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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 .ً  23/8/2016   ( بتاصٖذ121التصزٖل عمٜ ذلضض اجلمغٛ الغابكٛ صقي ) -

 

 الكضاص

 .ٔافل اجملمـػ عم٘ التصزٖل عم٘ ذلضض اجلمغٛ الغابكٛ   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

 

فضض صعًٕ بؾأُ وَ جلٍٛ صعاٖٛ ٔاعتدزاً سٕٗاٌات التذاصب لمتعمٗي ٔالبشح العمى٘ ٚ املكزوٛ املشنض -

 ٖكضِا دلمػ اجلاوعٛ عمٜ نن حبح ٖتي تغذٗمْ بالمذٍٛ .

 

 الكضاص

 اعارٚ املٕضٕع اىل المذٍٛ املدتصٛ لتٕضٗح آلٗٛ رفع الضعًٕ  -

 

 –ٛ املغذمٛ حتت اؽضاف ر/ ذلىز اواً عبز املبز٢ املشنضٚ املكزوٛ بؾأُ الٕضع الكإٌٌ٘ لمضعاٟن العمىٗ -

 االعتاس املغاعز بهمٗٛ الصٗزلٛ الشٝ مت فصمْ حبهي دلمػ التأرٖب االبتزاٟ٘ .

 

 الكضاص

 املٕافكٛ عمٜ صأٙ املغتؾاص الكإٌٌ٘  -

 

 املشنضٚ املكزوٛ وَ الباسجٛ/ وضٔٚ سغني قضٌ٘ بؾأُ املٕافكٛ عمٜ خفض وصضٔفات الزصاعات العمٗا -

  لعضٔفّا اخلاصٛ .

 الكضاص

 عزً وٕافكٛ اجملمػ .  -

 

عٗٛ ٔطصاعٛ االٌغذٛ مٜ إٌؾاٞ وعّز أحباخ اخلالٖا اجلشاملشنضٚ املكزوٛ بؾأُ وٕافكٛ دلمػ اجلاوعٛ ع -

 احلٕٗاٌٗٛ ٔالٍباتٗٛ .

 الكضاص

 أسٗط اجملمػ عمىا  -
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ٖتي  باسح صعًٕ التشهٗي عمٜ اُحتىن البؾأُ املٕافكٛ عمٜ  العمًٕاملشنضٚ املكزوٛ وَ نمٗٛ  -

 اعفاٞٓ وَ صعًٕ قاعٛ الغٗىٍاص.

 الكضاص

ٌاٟب صٟٗػ اجلاوعٛ لؾ٠ُٕ الزصاعات العمٗا    ـ تؾهٗن جلٍٛ بضٟاعٛ  أ.ر. طضٖف ؽٕق٘

 -: ٔالبشٕخ  ٔ عضٕٖٛ نال وَ

 ٗا ٔالبشٕخٔنٗن نمٗٛ التعمٗي الصٍاع٘ لمزصاعات العم                   ا.ر/ ذلىز عالوٛ            

 ا.ر/ امحز عمٜ فضغمٜ                       ٔنٗن نمٗٛ الزصاعات املتكزوٛ لمزصاعات العمٗا

 لمزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ العمًٕٔنٗن نمٗٛ                                       ا.ر/ عظٖظ ٌعري

 صاعات العمٗا ٔ البشٕخٔنٗن نمٗٛ التىضٖض لمز                 ا.ر/ دّٗاُ الػٍٗى٘          

 ٔ البشٕخ اهلٍزعٛ لمزصاعات العمٗانمٗٛ  ٔنٗن                   امحز ذلىز سغَا.ر/ 

 ٔنٗن نمٗٛ العالز الطبٗع٘ لمزصاعات العمٗا ٔ البشٕخ                                 ا.ر/ الفت رٖاب     

 إلعزار تكضٖض .

 

 ت سصٕه الباسجني باجلاوعٛ عمٜ املٍح الزٔلٗٛ .املشنضٚ املكزوٛ بؾأُ عكز ٌزٔٚ آلٗا -

 

 الكضاص

 . ٔافل اجملمـػ  -

 

 

 املشنضٚ املكزوٛ بؾأُ تهمٗف ٔسزٚ ٌعي املعمٕوات باجلاوعٛ مبٗهٍٛ قطاع الزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ. -

 

 الكضاص

ٌاٟب صٟٗػ اجلاوعٛ لؾ٠ُٕ الزصاعات العمٗا    ـ تؾهٗن جلٍٛ بضٟاعٛ  أ.ر. طضٖف ؽٕق٘

 -: بشٕخ  ٔ عضٕٖٛ نال ؤَال

 

 ا.ر/ ذلىز عبز اهلل                                عىٗز نمٗٛ التذاصٚ

 ٔنٗن نمٗٛ احلكٕم لمزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ              أ.ر. وصطفٜ عبز اجلٕار 

 العمٗأنٗن نمٗٛ الطب البٗطضٙ لمزصاعات                       ا.ر/ ذلىز البابم٘              

 الرتبٗٛ لمزصاعات العمٗانمٗٛ  ٔنٗن                        اعاوٛ ذلىٕر قضٌ٘ا.ر/ 

 لمزصاعات العمٗا ٔالعمًٕ الغٗاعٗٛ االقتصارنمٗٛ  ٔنٗن                    زلاح عبز الفتاح عم٘ا.ر/ 

 لمزصاعات العمٗأنٗن نمٗٛ الصٗزلٛ                                          اون عٗغٜ  ا.ر/ 

 احلاعبات ٔاملعمٕوات ٔوزٖض وضنظ ٌعي املعمٕوات بهمٗٛ املزصؼ                                          ٔلٗز ذلىٕرر/ 

 

 إلعزار تكضٖض .
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 عٍٕٖٛ ألفضن بضاٞٚ اخرتاع باجلاوعٛ . داٟظٚ  املشنضٚ املكزوٛ بؾأُ اعتشزاخ -

 

 الكضاص

تي وٍح افضن بضاٞٚ اخرتاع داٟظٚ والٗٛ قزصِا عؾضٚ االف دٍّٗا ٖٔتي عمٜ اُ ٖ ٔافل اجملمـػ  -

 .تهضميْ فٜ عٗز العمي

 

 

 املشنضٚ املكزوٛ بؾأُ إٌؾاٞ وٕاقع الهرتٌٔٗٛ لهن األقغاً العمىٗٛ باجلاوعٛ عمٜ وٕاقع الهمٗات. -

 الكضاص

ت العمٗا ٌاٟب صٟٗػ اجلاوعٛ لؾ٠ُٕ الزصاعا   ـ تؾهٗن جلٍٛ بضٟاعٛ  أ.ر. طضٖف ؽٕق٘

 -: ٔالبشٕخ  ٔ عضٕٖٛ نال وَ

 

 ذلىز محار ٍِزٙ                   املزٖض التٍفٗشٝ لمىؾضٔعات باجلاوعٛا.ر/ 

 لمزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ االعالًٔنٗن نمٗٛ                                     ذلىز طَٖا.ر/ 

 لمزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ آلرابأنٗن نمٗٛ           ا.ر/ صوضاُ عبز الٍيب              

 ٔ البشٕخ الظصاعٛ لمزصاعات العمٗانمٗٛ  ٔنٗن                                 دّٗاُ دابضا.ر/ 

 ٔ البشٕخ اهلٍزعٛ لمزصاعات العمٗانمٗٛ  ٔنٗن         امحز ذلىز سغَ         ا.ر/ 

 لمػٛ الفضٌغٗٛ بهمٗٛ الرتبٗٛ وضٔٚ ذلىٕر                               صٟٗػ قغي ا أ.ر/

 وزٖض وؾضٔع البٕابٛ االلهرتٌٔٗٛ                        فّز نىاه الزَٖر/ 

 

 إلعزار تكضٖض .

 

 . الطبٗٛٔالعبٕات اخلاصٛ بالتشالٗن الهٗىٗاٟٗٛ  وعىن اٌؾاٞ املشنضٚ املكزوٛ بؾأُ  -

 الكضاص

اوعٛ لؾ٠ُٕ الزصاعات العمٗا ٌاٟب صٟٗػ اجل   ـ تؾهٗن جلٍٛ بضٟاعٛ  أ.ر. طضٖف ؽٕق٘

 -: ٔالبشٕخ  ٔ عضٕٖٛ نال وَ

 

 ٔنٗن نمٗٛ الطب البٗطضٙ لمزصاعات العمٗا                      ا.ر/ ذلىز البابم٘              

 ٔنٗن نمٗٛ الصٗزلٛ لمزصاعات العمٗا                                        اون عٗغٜ  ا.ر/ 

 ٔ البشٕخ الظصاعٛ لمزصاعات العمٗانمٗٛ  ٔنٗن                                       دّٗاُ دابضا.ر/ 

 لمزصاعات العمٗا ٔالبشٕخ العمًٕٔنٗن نمٗٛ                                          ا.ر/ عظٖظ ٌعري

 ٗاالطب البؾضٙ لمزصاعات العمنمٗٛ  ٔنٗن                           ذلىز عبز الكارصا.ر/ 

 

 إلعزار تكضٖض .
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 

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

 

 :ـالرياضية التربيةكلية  -2
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 
ِالٛ عبز الععٗي 

 ذلىز

 تري املادغ
اثض املعغهضات الرتٔحيٗٛ عمٜ الٍغل الكٗى٘ لزٝ طالب 

 داوعٛ بٍٜ عٕٖف

 ا.ر/ باله عبز العظٖظ

 ر/ امحز ِاؽي

1 

4 

 

 

 :ـالحقوقكلية  -1
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

امحز ذلىز امحز 

 عبز الكارص

 املادغتري

ضٖٛ يف وٍطكٛ ؽضم تضعٗي احلزٔر البش

املتٕعط ٔفكا التفاقٗٛ االوي املتشزٚ لكإٌُ 

رصاعٛ تطبٗكٗٛ لرتعٗي  – 1982البشاص لعاً 

 احلزٔر البشضٖٛ املصضٖٛ

 3 ا.ر/ عاره عبز اهلل

 الزنتٕصاٚ ضٗاٞ الزَٖ ععز 2

عمطٛ ٠ِٗٛ الٍٗابٛ االراصٖٛ بني الزعتٕص 

 رصاعٛ وكاصٌٛ –ٔالكإٌُ 

 7 ا.ر/ عالٞ عبز املتعاه

 الزنتٕصاٚ ذلىز ذلىٕر عم٘ 3

الزٔص االدتىاع٘ ٔاالقتصارٙ لمكاض٘ 

 رصاعٛ وكاصٌٛ –الزعتٕصٙ 

 12 ا.ر/ ذلىز اٌػ دعفض

 

 

 

 :ـالعلومكلية  -3
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

عبز احلمٗي عم٘ 

 عٗز

 املادغتري

عَ البٗاٌات يف  تطبٗل تكٍٗات التٍكٗب

 اختباص الربدلٗات

 1 ر/ ذلىز عٗز قاٖز

 املادغتري صبٗع ابضاِٗي ذلىز 2

ذلاناٚ عزرٖٛ لبعض مناسز املعمٕوتٗٛ 

 الهىٗٛ

 ا.ر/ ذلىٕر عبز العاط٘

 ر/ عم٘ سغَ حبضأٙ

6 

6 
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 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -4
 

 

 شـــــرفامل عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 بزاٟن اجلبػ يف صٍاعٛ االمسٍت املادغتري ؽضٖف سغَ ذلىز 1

 ا.ر/ عم٘ قضٌ٘

 ر/ ٌبٗمٛ ؽشاتْ

 ر/ محزٙ صالح

1 

14 

2 

 املادغتري صربٙ ذلىز عم٘ 2

حتضري ٔتٕصٗف وٕار نّضٔضػطْٗ 

 حلصار الطاقٛ

 ر/ مساٞ الزم

 ر/ ٔاٟن طنضٖا

17 

1 

3 

عبز الٍاصض ذلىٕر 

 ابضاِٗي

 املادغتري

اختظاه الهضًٔ الغزاع٘ يف االمسٍت 

 باعتدزاً وٕار ذلمٗٛ

 ر/ امساٞ عٗز محٕرٓ

 ر/ عصاً عبز الضمحَ

 ر/ ذلىز عبز احلهٗي

2 

1 

1 

 املادغتري اؽضف عم٘ امحز 4

التشمٗن ٔالتشهي يف الٍعاً 

الهّضٔضٕٟ٘ لضذ املٗآ حتت ظضٔف غري 

 طبٗعٗٛ

 ا.ر/ محزٙ فضغن

 ر/ نضٖي عم٘

 ض الغعزٙا.ر/ داب

4 

1 

1 

5 

امحز عبز املٍعي 

 امحز

 املادغتري

حتضري ٔتٕصٗف وٕار ٌإٌورتْٖ وتعزرٓ 

الٕظاٟف لتغتدزً نمٕسٛ 

 الٗهرتٔلٗىٍغٍٗت تعىن بالتٗاص املرترر

 ا.ر/ امحز فضغم٘

 ر/ ٔاٟن طنضٖا

25 

1 

  

 

 :ـالتربيةكلية  -5
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  ؽٗىاٞ ذلغَ مجعٛ  1

أثض بعض أمناط الضعًٕ التٕضٗشٗٛ الهاصتٌٕٗٛ )ثٍاٟٗٛ األبعار 

ٔثالثٗٛ األبعار( لمهتاب املزصع٘ عمٜ اإلرصاك البصضٙ ٔفّي 

 الٍص املهتٕب لتالوٗش املضسمٛ اإلبتزاٟٗٛ 

 أر/ وزحيٛ سغَ ذلىز

 أً ر/ ذلىز أمحز ذلىز

8 

7 

 املادغتري  عشض قضٌ٘  أمحز  2

( ٔالتعمي التعأٌ٘ يف تٍىٗٛ K.W.Lأثض الزور بني اعرتاتٗذ٘ )

بعض وّاصات الفّي الكضاٟ٘ لزٝ طالب الصف األٔه الجإٌٙ 

 الظصاع٘ يف وارٚ المػٛ اإلزلمٗظٖٛ 

 9 أ ً ر/ رلتاص عبز الفتاح 

 املادغتري عهٍٗٛ وعٕض أمحز  3

ات األطفاه سٔٙ اإلعاقٛ الفهضٖٛ رٍٖاوٗات االنت٠اب لزٝ أوّ

 باعتدزاً اختباص تفّي املٕضٕع )رصاعٛ إنمٍٗٗهٗٛ(

 11 أر/ صؽار عم٘ عبز العظٖظ

 رنتٕصاٚ  ذلىز عبز العاط٘ عبز املٍعي  4

أثض الزور بني اعرتاتٗذ٘ التزصٖػ التبارل٘ ٔاخلضاٟط الشٍِٗٛ 

 االلهرتٌٔٗٛ يف تزصٖػ الضٖاضٗات عمٜ التشصٗن االعتزالل٘

 ٔعارٚ املجابضٚ لزٝ تالوٗش املضسمٛ اإلعزارٖٛ 

 9 أر/ ذلىٕر أمحز ذلىٕر 

 رنتٕصاٚ أوريٚ عبز الفضٗن عبز الِٕاب  5

فاعمٗٛ بضٌاور وكرتح قاٟي عمٜ األٌؾطٛ املتهاومٛ يف 

انتغاب أطفاه الضٔضٛ لبعض املفاِٗي البٕٗلٕدٗٛ ٔتٍىٗٛ 

 التفهري الٍاقز

 أ ر/ ذلىز محار ٍِزٙ

 حيٛ وصطفٜ أ ً ر/ وز
11 
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 :ـالصيدلةكلية  -6
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري بغىْ ذلىز ارصٖػ 1

االٌبعاخ ٔالرتاني الضٟٕٙ لزٔاٞ 

الغالبٕٗتاوٕه يف وضضٜ الغزٚ الضٟٕٖٛ 

 املظوٍْ

 ا.ر/ صاٌزا صالح الزَٖ

 لزَٖر/ عبري صالح ا

 ر/ صغزٚ صؽزٙ

2 

4 

1 

 املادغتري عٗمفٗا واِض فضز 2

رصاعٛ تأثري اجلضعٛ الجابتٛ ملظٖر عكاص 

االومٕرٖبني ٔالفالغاصتاُ وكاصٌٛ مبظٖر 

عكاص الٍبٗفٕلٕه ٔالفالغاصتاُ عمٜ ضػط 

 عاعٛ 24الزً الٕعط٘ ٔضػط الزً 

 ا.ر/ ِؾاً بؾضٙ

 ر/ ِزٝ ذلىز

2 

1 

 املادغتري عشض ذلىز اوني 3

اعٛ عكاقريٖٛ ٔبٕٗلٕدٗٛ لبعض رص

 الٍباتات الطبٗٛ الربٖٛ اليت تٍىٕ يف وصض

 ر/ ذلىز االوري

 ر/ سغاً رلتاص

1 

6 

4 

ذلىز ابٕ احلغَ 

 عٗز

 املادغتري

تصىٗي ٔتؾٗٗز وؾتكات البٍٗظاوٗزاطٔه 

 سات فاعمٗٛ بٕٗلٕدٗٛ وتٕقعٛ

 ا.ر/ محزٙ ذلىز

 ا.ر/ خالز صؽار

 ر/ امياُ نىاه

2 

13 

9 

 الزنتٕصاٚ ٕت امحزامحز صف 5

تصىٗي ٔتؾٗٗز وضنبات ٌٗرتٔدٍٗٗٛ 

سمكٗٛ غري وتذاٌغٛ دزٖزٚ سات فاعمٗٛ 

 بٕٗلٕدٗٛ ذلتىمٛ

 ا.ر/ محزٙ ذلىز

 ر/ ذلىز طْ

 ر/ ٌّٜ ِاٌ٘

1 

14 

9 

 الزنتٕصاٚ طْ ساوز امحز 6

تؾٗٗز بعض وضنبات ثالثٗٛ احلمكْ سات 

 التأثري احملتىن نىضار لاللتّاب

 ا.ر/ خالز صؽار

 مياُ نىاهر/ ا

 ر/ وارلني بضت٘

 ر/ ٔاٟن امحز

14 

8 

2 

1 

7 

امحز سغَ عبز 

 العظٖظ

 الزنتٕصاٚ

تصىٗي ٔتؾٗٗز بعض بزاٟن وؾتكات 

البرياطٔه سات الفاعمٗٛ احملتىمْ 

 نىضارات لاللتّابات

 ا.ر/ خالز صؽار

 ر/ ذلىز طْ

 ر/ ٌّٜ ِاٌ٘

15 

13 

8 

8 

اعضاٞ عبز الِٕاب 

 سغني

 الزنتٕصاٚ

لتشمٗن ٔالتشكل وَ تطٕٖض اعالٗب ا

اجلٕرٚ يف ضٕٞ االؽضاف عمٜ التشمٗن 

 الصٗزل٘

 ا.ر/ ِالٛ الغٗز

 ر/ ابضاِٗي امحز

 ر/ اداله عبز احلىٗز

 ر/ ٌغضَٖ صالح الزَٖ

3 

4 

3 

1 

 الزنتٕصاٚ ِٗاً صالح ساوز 9

رصاعٛ فٗتٕ نٗىٗاٟٗٛ ٔبٕٗلٕدٗٛ لٍبات 

ؽٕك اجلىن وَ الفصٗمٛ الٍذىْٗ الشٙ 

 ٍٖىٕ يف وصض

 ح فهضٙر/ عاو

 ر/ امساٞ ابضاِٗي

 ر/ عبري عٗز

6 

3 

6 

10 

امساٞ مجاه صف٘ 

 الزَٖ

 الزنتٕصاٚ

تصىٗي ٔتؾٗٗز ٔتكٗٗي الفاعمٗٛ 

البٕٗلٕدْٗ ملؾتكات دزٖزٓ وَ املضنبات 

احلمكْٗ الػري وتذاٌغْ وتٕقع اُ ٖهُٕ 

 هلا ٌؾاط اقضٖباطٖين

 ا.ر/ مسري ذلىز

 ر/ ذلىز طْ

 ر/ ٌّٜ ِاٌ٘

1 

12 

7 

11 

٘ عبز لكاٞ فتش

 احلهٗي

 الزنتٕصاٚ

صٗاغٛ ساوالت وتٍاِٗٛ يف الصػض وَ 

االرٖٔٛ املضارٚ لاللتّابات يف اؽهاه 

 رصاعٛ وعىمٗٛ –رلتمفٛ 

 ا.ر/ ِبْ فاصٔم

 ر/ صؽا وصطفٜ

 ر/ اعاوٛ ذلىز

11 

6 

4 
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 -)ب( وافق المجلس على تعديل إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 
 ـ:العلوم كلية -7

 
 

 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 الزنتٕصاٚ عال٘ وصطفٜ ابضاِٗي 1

 ر/ ٌارٖٛ امحز وصطفٜ

 ر/ عٍاٞ صضا عبز العمٗي

 ر/ ٍِاٞ ذلىٕر ذلىز

 ا.ر/ دلزٙ عبز الضسٗي عم٘

 ر/ ٌارٖٛ امحز وصطفٜ

 ر/ عٍاٞ صضا عبز العمٗي

 ر/ ٍِاٞ ذلىٕر ذلىز

 

 

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

 

 :ـالعلومكلية  -8
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

وضٔٚ عبز الضمحَ 

 عمٜ

 رنتٕصآ

التأثريات الٕقاٟٗٛ تكٗٗي 

لبعض الٍباتات الطبٗٛ عمٜ 

غتشجٛ مبضنبات الغىٗٛ امل

الفٕعفٕص العضٕٙ ٔاملبٗزات 

 الهاصباواتٗٛ يف اجلضساُ

تكٗٗي التأثريات الٕقاٟٗٛ 

لمىغتدمص االٖجإٌل٘ لٍبات٘ 

الغالفٗا ٔالضٔتا عمٜ الغىٗٛ 

املغتشجٛ بالهمٕصبرئفٕؼ 

 ٔاملٗجٕوٗن يف اجلضساُ البٗضاٞ

غري 

 دِٕضٙ

 

 

 

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

 

 
 :ـالعلومكلية  -9

  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

1 
وضٔٚ امحز خنضٖظٙ 

 ذلىز

 15/12/2017اىل  15/6/2016 15/6/2016اىل  15/6/2015 وادغتري

 17/10/2016اىل  17/10/2015 17/10/2015اىل  17/10/2014 وادغتري غارٚ عم٘ ذلىز عم٘ 2
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 :ـالحقوقكلية  -22
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 11/7/2017اىل  12/7/2016 11/7/2016اىل  12/7/2015 رنتٕصآ اميَ عبز الضمحَ اواً 1

 16/6/2017اىل  17/6/2016 16/6/2016اىل  17/6/2015 رنتٕصآ عٗز ذلىز اوني 2

 21/12/2017اىل  22/12/2015 21/12/2015اىل  22/12/2014 رنتٕصآ ٌضوني ععز ذلىز 3

 24/5/2017اىل  25/5/2016 24/5/2016اىل  25/5/2015 رنتٕصآ طاصم طْ ذلىز 4

5 
ذلىز عبز الضمحَ عبز 

 الٍعٗي
 12/5/2017اىل  13/5/2016 12/5/2016اىل  13/5/2015 رنتٕصآ

 16/6/2017اىل  17/6/2016 16/6/2016اىل  17/6/2015 رنتٕصآ ٌزاصدب ذلىز  6

 

 :ـالتربيةكلية  -22
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 19/9/2017إىل  20/9/2016وَ  ال ٖٕدز  رنتٕصاٚ  وادزٚ أمحز صدب  1

 

 

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

 -كلية الطب البيطري: -21
 
 

 مبـررات إيقـاف القيـد الدرجــة اسـم الطالــب م

 الغفض خلاصز رنتٕصآ ذلىٕر الغٗز ذلىٕر 1

 

 -كلية الصيدلة: -23
 
 

 مبـررات إيقـاف القيـد الدرجــة اسـم الطالــب م

 ظٔزوضافكٛ ال وادغتري بغىْ داله الزَٖ سمى٘ 1
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 -)و( وافق المجلس على شطب قيد رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:

 
 :ـالعلومكلية  -24

 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 عَ الفضاصات التٕبٕلٕدٗٛ الفاطٖٛ وادغتري اوري فؤار عطٗٛ 1

بٍاٞ عمٜ تكضٖض الغارٚ 

املؾضفني سٗح أُ الطالب غري 

ٍٖذظ ؽ١ ٖشنض  وٍتعي ٔمل

 ٔقز مت إٌشاص الطالب ثالخ وضات

 

 

 :ـالحقوقكلية  -25
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 رنتٕصآ ٖغضٙ ذلىز خمٗن 1

الضىاٌات الكإٌٌٗٛ املتعمكٛ باملعاوالت 

 االلهرتٌٔٗٛ

عزً دزٖٛ الباسح ٔجتأط 

 احلز االقصٜ لمىز

 

 

 
 

 

 ٌاٟب صٟٗػ اجلاوعٛ

 صاعات العمٗا ٔالبشٕخلمز

 

 أ.ر / طضٖف ؽٕق٘ فضز

 

        

 

         

 

 

 ,,ٖعتىز  

 صٟٗػ اجلاوعٛ

 

 أ.ر / أوني الغٗز امحز لطف٘

 

 


