 

ايتزصٜػ االْعهاع٢ ف٢ ت١ُٝٓ َٗاصات االعتُاع يز٣ 

بب٢ٓ عٜٛف ٚصضاِٖ طالب ايصف ايجا٢ْ ايجاْٟٛ ايعاّ 

 عٓ٘

 ا.ر/ امحز سغٔ

 ا.ّ.ر/ ٖب٘ َصطف٢

- 

6 

 

 املادغتري اميإ صَطإ فضاز 3

اثض اعتدزاّ االْؾط١ ايع١ًُٝ املفتٛس١ ع٢ً ت١ُٝٓ 

املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚبعض ايشنا٤ات املتعزر٠ يز٣ اطفاٍ 

 ايضٚض١

 ا.ر/ ستُز محار ٖٓزٟ

 ر/ ٖٝاّ َصطف٢

10 

1 
 

 ترياملادغ فاط١ُ َعٛض صابض 4

فاع١ًٝ اعتدزاّ املزخٌ املغضسٞ يف ت١ُٝٓ بعض 

املٗاصات اذتٝات١ٝ يز٣ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ يف َار٠ 

 ايفًغف١

 ا.ر/ عٗاّ سٓفٞ

 ر/ صتا٠ ٚايٞ

14 

3 
 

 

 

 -: الحقوقكلية  -42
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 ايزنتٛصاٙ سغٔ ع٢ً ط٘ ع٢ً 1

ايكضص١ٓ االساع١ٝ يف ض٤ٛ تٓعِٝ ايبح االساعٞ بني 

 ايتؾضٜعات ايٛط١ٝٓ ٚاسهاّ ايكإْٛ ايزٚيٞ

  2 ا.ر/ عارٍ عبز اهلل

 

 

 -:التجارة كلية  -31
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 مالحظات

 ٛصاٙايزنت خايز عبز ايكارص ستُز 1

منٛسز َكارح يًعالق١ بني عٝاعات اذتز َٔ شتاطض 

اال٥تُإ ٚايغال١َ املاي١ٝ يًبٓٛى يف ض٤ٛ َؤؽضات 

رصاع١ بايتطبٝل ع٢ً ايكطاع  – CAMELSمنٛسز 

 املصضيف املصضٟ

 ا.ر/ امحز عبز ايٖٛاب

 ر/ ؽعبإ عبز ايعًِٝ

1 

3 
 

 

 

 

 -:الطب البشريكلية  -31
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة ـةالدرج اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف
 مالحظات

1 
اسالّ ستُز عًطإ 

 صدب

 املادغتري

رصاع٘ اعتطالعٝ٘ الثاص املٝتفٛصَني ع٢ً االدٗاض ف٢ 

ٚقت َبهض َٔ اذتٌُ ف٢ َضض٢ املبٝض َتعزر 

 ايتهٝغات

 ر / طاصم فٛط0ٟا

 ر / َٗا عًٞ سغٔ

3 

6 
 

2 
ْٗاٍ امحز عبز 

 اذتهِٝ

 املادغتري
ف٢   125CA٘ رٚص املٛيز املطار ايغضطا٢ْ رصاع

 .تهٗٔ مبصري ساالت االدٗاض املٓشصايزّ ف٢ اي

 ر / طاصم فٛط0ٟا

 ر / اؽضف مسري

3 

1 
 

 املادغتري عاص٠ امحز عٝز فُٗٞ 3
ف٢ ساالت عضطإ  2ايزٚص ادت٢ٓٝ يًذني ع٢ ر٣ انػ 

 ايزّ املًٝٛر٣ اذتار

 ر / سٓإ عًٞ ط0٘ا

 ينّ .ر/ ؽضٜٔ ستُز اذتغ0ٝا

 ر /ًْٝٞ سًُٞ عبز اهلل

6 

6 

1 
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 ف٢ َصٌ َضض٢ ايصزفٝ٘ 3ر-قٝاؼ َغت٣ٛ فٝتاَني املادغتري ستُز ستُٛر ابضاِٖٝ 4

 أ.ر/ عبز ايعظٜظ ابضاِٖٝ

 اّ ر/ عبز ايعظٜظ عبز ايغالّ

 ر/ فاطُ٘ ستُز ايعٝغ٣ٛ

4 

5 

- 

 

 املادغتري اٜض٢ٜٓ ارٜب دٝز 5

زٜٓ٘ رصاع٘ َز٣ اْتؾاص َتالطَ٘ دفاف ايعني ف٢ َ

 ب٢ٓ عٜٛف

 أ.ر/ سغاّ ايزٜٔ ستُز

 ر./ ٚيٝز ستُز َٗضإ

5 

5 
 

 املادغتري تغِٓٝ فتش٢ ستُز٣ 6

قٝاؼ مسو املؾُٝٝ٘ عٓز ايبكع٘ ايبصضٜ٘ بٛاعط٘ 

تعظٜظ ايعُل ايتصٜٛض٣ باالؽع٘ املكطعٝ٘ ايبصضٜ٘ 

 (2ف٢ َضض٢ را٤ ايغهض٣ ايٓٛع )

 ا.ر/ َٓصٛص سغٔ

 ا.ر/ ٖاي١ املفت٢

 ر/ ستُز عجُإ

2 

1 

4 

 

 املادغتري ٚال٤ عٜٛػ ستُز 7

تاثري عكاص عارات ايغًزٜٓافٌٝ ع٢ً َعزالت 

سزٚخ اذتٌُ يًغٝزات ايالت٢ خيطعٔ يتشفري 

 ايتبٜٛض

 أ.ر/ خطاب عبز اذتًِٝ

 ر./ َٗا ع٢ً سغٔ

2 

4 
 

8 

امحز ستُز امحز 

 ستُز عًٞ
 املادغتري

َكاصْ٘ بني االبٝتايٍٛٚ ٚايفا َٝجٌٝ رٚبا ف٢ عالز 

 ارتفٝف ٚاملتٛعط املصاسب يًشٌُ ضػط ايزّ

 ا.ر/ ستُز سغٔ

 ا.ر/ ستُز ْادٞ

 ر/ ٜاعض مخٝػ

16 

4 

2 

 

 املادغتري ستُز عٝز عبز اذتُٝز 9

طضٜك٘ اصالح االصابات ؽزٜزٙ ارتطٛص٠ ف٢ 

 االطضاف

 ر / عال٤ عبز اذت0ًِٝا

 ر / سغاّ امحز ابٛ ايعٝٓني0ا

 ر / عبز ايعظٜظ طٜٔ ايعابزٜٔ

2 

4 

2 

 

 املادغتري ُز صؽٝزامحز ست 10

( يًذني R229Qتكِٝٝ تعزر االؽهاٍ )

(NPHS2َٔيف َضض٢ ايه٢ً املظ ) 

 ا.ر/ صاْٝا ايغٝز

 ر/ ثضٜا ستُز

 ر/ سٓإ ستُز

- 

- 

1 

 

 املادغتري عاص٠ حيٞ دابض 11

ايتشٛص ادت٢ٓٝ يعاٌَ خنض ايٛصّ بٝتا ف٢ َضض٢ ْكص 

 ايصفا٥ح املٓاعٝ٘

 ّ .ر/ رايٝا صابض َضدا0ٕا

ّ .ر / 0صؽا عبز ايضؤف اّ .ر / 0ا

 ؽضٜٔ ستُز اذتغٝين

4 

1 

6 

 

 املادغتري صٜٗاّ اَني عبز ايغالّ 12

تػريات ايتصٜٛض املكطع٢ ايارابط٢ ايبصض٣ ف٢ 

َضض اصتؾاسات املاقٛي٘ ايهٝغٝ٘ بعز ثالخ 

 ٓات َتتابع٘ ملارٙ ايضاْٝبٝظَٚابسك

 ّ / سغاّ ايزٜٔ خ0ًٌٝا

 ر / ٚيٝز ستُز َٗضإ

10 

10 
 

 املادغتري امحز عبز املعطٖٞب١  13

املكاصْ٘ بني فاعًٝ٘ املٝظٚبٛعتٍٛ املٗب٢ً ٚايبالعٝبٛ 

ِ ايغابل يًُٓعاص ايضمح٢ املٗب٢ً يارقٝل عٓل ايضس

 ادتضاس٢

 ر / اعا١َ ستُٛر عظ0َٞا

 ر / ستُز عبز ايػفاص

1 

8 
 

 املادغتري عاص٠ مجاٍ َعٛض عٝز 14

تكِٝٝ جتٜٛف ايضسِ بعز سكٔ ستًٍٛ ًَش٢ 

باملٛدات فٛم ايصٛتٝ٘ املٗبًٝ٘ َكابٌ َٓعاص 

ايضسِ ف٢ ايغٝزات ايالت٢ ٜعاْني َٔ ْظٜف 

 صمح٢ سٍٛ عٔ ايٝأؼ

 ر / خطاب عبز اذت0ًِٝا

 ر / ْغضٜٔ عبز ايفتاح

3 

11 
 

15 

امحز عًٞ عبز ايباعط 

 ستُز

 املادغتري

يشٜٔ ٜعإْٛ َٔ املضض٢ ا قٝاؼ َغت٣ٛ ايظْو ف٢ َصٌ

 ايجايٌٝ

 ر / عبز ايعظٜظ عبز ايغال0ّا

 ر / عبز ايعظٜظ ابضا0ِٖٝا

 ر / فاط١ُ ستُز ايعٝغٟٛ

12 

5 

1 

 

 املادغتري عصاّ دابض ستُز ْصري 16

َكاصْ٘ بني عكاص٣ ايٓٝبٝفٛيٍٛ ٚايبٝغٛبضٚيٍٛ 

ف٢ تكًٌٝ عزر ضضبات ايكًب ف٢ َضض٢ قصٛص 

 ايؾضٜإ ايتاد٢

 اهلارٟ ر / ٜاعض امحز عبز0ا

 ر / ستُز فتشٞ عبز ايعاٖض

 ر / ستُز عبز اهلار0ٟا

14 

3 

1 

 

17 
 أحمد حسىى أحمد

 ناٌَ

 املادغتري

االعتدزاّ املٛضع٢ يعكاص ايغٝهًٛعبٛصٜٔ )أ( 

% ف٢ عالز دفاف ايعني َتٛعط ٚؽزٜز  0.05

 ايزصد١ 

 أ..ر/ ساطّ عفت ٖاصٕٚ

 ر/ أمحز تاَض عٝز                            

 ٔ ستُز ؽشات٘ر/ امي

8 

1 

1 

 

 املادغتري ميىا وثيم حثية 18

رصاع١ َكاص١ْ بني طضٜك١ َكص ايه٢ َظرٚز 

االقطاب ٚطضٜك١ ايتؾضٜح ايتكًٝز١ٜ ف٢ 

 اعت٦صاٍ ايًٛطتني 

 أ .ر/ صاَظ صرب٣ فِٗٝ

 ا.ر/ ستُز ؽضٜف امحز

 ر/ ستُز امحز عبز ايتٛاب

5 

8 

5 

 

19 
ايىاس محمىد عثد 

 انمعطى

 املادغتري
اعطا٤ املطارات اذت١ٜٛٝ ايٛقا١ٝ٥ ذتاالت  رصاع١

 ايٛالرات ايكٝصض١ٜ قبٌ ايع١ًُٝ أٚ بعز ايع١ًُٝ

 أ ..ر/ طاصم فٛط٣

 ا.ر/ ستُز ْاد٢ ستٝغٔ 

4 

6 
 

 املادغتري محمىد احمد هاشم 20

ايتشكل َٔ ثبات اصتفاع ايفاصم بني ثا٢ْ أنغٝز 

ايهاصبٕٛ ايٛصٜز٣ ٚايؾضٜا٢ْ نزالي١ 

 ا١ْٝ  ته١ٝٓٗ يًغز٠ االْتٓ

 أ ..ر/ عاَح املضاغ٢ 

 ا.ر/ سٓإ طغً٘ 

 ر/ ؽضٜف مسري 

8 

1 

2 

 

 املادغتري ويفيه عثد انعظيم طه 21
بني   SLMAPتكِٝٝ تعزر االؽهاٍ دتني 

 َضض٢ اعتالٍ ايؾبه١ٝ ايغهض٣

 أ.ر/ خزجي١ ستُز أبٛدبٌ 

 ا.ر/ َٓصٛص سغٔ أمحز 

 ر/ سٓإ ستُز فضسإ

6 

17 

4 

 

22 
سمز عثد انىهاب عثد 

 هللا

 املادغتري
ف٢ االطفاٍ املصابني   BLC/CXCL13رصاع١ 

 مبضض ْكص ايصفا٥ح املٓاع٢

 أ ..ر/ رايٝا صابض َضدإ

 ا.ر/ اَريٙ أمحز ُٖاّ

 ر/ ٚيٝز َصطف٢ املالح

4 

1 

6 

 

 ْغب١ ايظْو ف٢ َصٌ َضض٢ تغاقط ايؾعض املادغتري ديىا سميز رمضان 23

 أ ..ر/ عبز ايعظٜظ ايطٌٜٛ 

 ظ ايضفاع٢ا.ر/ عبز ايعظٜ

 ر/ فاطُ٘ ستُز ايعٝغ٣ٛ

14 

6 

3 
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 املادغتري مى محمد كمال 24

قٝاؼ َغت٣ٛ اذتزٜز ٚاهلٝبغٝزٜٔ ٚاْظِٜ اهلِٝ 

 اٚنغٝذٝٓٝظ ف٢ َضض٢ ايصزفٝ٘ 

 أ.ر/ عبز ايعظٜظ ايضفاع٢ 

 ا.ر/ صٜٗاّ ٚيٝاّ 

 أ.ر/ رٜٓا صرب٣ عبز ايفتاح

14 

3 

1 

 

25 
واوسى اودراوس 

 سمعان

 املادغتري

بني أَضاض ايه٢ً املظ١َٓ ٚايزيٌٝ  ايعالق١

ْٚغب١  5-ايزٚىل يالختالٍ ايٛظٝف٢ االْتصاب٢ 

 ٖضَٕٛ ايتغتٛعتريٕٚ

 

 أ ..ر/ ْؾأت ْبٌٝ 

 ا.ر/ عُار ايزٜٔ نُاٍ

 ر/ ستُز عبز ايفتاح ستُز

4 

1 

1 

 

 ايزنتٛصاٙ امحز عُار ايزٜٔ امحز 26

بكا٤ ايغز١ًٜ عؾٛا١ٝ٥ ايُٓط ف٢ منٛسز فأص. 

ه١ُ بني سكٔ تٛنغني رصاع١ َكاص١ْ ست

احملٝط ايبٛتٝٛيّٝٓٛ ْٛع أ ٚ ايًٝزٚنني ف٢ 

 باالٚع١ٝ ايز١َٜٛ يًغز١ًٜ

 أ.ر./ ٚا٥ٌ ستُز صفعت

 ا.ر./ ٚا٥ٌ ستُز ايؾاعض

 ر./عُار ستُز عٝز

 ر./ستُز طن٢

1 

3 

- 

- 

 

27 
امحز َصطف٢ ععز 

 عبز اذتُٝز

 ايزنتٛصاٙ
 تجبٝت ايهغٛص غري املغتكض٠ بني َزٚص٣ عع١ُ

 اعتدزاّ املغُاص ايٓداع٢ايفدش ب

 أ.ر./ عاطف ستُز َضع٢

 ا.ر./ ؽضٜف امحز خايز

 ا.ّ.ر./عُار دابض ايبٓا

 ر./امحز دابض َصطف٢

4 

- 

2 

2 

 

 ايزنتٛصاٙ أَني صبشٞ أَني ستُز 28

رصاع١ َكاص١ْ ف٢ عالز ساالت فتل اذتذاب 

اذتادظ املٓظيل باملٓعاص ادتضاس٢ بني نٌ َٔ 

 ٘تك١ٝٓ "رٚص" ٚ تك١ٝٓ "تٛبٝ

 أ.ر./ ستُز صالح ايزٜٔ

 ا.ّ.ر./ امحز ستُز ايغارات

 ر./امحز ستُز صؽار

5 

1 

- 

 

29 

ؽُٝا٤ ْفار٣ عبز ايفتاح 

 عبز املٛىل
 ايزنتٛصاٙ

ايكابٌ يًشٚبإ نزالي١ يغضطإ  25ع٢ ر٣ 

 ايهبز

 أ.ر./ ستُز ستُز تٛفٝل

 ا.ّ.ر./ رٜٓا امساعٌٝ

 ر./عال٤ فاصٚم

4 

1 

2 

 

30 

ستُز عبز ايبزٜع ع٢ً 

 غاْنيس

 ايزنتٛصاٙ

َكاص١ْ بني االثاص ايتٝغري١ٜ ذتكٔ عكاص 

ايزٜهغُٝزٜتَٛٝزٜٔ , ايزٜهغاَٝجاطٕٚ اٚ 

ايًٛصْٛنغٝهاّ املطاف يعكاص ايبٛبٝفاناٜني 

ٚ عكاص ايبٛبٝفاناٜني ٚسزٙ سٍٛ ايعصب ف٢ 

 صاص ايطفري٠ ايعطز١ٜ فٛم ايارق٠ٛاس

 أ.ر./ستُٛر َصطف٢

 ا.ّ.ر./ سامت املعتظ

 ايٖٛابعبز ر./ ساطّ 

16 

11 

2 

 

31 

ستُز نُاٍ ستُز 

 عبز ادتٛار

 ايزنتٛصاٙ

تكِٝٝ اعتدزاّ ايؾفاط ادتضاس٢ املػًل ف٢ 

 عالز ساالت دضٚح ايكزّ ايغهض٣

 أ.ر./ اعا١َ ععٝز

 ا.ّ.ر./ ٖؾاّ عبز ايٖٛاب

 ر./خايز امحز ؽٛق٢

 ر./ستُز سغٔ عبز املٛىل

3 

2 

- 

1 

 

32 

صتال٤ عظات عبز اجملٝز 

 صدب
 ايزنتٛصاٙ

ٚص األؽع١ املٗب١ًٝ ثالث١ٝ األبعار يف تؾدٝص ر

 ساالت عٝٛب قٓا٠ َٛيض ارتًك١ٝ

 أ.ّ.ر./ امحز ٖؾاّ ستُز

 ر./ ستُز عبز ايػفاص

 ر./عشض ستُٛر عبز ايغالّ

7 

7 

6 

 

33 

أمساء سيد جاب 

 اهلل عويس

 ايزنتٛصاٙ

تكِٝٝ ايتصٜٛض ايط٥ٛٞ ايتٛافكٞ يف اضطضابات 

دٞ ٚ ايطبك١ ايفاص١ً بني ادتغِ ايظدا

ايؾبه١ٝ يف االعتالٍ ايؾبهٞ ايغهضٟ يف 

ساالت ٚدٛر أٚ عزّ ٚدٛر تػريات يف َكٛي١ 

 ايعني

 أ.ر./ َٓصٛص سغٔ امحز

 ر./ ستُز صالح ايزٜٔ طعار

 ر./سٓإ ستٞ ايزٜٔ ايػ٢ُٝٓ

 ر. / ستُز عجُإ عبز ارتايل

16 

- 

- 

7 

 

34 

مي حامت حممد 

 حسنى

 ايزنتٛصاٙ

ٛظٝفٞ يًذٝٛب رصاع١ تأثري دضاس١ املٓعاص اي

األْف١ٝ ع٢ً اختباص ٚظا٥ف ايتٓفػ يف َضض٢ 

االيتٗاب املظَٔ باألْف ٚ ادتٝٛب األْف١ٝ ٚ ايغز٠ 

 ايض١ٜٛ٥ املظ١َٓ

 أ.ر./ اؽضف ستُٛر خايز

 أ.ر./ صْزا صالح ايزٜٔ ستُز

 ا.ّ.ر./صاَظ صربٟ فِٗٝ

 ر. / ستُز امحز عبز ايتٛاب

5 

2 

5 

5 

 

35 
 فاته سامى عهى

 َصطف٢

 ايزنتٛصاٙ
رصاع١ َكاص١ْ يربْاَر املغٓني بني َصض 

 ٚاملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ   

 أ.ر/ انضاّ ستُز ايؾربا٣ٚ

 ا.ر/ املضع٢ امحز املضع٢

 ر/ ؽُٝا٤ امحز ايغٓٛع٢ 

5 

4 

4 

 

36 
محمىد سميز شفيق 

 عثد انعزيز
 ايزنتٛصاٙ

ايعالق١ بني ايربٚتني املتفاعٌ ع٢ عايٞ 

١ٝ٥ يف اذتغاع١ٝ ٚاْغزار ايؾعٝبات اهلٛا

 االطفاٍ املصابني بايضبٛ ايؾعيب

 ا.ر/ مجاٍ ط٘

 ا.ر/ ْبًٝ٘ الظ

 ر/ عاَح مسري

 ر/ ٢َٓ سن٢

7 

5 

6 

4 
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 -)ب( وافق المجلس على تعديل إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 
 

 :ـالعلوم كلية -34
 

 
 
 

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري ُز عًٞ َصطف٢ ؽافعٞست 1

 أ.ر/ عضف١ سغني عًٞ

 .ر/ ستُز ؽعبإ ععٝز

 أ.ر/ ستُز عبٝز عبز صب٘

 أ.ر/ عضف١ سغني عًٞ

 أ.ر/ ستُز ؽعبإ ععٝز

 املادغتري عاطف عبز ايضؤٚف طصعٞ ستُز 2

 أ.ر/ ستُز إبضاِٖٝ ايغٝز

 أ.ر/ عصاّ عبز ايضمحٔ ستُز

 أ.ر/ ْٝفني عبز ايضؤٚف ستُز

 ز إبضاِٖٝ ايغٝزأ.ر/ ستُ

 أ.ر/ عصاّ عبز ايضمحٔ ستُز

 ر/ ستُٛر عٝز َصطفٞ عبز اهلل

 

 

 :ـالتربية كلية -33
 

 
 

 

 
 

  

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠ فتشٞ ستُز تٛفٝل 1

 ا.ر/ اعا١َ ستُٛر قضْٞ

 ا.ّ.ر/ امحز ستُز غامن

 ا.ر/ اعا١َ ستُٛر قضْٞ

 ايزنتٛصا٠ يفتاح َٝٗٛباؽضف عبز ا 2

 ا.ر/ اعا١َ ستُٛر قضْٞ

 ا.ّ.ر/ امحز ستُز غامن
 ا.ر/ اعا١َ ستُٛر قضْٞ

 

 

 :ـالصيدلة  كلية -32
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 َادغتري امحز سٓفٞ محظ٠ 1

 ا.ر/ عظ ايزٜٔ ايزْؾاصٟ

 ر/ َض٠ٚ ستُٛر خًف

 ا.ر/ عفاف عبز املٓعِ

 / َض٠ٚ ستُٛر خًفر

 َادغتري امحز سغاْني عبز املكصٛر 2

 ا.ر/ عًٞ ابٛ عٝف

 ر/ باعِ اْٛص ؽشات٘

 ا.ر/ عًٞ ابٛ عٝف

 ر/ ٚفا٤ صبٝع عًٞ

 

 

 :ـالتربية الرياضية كلية -35
 

 

  

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري عاص٠ فتشٞ نُاٍ ٖاؽِ 1

 ا.ر/ اخالص ستُز

 ر/ شتتاص اَنيا.

 ا.ر/ شتتاص اَني
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 :ـالطب البيطري كلية -32
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري ٖز٣ صبٝع عٝز 1

 ا.ر/ خايز عباؼ

 ر/ ْٛص اهلزٟ ٜػ

 ا.ر/ خايز عباؼ

 ر/ ْٛص اهلزٟ ٜػ

 ر/ ْز٣ عٝز

 ايزنتٛصا٠ رعا٤ ؽعبإ ستُز 2

 ز قٓزٌٜا.ر/ ستُز امح

 ر/ غار٠ ستُز صفٛت

 ر/ ناٌَ ستُز عبز اهلل

 ا.ر/ ستُز امحز قٓزٌٜ

 ر/ غار٠ ستُز صفٛت

 ر/ ناٌَ ستُز عبز اهلل

 ر/ اميإ ط٘ ستُز

 ايزنتٛصا٠ عارٍ مسري سٓفٞ 

 ا.ر/ فتشٞ امحز خًف اهلل

 ر/ ْاصض عٝز عبز ايعاطٞ

 ا.ر/ فتشٞ امحز خًف اهلل

 ر/ ْاصض عٝز عبز ايعاطٞ

 بز ايعظٜظر/ ععار ع

 ايزنتٛصا٠ صفٝزٙ بٗا٤ ايزٜٔ ستُز 

 ا.ر/ فتشٞ امحز خًف اهلل

 ر/ ْاصض عٝز عبز ايعاطٞ

 ا.ر/ فتشٞ امحز خًف اهلل

 ر/ ْاصض عٝز عبز ايعاطٞ

 ر/ ا١َُٝ ابضاِٖٝ

 

 

 :ـالطب البشري كلية -37
 
 

 

 
 

 

 
 

 بعد التعديل قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري ٌٖٝاي١ َصطف٢ امساع 1

 ا.ر/ ؽضٜف امحز ناٌَ

 ر/ عشض ابضاِٖٝ

 ا.ر/ ستُز ٜاعض عٝف

 ا.ر/ ؽضٜف امحز ناٌَ

 ر/ عشض ابضاِٖٝ

 املادغتري امحز نُاٍ ْٜٛػ 2

 ا.ر/ ؽضٜف امحز ناٌَ

 ر/ امحز ط٘

 ا.ر/ ساطّ عفت

 ا.ر/ ؽضٜف امحز ناٌَ

 ر/ امحز ط٘

 املادغتري ستُز امحز عبز ايععِٝ 

 ٌَا.ر/ ؽضٜف امحز نا

 ر/ عشض ابضاِٖٝ

 ا.ر/ ساطّ عفت

 ا.ر/ ؽضٜف امحز ناٌَ

 ر/ عشض ابضاِٖٝ

 املادغتري مس١ٝ ستُز امحز ستُز 

 ا.ر/ ؽضٜف امحز ناٌَ

 ر/ ٚيٝز َٗضإ

 ا.ر/ ستُز ٜاعض عٝف

 ا.ر/ ؽضٜف امحز ناٌَ

 ر/ ٚيٝز َٗضإ

 

 

 :ـالدراسات المتقدمة  كلية -31
 

 

  

 بعد التعديل يلقبل التعد الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصاٙ اَني ؽشات٘ ط٘ 1

 ا.ر/ عارٍ عبز ايباعط

 ر/ امسا٤ محٛرٙ

 ر/ امئ طن٢

 ا.ر/ محزٟ فضغٌ

 ا.ر/ عًٞ صضٛإ

 ر/ امسا٤ محٛرٙ

 ر/ امئ طن٢
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 -)ج( وافق المجلس على تعديل عنوان رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 
 

 :ـالتربيةكلية  -32
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة طالــباسـم ال م

1 
طٜٓب ستُز نُاٍ 

 ايزٜٔ

 ايزنتٛصاٙ

رٚص املؤعغات ايارب١ٜٛ يف َٛاد١ٗ 

ايتعصب ايفهضٟ يز٣ تالَٝش َضس١ً 

 ايتعًِٝ االعاعٞ

رٚص املؤعغات ايارب١ٜٛ يف َٛاد١ٗ ظاٖض٠ 

ايتعصب ايفهضٟ يزٟ تالَٝش َضس١ً 

 عاعٞايتعًِٝ اال

 غري دٖٛضٟ

 ايزنتٛصاٙ  ٖب٘ عٝز َصطف٢ قضْٞ 2

ايٝات تفعٌٝ ايتعإٚ ايزٚيٞ بني داَع١ 

رصاع١  –ب٢ٓ عٜٛف باملؤعغات االدٓب١ٝ 

 ساي١

ايٝات تفعٌٝ ايتعإٚ ايزٚيٞ بني داَع١ 

 ب٢ٓ عٜٛف باملؤعغات االدٓب١ٝ
 غري دٖٛضٟ

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -21
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل ان قبل التعديلالعنو الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري ط٘ عبز ايضسِٝ سغني 1

رصاع١ عكاقريٜ٘ ٚبٝٛيٛد١ٝ دتٓػ 

 بٛيٝهاصٜا ايشٟ ُٜٓٛ يف َصض

رصاع١ عكاقريٜ٘ ٚبٝٛيٛد١ٝ يٓبات 

 ايبٛيٝهاصٜا اْزٜٛالتا ايشٟ ُٜٓٛ يف َصض

 غري دٖٛضٟ

 

 

 :ـالطب البيطريكلية  -21
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة ـباسـم الطالـ م

  املادغتري دٗار عبز صب٘ َربٚى  1

حتزٜز ْغب١ إصاب١ ٚتٛطٜع ايطفًٝٝات 

ايزاخ١ًٝ يف اذتُاّ ٚايضَٚٞ مبشافع١ 

 بين عٜٛف

حتزٜز ْغب١ إصاب١ ٚتٛطٜع ايزٜزإ 

املع١ٜٛ يف اذتُاّ ٚايضَٚٞ مبشافع١ بين 

 عٜٛف 

 غري دٖٛضٟ

 ايزنتٛصا٠  أَاْٞ مسري ستُز  2

رصاعات ع٢ً ايطفًٝٝات ايزاخ١ًٝ يًكطط 

يف ستافع١ بين عٜٛف َع إدضا٤ ايعز٣ٚ 

ايتذضٜب١ٝ يزٜزإ إعهاصؼ ايكطط يف 

 ايف٦ضإ ايصػري٠ 

رصاعات ع٢ً أْٛاع ايزٜزإ املٛدٛر٠ يف 

 ايكطط ايطاي١ يف ستافع١ بين عٜٛف 

 غري دٖٛضٟ

 ا٠ايزنتٛص َٞ عصُت ععٝز 3

رصاعات َبز١ٝ٥ ع٢ً االخصاب املعًُٞ 

 يف ادتُاٍ ٚسٝز٠ ايغٓاّ

 غري دٖٛضٟ رصاعات ع٢ً االخصاب املعًُٞ يف ادتُاٍ

 ايزنتٛصا٠ رعا٤ ؽعبإ ستُز 4

رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ ع٢ً تأثريات 

بعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ ٚايٓباتات ايطبٝ٘ 

ضز ايتغُِ ايهًٟٛ بادتالنتٛط اَني 

 يف ادتضسإ

عات نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝ ع٢ً تأثريات رصا

بعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ ٚايٓباتات ايطبٝ٘ 

 ضز ايتغُِ ايهًٟٛ يف ادتضسإ

 غري دٖٛضٟ

 ايزنتٛصا٠ عظٙ ع٢ً سغٔ 5

بعض ايزصاعات ايتؾضحي١ٝ عًٞ االطضاف 

 يف ايزداز ايضَٚٞ ٚاالٚط ٚاذتُاّ

رصاعات تؾضحي١ٝ َتكز١َ ع٢ً ايطضف 

 ايكاصٞ يف االبٌ ٚادتاَٛؼ

 دٖٛضٟ
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 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -24
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 
 ْٛصٖإ اعا١َ عبز اذتٞ

 َربٚى اذتًٛ

 املادغتري

ٚصف املضنبات ايطبٝع١ٝ اذت١ٜٛٝ 

ايٓؾط١ ايٓاجت١ َٔ بهارٜا 

Actinomycetes   املفصٛي١ َٔ عٝٓات

تًف١ َٔ ايهَٛبغت يٓباتات ايظٜٛت شت

 ايعطض١ٜ

ٚصف املضنبات ايطبٝع١ٝ اذت١ٜٛٝ 

ايٓؾط١ ايٓاجت١ َٔ ايبهارٜا املفصٛي١ َٔ 

عٝٓات شتتًف١ َٔ ايهَٛبغت يٓباتات 

 ايظٜٛت ايعطض١ٜ

 غري دٖٛضٟ

 

 

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

 

 :ـياضيةالر التربيةكلية  -23
 

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 31/3/2017اىل  1/4/2016 ال ٜٛدز  املادغتري  عاص٠ فتشٞ نُاٍ ٖاؽِ 1

 

 

 :ـالطب البيطريكلية  -22
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 18/12/2016إىل  18/12/2015َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري خايز ستُز ْبٝ٘ 1

 13/6/2016إىل  14/6/2015َٔ  13/6/2015إىل  14/6/2014َٔ   ايزنتٛصاٙ ستُز ستُز ععز ايزٜٔ 2

 18/6/2017اىل  19/6/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصاٙ  امحز َصطف٢ ستُز 3

 

 

 :ـالعلومكلية  -25
  

 املــدة املطلـوب مــدها لسابـــقاملـــد ا الدرجــة اسـم الطالــب م

 11/7/2016ايٞ  11/1/2016 ال ٜٛدز  املادغتري  صساب ْارٟ سفع٢ ساَز 1

 19/12/2016ايٞ  19/12/2015 ال ٜٛدز  املادغتري عظٜظ٠ عٓار ستُٛر ستُز 2
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 :ـالطب البشريكلية  -22
  

 م
 ـوب مــدهااملــدة املطل املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 1/3/2017ايٞ  1/3/2016 1/3/2016ايٞ  1/3/2015 املادغتري  عُضٚ فتشٞ امحز 1

 1/10/2015ايٞ  1/10/2014 1/10/2014ايٞ  1/10/2013 املادغتري ستُز عبز ايعًِٝ سذاز 2

 

 

 :ـالحقوقكلية  -27
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 30/6/2016ايٞ  1/7/2015 30/6/2015ايٞ  1/7/2014 ايزنتٛصاٙ  صؽا امحز عبز ايضمحٔ 1

 11/7/2017ايٞ  12/7/2016 11/7/2016ايٞ  12/7/2015 ايزنتٛصاٙ  خايز سغني ستُز سغني 2

 16/2/2017ايٞ  17/2/2016 16/2/2016ايٞ  17/2/2015 ايزنتٛصاٙ  امئ دابض ناٌَ ستُز 3

 17/3/2017ايٞ  18/3/2016 17/3/2016ايٞ  18/3/2015 ايزنتٛصاٙ  ايزٜٔ امساعٌٝستُز ععز  4

5 

ستُز عبز اهلل ستُز 

 سغني

 11/9/2016ايٞ  12/9/2015 11/9/2015ايٞ  12/9/2014 ايزنتٛصاٙ 

6 

ْاصض عزيٞ ستاصب عبز 

 املغٝح

 11/9/2016ايٞ  12/9/2015 11/9/2015ايٞ  12/9/2014 ايزنتٛصاٙ 

 7/6/2017ايٞ  8/6/2016 7/6/2016ايٞ  8/6/2015 ايزنتٛصاٙ  بٛ بهض عبز ايكارصصضا ا 7

 19/6/2017ايٞ  20/6/2016 19/6/2016ايٞ  20/6/2015 ايزنتٛصاٙ  مجاٍ ٚيِٝ عًُٝإ 8

 15/4/2017ايٞ  16/4/2016 ال ٜٛدز ايزنتٛصاٙ  َصطف٢ عبزٙ عبز اذتُٝز 9

 7/3/2017ايٞ  8/3/2016 7/3/2016ايٞ  8/3/2014 ايزنتٛصاٙ  مجاٍ عبز ايغتاص عًٝؿ 10

 19/6/2017ايٞ  20/6/2016 19/6/2016ايٞ  20/6/2015 ايزنتٛصاٙ  امحز ستُز امحز ايكاضٞ 11

 7/3/2017ايٞ  8/3/2016 7/3/2016ايٞ  8/3/2015 ايزنتٛصاٙ  اعض َٓري ايغٝز ستٝغٔ 12

13 

ستُز َصطف٢ ايٓشاؼ 

 خًف

 19/6/2017ايٞ  20/6/2016 19/6/2016ايٞ  20/6/2015 ايزنتٛصاٙ 

 16/1/2017ايٞ  17/1/2016 ال ٜٛدز ايزنتٛصاٙ  ٚا٥ٌ عبز اجملٝز سغٔ 14

 17/2/2017ايٞ  18/2/2016 17/2/2016ايٞ  18/2/2015 ايزنتٛصاٙ  امئ طاٜز امحز صضٛإ 15

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        12                 42/5/4112( بتاريـخ 111الجلسـة رقـم )

 

 

 -ية:قيد رسائل الماجستير والدكتوراه التال ايقاف( وافق المجلس على )هـ
 

 :ـالطب البيطريكلية  -21
 

 السبـب  عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م

 َادغتري ٢َٓ امحز عبز ايًطٝف 1

بعض ايزصاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ اذت١ٜٛٝ ع٢ً ايتأثري احملغٔ 

 يًغًّٝٝٓٝٛ بادتضسإ املصاب١ جتضٜبٝا بايغهضٟ
 َضافك١ ايظٚز

 

 :ـالطب البشريكلية  -22

 

 السبب الدرجة ـباسـم الطالـ م

 ايغفض يًداصز يًتزصٜب َادغتري نُاٍ صتٝب َكاص صطم اهلل 1

 َضافك١ طٚز َادغتري رعا٤ امحز عُض سغاْني 2

 

 

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

 :ـالحقوقكلية  -51
 
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 ايزنتٛصاٙ عبز ايععِٝ سغاْني ٖب٘ 1
ايضقاب١ ايغٝاع١ٝ يًٓؾاط 

 اذتهَٛٞ ف٢ ايٓعاّ ايربملاْٞ

عزّ دز١ٜ ايباسح ٚجتاٚط املز٠ 

 ايكا١ْْٝٛ

 

 

 :ـالطب البيطريكلية  -51
 
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 ملكزّ َٔ ايطايببٓا٤ا ع٢ً ايطًب ا ----------------- رب١ًَٛ  ستب مسري خًٌٝ  1

 َادغتري إميإ ع٢ً أبٛ عضٜع 2

رصاعات عٔ املغببات ايبهٝار١ٜ 

يعاٖض٠ تٛصّ ايضأؼ يف بزاصٟ 

 ايتغُني

اْتٗا٤ َز٠ قٝز ايباسح بزصد١ 

 املادغتري

3 

خزجي١ عبز ارتايل 

 سغٔ 

 ايزنتٛصا٠

َعاٜري ادتٛر٠ يتكِٝٝ ٚحتغني 

بعض املٓتذات ايًب١ٝٓ املباع١ يف 

 ف َز١ٜٓ بين عٜٛ

ايطايب١ َٓكطع١ اْكطاع تاّ 

 نُا دا٤ بهتاب ايكغِ
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 المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد :ـ -54
 
 

 إىل من الدرجة اسـم الطالــب م

 داَع١ ايفّٝٛ  داَع١ بين عٜٛف  َادغتري امحز صضا َصطفٞ 1

 داَع١ ايفّٝٛ  داَع١ بين عٜٛف  َادغتري فٗز ستُز املهاٟٚ 2

 داَع١ بين عٜٛف  داَع١ ايكاٖض٠  َادغتري َض٠ٚ ستُز محزإ 3

 

 

 المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن استكمال رسالة الماجستير : المذكرات -53
 

 

 مالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 2015ْٛفُرب  –دٝز  ربًّٛ ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ اؽضف ٚصفٞ بؾاٟ 1

 2015َاٜٛ  –دٝز  ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ ربًّٛ َٝٓا ععٝز تَٛاؼ 2

 2015ْٛفُرب  –دٝز  ربًّٛ ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ امحز صَطإ عبز ايععِٝ 3

 2015ْٛفُرب  –دٝز  ربًّٛ االْف ٚاالسٕ امسا٤ امحز صارم 4

 2015انتٛبض  –دٝز دزا  ربًّٛ طب االطفاٍ نضِٜ امساعٌٝ صبشٞ 5

 2015ْٛفُرب  –دٝز  االطفاٍربًّٛ طب  ؽُٝا٤ دٛر٠ ستُز 6

 2015ْٛفُرب  –دٝز  ربًّٛ طب االطفاٍ َٝٓا سٓا صؽزٟ سٓا 7

 2015َاٜٛ  –دٝز  ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز ٚال٤ صالح عبز ايْٛٝػ 8

 2015َاٜٛ  –دٝز  ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز َاصتٝٓا دٛصز سنٞ 9

 2015اٜٛ َ –دٝز  ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز صبٝع سغٔ عًٞ ابضاِٖٝ 11

 2015َاٜٛ  –دٝز  ربًّٛ ايباط١ٓ ايعا١َ خايز نُاٍ ستُز 11

 2015َاٜٛ  –دٝز  ربًّٛ ايكًب ٚاالٚع١ٝ ايز١َٜٛ   دٛطٜف فاْٛؼ صطم بٓٝاَني 12

 2015ْٛفُرب  –دٝز  ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز امحز عٝز فضز خًٌٝ 13

 

 

 :ـالغاء ايقاف القيدبشرى بشأن المقدمة من كلية الطب ال ةوافق المجلس على المذكر -52
 
 

 السبب الدرجة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ ع٢ً طًبٗا رنتٛصاٙ سٓإ عًٞ ستُز عًٞ 1
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 إىل من اسـم الطالــب م

 ربًّٛ َادغتري صؽا عٝز عبز اذتًِٝ عًٞ 1

 

 
 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضز

 

        

 

         

 

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَع١

 

 أ.ر / أَني ايغٝز امحز يطفٞ

 


