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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 و . 20/9/2016( بتاصٓذ   123التصزٓل علٙ ستطض ادتلغ٘ الغابك٘ صقه ) -

 

 الكضاص

 .ّافل اجمللـػ علٕ التصزٓل علٕ ستطض ادتلغ٘ الغابك٘   -

  

 

 ثالثا: الضىابط
 

 

ضٗ املكزم٘ بؾأٌ الٔات تفعٔل املٔهي٘ االلٔ٘ لكطاع الزصاعات العلٔا ّالبشْخ ّرّص املشن  -

 الغارٗ الْنالٛ املدتصني يف سلو.

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 

املشنضٗ املكزم٘ بؾأٌ مشْل اذتاصلني علٙ ميح رصاعٔ٘ بضعآ٘ االراصٗ العام٘ للبعجات   -

 .مارٓا ّاربٔا مجلنا املبتعجني الضمسٔني

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 

ادضاٛات االعزار ليزّٗ بعيْاٌ " الكزصات البشجٔ٘ للذامع٘ ّرّصٍا يف  املشنضٗ املكزم٘ بؾأٌ  -

 سل مؾهالت ستافع٘ بين عْٓف" .

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 

املشنضٗ املكزم٘ بؾأٌ عبل ّزتاالت التعاٌّ مع دامع٘ ٍريّؽٔنا مبا ٓغَه يف حتكٔل   -

 ف ارتط٘ االعرتاتٔذٔ٘ للذامع٘ .اٍزا

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        2                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 

 

املشنضٗ املكزم٘ بؾأٌ تفعٔل قضاص زتلػ ادتامع٘ بتكٔٔه اراٛ ّاىؾط٘ اعطاٛ ٍٔٝ٘   -

 املتكزمني للرتقٔ٘ .التزصٓػ بادتامع٘ 

 الكضاص

 أسٔط اجمللػ علنا  -

 

دادٔات بهلٔ٘ العلْو ّمضنظ املشنضٗ املكزم٘ بؾأٌ الرتتٔب الفتتاح ّصؽ٘ تصئع الظ  -

معنل  العبْات ارتاص٘ بالتشالٔل  ّصٔاى٘ االدَظٗ العلنٔ٘ بهلٔ٘ التعلٔه الصياعٕ 

 الهٔنٔأٜ٘ ّالطبٔ٘ .

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 

 

املزصؼ نلٔ٘ الزصاعات املتكزم٘ بؾأٌ املْافك٘ علٙ اعتنضاص تغذٔل مً املشنضٗ املكزم٘   -

 . ظامع٘ الظقاطٓلمحز الغٔز  / امحز ىبٔل ااملغاعز 

 

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الزصاعات املتكزم٘ بؾأٌ املْافك٘ علٙ اعتنضاص تغذٔل املزصؼ   -

 املغاعز / امحز مجال نامل  ظامع٘ ٍريّؽٔنا بالٔاباٌ .

 

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 

لضٓاضٔ٘ بؾأٌ املْافك٘ علٙ قبْل الطالب املتكزمني املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الرتبٔ٘ ا  -

 و . 2016/2017ادغتري ّالزنتْصاٗ للعاو ادتامعٕ ملللزصاعات العلٔا مبضسل٘ الزبلْو ّا

 

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الصٔزل٘ بؾأٌ املْافك٘ علٙ قبْل طالب الغي٘ التنَٔزٖ   -

 و . 2016/2017ميٕ للنادغتري للعاو االنار

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -
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املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ علْو سّٖ االستٔادات ارتاص٘ بؾأٌ املْافك٘ علٕ عنل زتل٘   -

 علنٔ٘ متدصص٘ يف زتال سّٖ االستٔادات ارتاص٘.

 

 الكضاص

 ّافل اجمللػ مع عضض املْضْع علٙ زتلػ ادتامع٘ املْقض.  -

 

ً نلٔ٘ التعلٔه الصياعٕ بؾأٌ صعْو تغذٔل الزصاعات التنَٔزٓ٘ املشنضٗ املكزم٘ م   -

 للنادغتري ّالزنتْصاِ ملعاّىٕ اعطاٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ عيز تهضاص الضعْب .

 

 الكضاص

ىاٜب صٜٔػ ادتامع٘ لؾٌْٝ الزصاعات العلٔا    ـ تؾهٔل دتي٘ بضٜاع٘  أ.ر. طضٓف ؽْقٕ

 -: ّالبشْخ  ّ عطْٓ٘ نال مً

 

 ّنٔل نلٔ٘ اذتكْم للزصاعات العلٔا ّالبشْخ          ْار أ.ر. مصطفٙ عبز ادت

 ّنٔل نلٔ٘ التعلٔه الصياعٕ للزصاعات العلٔا                 ا.ر/ ستنز عالم٘                

 ا.ر/ امحز علٙ فضغلٙ                       ّنٔل نلٔ٘ الزصاعات املتكزم٘ للزصاعات العلٔا

 إلعزار تكضٓض .

 

نضٗ املكزم٘ مً بعض املعٔزًٓ ّاملزصعني املغاعزًٓ  بؾأٌ اعفاَٜه مً الضعْو املكضصِ املش  -

 للتغذٔل لزصد٘ املادغتري ّالزنتْصاٗ. 

 الكضاص

ىاٜب صٜٔػ ادتامع٘ لؾٌْٝ الزصاعات العلٔا    ـ تؾهٔل دتي٘ بضٜاع٘  أ.ر. طضٓف ؽْقٕ

 -: ّالبشْخ  ّ عطْٓ٘ نال مً

 ب صٜٔػ ادتامع٘ لؾٌْٝ البٔٝ٘ ّاجملتنعىاٜ   أ.ر/ عالٛ عبز اذتلٔه

 االعتاس بهلٔ٘ التذاصٗ ّاملغتؾاص املاىل للذامع٘ا.ر/ ؽعباٌ مباصط                             

 ّنٔل نلٔ٘ اذتكْم للزصاعات العلٔا ّالبشْخ   مصطفٙ عبز ادتْار أ.ر/

 ّ البشْخ لٔااهليزع٘ للزصاعات العنلٔ٘  ّنٔل             امحز ستنز سغًا.ر/ 

 للزصاعات العلٔا ّالبشْخ العلْوّنٔل نلٔ٘                               ا.ر/ عظٓظ ىعري

 إلعزار تكضٓض .

 

 بؾأٌالطالب بهلٔ٘ التذاصٗ  -  الطالب/ ٓاعض امحز عبز الفتاح  املشنضٗ املكزم٘ مً -

 ص٘.ختفٔض اّ الػاٛ الضعْو الزصاعٔ٘  سٔح اىُ مً سّٖ االستٔادات ارتا

 

 

 الكضاص

 عزو مْافك٘ اجمللػ .  -

 

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        4                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 

 

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الظصاع٘  بؾأٌ املْافك٘ علٙ اعتنضاص تغذٔل املزصؼ املغاعز /  -

 امياٌ عباؼ سامز عٔز  بهلٔ٘ الظصاع٘ دامع٘ الكاٍضٗ .

 

 

 الكضاص

 تأدٔل املْضْع لػٔاب ّنٔل الهلٔ٘  -

 

بؾأٌ املْافك٘ علٙ اعتنضاص تغذٔل املزصؼ املغاعز /   املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الظصاع٘  -

 مصطفٙ عبز امليعه مصطفٙ  بهلٔ٘ الظصاع٘ دامع٘ املئا .

 

 الكضاص

 تأدٔل املْضْع لػٔاب ّنٔل الهلٔ٘  -

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الزصاعات املتكزم٘ بؾأٌ املْافك٘ علٙ تفعٔل بضىامر بْٔلْدٔا   -

 ارتالٓا ادتشعٔ٘ .

 صالكضا

ىاٜب صٜٔػ ادتامع٘ لؾٌْٝ الزصاعات العلٔا    ـ تؾهٔل دتي٘ بضٜاع٘  أ.ر. طضٓف ؽْقٕ

 -: ّالبشْخ  ّ عطْٓ٘ نال مً

 ىاٜب صٜٔػ ادتامع٘ لؾٌْٝ البٔٝ٘ ّاجملتنع   أ.ر/ عالٛ عبز اذتلٔه

 عنٔز نلٔ٘ العلْوا.ر/ دْرٗ امساعٔل                     

 اعات العلٔاّنٔل نلٔ٘ الزصاعات املتكزم٘ للزص    ا.ر/ امحز علٙ فضغلٙ           

 االعتاس بهلٔ٘ الطب البٔطضٖ   ا.ر/ خالز معَض                          

 االعتاس بهلٔ٘ الطب البؾضٖ      ا.ر/ سياٌ ٓػ                          

 االعتاس بهلٔ٘ العلْو      ا.ر/ ّالٛ سظًٓ                        

 العلْواملزصؼ بهلٔ٘                                 امحز طآزر/ 

 إلعزار تكضٓض .

 

رصد٘  الزنتْص/ مجال ستنز سغًميح املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الطب البٔطضٖ بؾأٌ   -

 مغاعز اىل رصد٘ اعتاس. مً  رصد٘ اعتاس   رتقٔ٘للؾاصن٘ يف اىؾط٘ ادتامع٘ للتكزو امل

 

 الكضاص

 . اتمييح عت رصد  -

 

 الزنتْصٗ/ لٔلٔاٌ ىادٕ ستضّؼميح بؾأٌ املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الطب البٔطضٖ   -

رصد٘ اعتاس اىل مزصؼ رصد٘  مً رتقٔ٘لرصد٘ املؾاصن٘ يف اىؾط٘ ادتامع٘ للتكزو ل

 مغاعز . 

 الكضاص

 . متيح عت رصدات  -
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رصد٘  ّلٔه صزامتَاىٕ الزنتْصٗ/   ميحبؾأٌ اهليزع٘ املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘   -

 مزصؼ اىل رصد٘ اعتاس مغاعز . رصد٘  املؾاصن٘ يف اىؾط٘ ادتامع٘ للتكزو للرتقٔ٘ مً

 

 الكضاص

 . متيح عت رصدات  -

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الظصاع٘  بؾأٌ املْافك٘ علٙ اعتنضاص تغذٔل املزصؼ املغاعز /  -

 ا اذتْٔٓ٘  دامع٘ الغارات .ؽٔناٛ نامل علٕ  مبعَز اهليزع٘ الْصاثٔ٘  ّالتهيْلْدٔ

 

 الكضاص

 تأدٔل املْضْع لػٔاب ّنٔل الهلٔ٘  -

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الغاس٘ ّالفيارم  بؾأٌ املْافك٘ علٙ فتح بضىامر ربلْو الزصاعات  -

 .  2016/2017الغٔاسٔ٘ ّربلْو اراصٗ الفيارم بزآ٘ مً العاو 

 

 الكضاص

ىاٜب صٜٔػ ادتامع٘ لؾٌْٝ الزصاعات العلٔا    ْقٕـ تؾهٔل دتي٘ بضٜاع٘  أ.ر. طضٓف ؽ

 -: ّالبشْخ  ّ عطْٓ٘ نال مً

 

 اذتكْم للزصاعات العلٔا  ّنٔل نلٔ٘          مصطفٙ عبز ادتْار أ.ر/

 الرتبٔ٘ للزصاعات العلٔانلٔ٘  ّنٔل                     اعام٘ ستنْر قضىٕا.ر/ 

 االلغً للزصاعات العلٔا  ّنٔل نلٔ٘          مضّٗ ستنْر                          أ.ر/

 . ّتفْٓض الياٜب لتكزميُ اىل زتلػ ادتامع٘ يف سال٘ مْافك٘ اللذي٘ إلعزار تكضٓض

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الزصاعات االقتصارٓ٘ ّالعلْو الغٔاعٔ٘  بؾأٌ املْافك٘ علٙ  -

 مكرتح الٜش٘ الزصاعات العلٔا بالهلٔ٘ .

 الكضاص

ىاٜب صٜٔػ ادتامع٘ لؾٌْٝ الزصاعات العلٔا    دتي٘ بضٜاع٘  أ.ر. طضٓف ؽْقٕـ تؾهٔل 

 -: ّالبشْخ  ّ عطْٓ٘ نال مً

 

 اذتكْم للزصاعات العلٔا  ّنٔل نلٔ٘          مصطفٙ عبز ادتْار أ.ر/

 للزصاعات العلٔا ّالعلْو الغٔاعٔ٘ االقتصارنلٔ٘  ّنٔل    صتاح عبز الفتاح علٕ            ا.ر/ 

 للزصاعات العلٔا ّالبشْخ اآلرابّنٔل نلٔ٘             ا.ر/ صمطاٌ عبز الييب              

 الرتبٔ٘ للزصاعات العلٔانلٔ٘  ّنٔل                     اعام٘ ستنْر قضىٕا.ر/ 

 االلغً للزصاعات العلٔا  ّنٔل نلٔ٘مضّٗ ستنْر                                    أ.ر/

 ضٓض ّتفْٓض الياٜب لتكزميُ اىل زتلػ ادتامع٘ يف سال٘ مْافك٘ اللذي٘ .إلعزار تك
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املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ االراب  بؾأٌ املْافك٘ علٙ تضؽٔح  ا.ر/ ستنز صالح الزًٓ عبز الغنٔع  -

 .اعتاس اليكز االربٕ ّاالرب املكاصٌ بهلٔ٘ االراب دامع٘ عني مشػ لئل داٜظٗ الئل فٙ االراب  –

 

 ضاصالك

 ّافل اجمللػ مع عضض املْضْع علٙ زتلػ ادتامع٘ املْقض.  -

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الصٔزل٘  بؾأٌ املْافك٘ علٙ تعزٓل الالٜش٘ املالٔ٘ ادتزٓزٗ  -

 للزصاعات العلٔا لزصديت املادغتري ّالزنتْصاِ.

 

 الكضاص

 .مع مضاعاٗ التعزٓل يف سصص ادتامع٘ بيفػ اليغب٘ ّافل اجمللـػ  -

 

ّنٔل نلٔ٘ اذتكْم للزصاعات العلٔا  بؾأٌ  –املشنضٗ املكزم٘ مً ا.ر/ مصطفٙ عبز ادتْار    -

الضعاٜل العلنٔ٘ املغذل٘ بهلٔ٘ الصٔزل٘ حتت اؽضاف الزنتْص / ستنز اماو عبز املبزٖ الشٖ مت 

 عظلُ  بكضاص زتلػ تأرٓب .

 الكضاص

 صأٖ املغتؾاص الكاىْىٕ بعزما عبل اٌ ّافل اجمللػ علٙ أسٔط اجمللػ علنا  -

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ ارتزم٘ االدتناعٔ٘ التينْٓ٘  بؾأٌ املْافك٘ علٙ فتح باب الزصاعات  -

 .  2016/2017العلٔا بزآ٘ مً العاو 

 الكضاص

 تأدٔل املْضْع ذتني اعتهنال االّصام  -

 

الٜش٘ اليؾض املكرتس٘ جملل٘ املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ الرتبٔ٘ الضٓاضٔ٘ بؾأٌ املْافك٘ علٙ   -

 و . 2016/2017لعاو ادتامعٕ بزآ٘ مً ا الرتبٔ٘ الضٓاضٔ٘

 

 الكضاص

 . ّافل اجمللـػ  -

 

املشنضٗ املكزم٘ مً نلٔ٘ االراب بؾأٌ سهه ستهن٘ الكطاٛ االراصٚ فٙ الزعْٚ ارتاص٘   -

 بالباسج٘ / غارٗ طْعٌْ عبز اللطٔف.

 

 الكضاص

 أسٔط اجمللػ علنا  -

 

/ ملشنضٗ املكزم٘ بؾأٌ االعتعالو عً ؽَارٗ التْٓفل ارتاص٘ بالباسج٘/ علْٚ ستنز املتريٖ ّالباسح ا  -

 ستنْر عبز الياصض مظٓز .

 الكضاص

سْل طبٔع٘ العكْبات امليصْص علَٔا بَشا الؾأٌ  تكضٓضباعزار تهلٔف ا.ر/ مصطفٙ عبز ادتْار   -

 الخطاص طالب الزصاعات العلٔا بَا
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 لمذكزات المقدمة من الكليات: ا رابعا

 

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

 

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -3
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

عـدد 

 اإلشراف

 ارات املٔهضّبات رصاع٘ علٙ االنتٔيْمٔغت ننصزص ملط املادغتري  ىزا أعام٘ أمحز  1

 ر/ سياٌ عبز اذتنٔز

 ر/ مٕ ستنز صعالٌ

 ر/ ّلٔز أعام٘ إمساعٔل 

2 

2 

3 

 املادغتري  ىَل٘ ننال عبز الػفاص  2
تأثري االختالف املْصفْلْدٕ ملضنبات التٔتاىٔت الياىْمرتٓ٘ علٙ 

 التْطٓع اذتْٖٔ يف أىغذ٘ ادتغه 

 ر/ مساٛ إماو ستنْر

 ر/ أميً سغً سنٕ 

 نز ستنْرر/ أعام٘ ست

16 

2 

1 

 اعتدزاو اذتاعب اآللٕ يف حتغني نفاٛٗ الػالٓات  املادغتري  مساح ستنز ععٔز  3

 أر/ محارٗ ستنز ستنْر

 أر/ ععٔز عبز الٍْاب 

2 

8 

 املادغتري  صتل٘ أعام٘ ستنز  4

تكٔٔه العالق٘ بني ىكص فٔتامني  ر ّتعزر أؽهال مغتكبالت فٔتامني ر 

 ليْع الجاىٕ ملضضٙ الغهضٖ املصضٓني ّمطاعفات مضض الغهضٖ ّا

 أر/ خالز الغٔز اذتزٓزٖ

 أ و/ عشض سغً أمحز

 ر/ عنضّ الغٔز 

6 

0 

17 

 تْلٔز الهَضباٛ عً طضٓل ارتالٓا الؾنغٔ٘ نضّٓ٘ الؾهل  املادغتري  سغني عٔز متاو أمحز  5

 أر/ محزٖ فضغل ستنز

 ر/ فتشٕ ستنز مصطفٙ 

 ر/ أمحز عنض معاس 

4 

2 

2 

 مضضٙ عضطاٌ الهبز املصضٓني  BHMTالهؾف عً اىظٓه  املادغتري  نز علٕ صضْاٌ علٕ ست 6

 / رٓيا سغً أمحز أر

 / عنضّ الغٔز أمحز 

1 

16 

7 

ارٖ عامض متْلٕ يٍ

 ادتنل 
 املادغتري 

رصاعات ىاىْمرتٓ٘ ّحتلٔلٔ٘ علٙ بعض األرّٓ٘ اذتلكٔ٘ اليت حتتْٖ 

 علٙ الئرتّدني 

 أ و ر/ أمحز علٕ فضغلٕ 

 مساح عبز الصبْص ر/ 

21 

1 

 للفريّعات لبعض املضنبات الفٔيْلٔ٘ الطبٔعٔ٘  املطارٗ األىؾط٘ الزنتْصاٗ  فزّا أمني أمحز  8

 أر/ صربٖ ستنز متاو

 ر/ مٕ ستنز صعالٌ 

1 

5 

 الزنتْصاٗ  ملٔاٛ ستنز قاعه 9
تطبٔكات الػظل الهَضباٜٕ لللبْملري لتصئع ىاىٍْآربر ّألٔاف الياىْ 

 بالزّاٛ يف ضنارات ّالتٝاو ادتضّح ستنْل٘ 

 أو ر/ مساٛ إماو ستنْر 

 ر/ أميً سغً سنٕ

 ر/ أمحز مجال الزًٓ 

15 

1 

1 

 األمسيت الشنٕ: فتح آفام دزٓزٗ يف صياع٘ اإلىؾاٛات  الزنتْصاٗ  مصطفٙ أمحز ؽْقٕ  10
 ر/ محارٗ ستنز ستنْر

 ر/ ستنز صؽار 

1 

3 

 الزنتْصاٗ  ؽٔناٛ ستنز صتٔب  11

٘ تأثري ىبات عٔللْٔو نْقآ٘ للهبز مً صابع نلْصٓز الهضبٌْ رصاع

 الياده عيت تلف يف الهبز يف الفٝضاٌ 

 ر/ سياٌ عبز اذتنٔز

 ر/ أمحز ّسٔز

 ر/ أمحز ستنز عهاؽُ

 ر/ عنضّ الغٔز أمحز 

3 

1 

1 

15 

 

 

 :ـالعلومكلية  -2
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

 عـدد

 اإلشراف

 ّصف ّتصئف الصْص الضقنٔ٘ ساتًٔا املادغتري  مسض ستنْر عبز امليعه  1

 ر/ ستنز عٔز قآز 

 ر/ ؽريًٓ علٕ ستنز 

2 

5 
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 :ـالطب البشريكلية   -1
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  أمحز عبز ادتْار ستنز 1
لتشكل مً اعتدزاو املْدات الصْتٔ٘ للشذاب اذتادظ ا

 نزالل٘ لفصل املضٓض مً دَاط التيفػ الصياعٕ 

 أر/ عامح ننال املضاغٕ

 أو/ أمحز حئٙ طنضٓا

 ر/ عبز العظٓظ طٍضاٌ

8 

2 

5 

2 
عبز الكْٖ صدب عبز 

 الكْٖ 

 املادغتري 

رصاع٘ مكاصى٘ بني التجبٔت التكاطعٕ ّادتاىيب للهغْص 

 ٘ العطزٓ٘ يف األطفال فْم اللكن

 أر/ عاطف ستنز مضعٕ

 ر/ أمحز دابض مصطفٙ

9 

4 

3 
عبز الٍْاب ستنز 

 سغني 

 املادغتري 

فعالٔ٘ ّآماٌ الغٔلْرّعني ّالربٓزىٔغْلٌْ أسزٍنا أّ 

نالٍنا يف املضّص التلكاٜٕ ذتصْات أعفل اذتالب 

 ّختفٔف أمل املػص الهلْٖ 

 أر/ عنضّ مزست مغعْر

 زر/ أمحز الغٔز أمح

15 

2 

 املادغتري  مٕ علٕ فضز سغً    4

املٔتفْصمني مكابل االىغْلني فٙ عالز الغهض املصاسب 

 للشنل

 ر / امياٌ طًٓ العابز0ًٓا

 ر / ٓاعض مخٔػ

15 

2 

5 
ستنز عالٛ الزًٓ 

 ستنز

 املادغتري 

مٔظات املْدات فْم الصْتُٔ ) نٔػ املح ّىبض الكلب 

للتيبؤ  125اىٙ ادتٔئٙ ( مكابل مصل املغتطز الغضط

بيتاٜر الجلْخ االّل مً اذتنل فٙ مضضٙ الشًٓ ٓعاىٌْ 

 مً االدَار التلكاٜٙ املتهضص

 ر / ستنز ىادٕ ستٔغ0ًا

 ر / ٓاعض مخٔػ  ستنز

9 

2 

 املادغتري  ؽارٖ عبز املغٔح طنٕ 6

الكٔنُ املطافُ للنْدات الصْتُٔ علٙ الكلب عرب الصزص 

خ املطاعفات فٙ تؾدٔص ّعالز ّنشلو التيبؤ عزّ

قصريٗ املزٚ فٙ مضضٙ االستؾاٛ اذتار لعطلُ الكلب 

 املصشْب باصتفاع املكطع " اؼ تٕ "

 ر / ٓاعض امحز عبز اهلار0ٖا

 ر / خالز ىاصف لٌْٔ

 ر / ستنز فتشٕ عبز العاٍض

14 

1 

3 

7 
ملٔػ صالح ستنز 

 البهضٖ

 املادغتري 

مغتْٚ ادتضاىْٔلٔظًٓ فٙ مصل مضضٙ الجالٔل ادتلزُٓ 

 كاّمُ للعالزامل

 ر / عبز العظٓظ ابضأٍه 0ا

 ر / عبز العظٓظ عبز الغالو 0ا

 ر / اماىٕ ابض أٍه مصطفٕ 

6 

15 

1 

 انتفني ا فٙ الزو نزاللُ علٙ ؽزِ تغنه اذتنل املادغتري  ٍيز الغٔز عبز الكارص 8

 ر / ىغضًٓ عبز الفتاح 0ا

 ر / اؽضف مسري فَٔه   

8 

4 

9 
امحز عبز امليعه ستنز 

 نز  ست

 املادغتري 

رصاعُ اعتعارُٓ ذتاالت التغنه اذتار  باملْار املدزصٗ 

مبضنظ مهافشُ الغنْو مبغتؾفٔات دامعُ عني 

 (2016-2015مشػ خالل عامني)

 ر / ؽضًٓ صالح غالب   0ا

 ر / عنضّ صضا طنٕ 

 ر / مصطفٕ عبز اهلل عبز العلٔه 

7 

3 

1 

 املادغتري  امحز عباؼ عٔز عباؼ 10
فلٔا ببين عْٓف ىغبُ اىتؾاص املضض مضض اهلنْ

 ّارتصاٜص االنلٔئهُٔ

 ر / ستنز سغني معبز 0ا

 ر / ستنْر ستنز ٍزٓب 

 ر / صساب ستنز عبز الهضٓه 

6 

1 

1 

11 
مصطفٕ عبز اهلارٖ 

 ٍاؽه

 املادغتري 
التشكل مً الكٔنُ التهَئُ لالىزّناٌ فٙ الزو ليتاٜر 

 متالطمُ الطاٜكُ التيفغُٔ اذتارِ

 امح ننال املضاغٕ ر / ع0ا

 ر / محزٖ ستنز صابض  0ا

 ر / ستنز عبز الكارص ابْ ٍنٔل٘ 

8 

2 

1 

 املادغتري  رٓيا امحز سغني دْرٗ 12
رصاع٘ اعتطالعُٔ للْدُ الطبُٔ الؾضعٔ٘ ذتاالت 

 إصابات الععاو فٙ مغتؾفٙ بيٙ عْٓف ادتامعٕ

 ر / ؽضًٓ صالح الزًٓ غالب  0ا

 ر / فزّٖ علٕ الضّبٕ   

 طفٕ عبز اهلل عبز العلٔه ر / مص

7 

1 

1 

13 
مين علٕ سغً عبز 

 العال  

 املادغتري 

تكٔٔه طبكُ خالٓا العكز العصبٔ٘ بالؾبهٔ٘ فٙ 

 مضضٙ الغهض

 ر / سغاو الزًٓ ستنز خلٔل   0ا

 ر / ّلٔز ستنز مَضاٌ    

10 

14 

 املادغتري دَار امحز علٕ سغً   14

ىُ بعٔيُ عٔيُ ميعاص التذْٓف الصزصٚ بالتذنز مكاص

ادتفت االعتٔارٚ للػؾاٛ البلْصٚ فٙ تؾدٔص 

 االىغهاب البلْصٚ اليطشٙ زتَْل الغبب

 ر / صاىزا صالح الز0ًٓا

 ر /  صباح امحز ستنز0ا

 ر / ستنز فاصّم ستنز

3 

1 

1 

15 
ستنْر عبز الضمحً 

 علطاٌ

 املادغتري

اعتدزاو لٔظص الفٔنتْثاىُٔ لؾل الكضىٔ٘ يف تصشٔح 

 الالىكطُٔ

 ميصْص سغًأ.ر./ 

 ا.ر./ ساطو عفت

 ر./أميً ستنز الغٔز

13 

10 

3 

 الزنتْصاٗ  سغاو ستنْر ستنز  16
تجبجت الهغْص املفتت٘ أعفل  الهعربٗ بْاعط٘ ؽضحي٘ 

 ساتٔ٘ الػلل متػريٗ الظّآا 

 أر/ عاطف ستنز مضعٕ 

 أو ر/ عنار دابض البيات 

 ر/ أمحز دابض مصطفٙ 

9 

6 

4 

 اٗالزنتْص خالز ستنز سغني 17

اليتاٜر قصريٗ املزٚ لػلل  الْصل٘ الؾضٓاىٔ٘ املفتْس٘ 

الصػريٗ ّاملتْعط٘ اذتذه عً طضٓل الكغطضٗ 

التزاخلٔ٘  باعتدزاو دَاط أمبالتظص مكاصى٘ ظَاط غلل 

 الْصل٘ الؾضٓاىٔ٘ العهغٕ

 أ.ر/ٍؾاو بؾضٚ

 ا.ر. ٓاعض أمحز عبزاهلارٚ

 ر. خالز صفعت عبزاجملٔز

5 

5 

4 
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18 
عبز رعاٛ امحز علٙ 

 اذتلٔه

 الزنتْصاٗ

يف مضضٙ أمضاض  3-15مغتْٚ مغتطز الهضبٍْٔزصات 

الضُٜ البٔئُ ّعالقتَا بْظاٜف الضُٜ ّاالؽعُ املكطعٔ٘ 

  عالُٔ اليكاٛ

 أ.ر/ ر. صاىزا صالح الزًٓ

 ا.ر. ستنْر ستنز البتاىْىٙ

 ر. ىٔفني ستنْر امني

 ر.صؽا عبز الضاطم

4 

5 

4 

4 

 صاٗالزنتْ غارٗ عٔز امحز عٔز 19

ال الكابل للشّباٌ فٙ مصل مضضٙ  40مغتْٚ عٙ رٚ 

الغهضٚ اليْع االّل ّعالقتُ مبطاعفات االّعُٔ 

 الزمُْٓ الزقٔكُ فٙ ستافعُ بيٙ عْٓف

 أ.ر/ ستنز سغني معبز

 ا.ر/ خزجيُ ستنز علٙ

 ر/ ستنْر ستنز ٍزٓب

3 

6 

4 

20 
طٓيب ؽعباٌ ستنز عبز 

 اهلل

 الزنتْصاٗ

ٙ مصل الزو ّالبْل لتكٔٔه ف 6-مغتْٚ اىرتلْننيقٔاؼ 

ىؾاط التَاب الهلٙ فٙ  املضضٙ املصابني مبضض الشٜب٘ 

 اذتنضاٛ ادتَاطُٓ املياعُٔ 

 ر / اؽضف ستنْر دئي0٘ٔا

 ستنز ىبٔل عامل  ر / 

 ر/ صباب عفٔفٕ ستنز

5 

4 

5 

 الزنتْصاٗ  أمحز ستنز عبز اهلل  21

متابع٘ باعتدزاو التتبع اليغٔذٕ املؾتل مً املْدات 

الصْتٔ٘ علٙ الكلب ّالتصْٓض بالضىني املػياطٔغٕ للكلب 

يف املضضٙ الشًٓ ٓعاىٌْ مً ثكب نبري بني االسىني بعز 

 إغالقَا بادتَاط 

 أر/ أمل ستنْر الغٔغٕ

 أر/ ىَٙ سغاو الزًٓ

 ر/ رالٔا صابض مضداٌ

 ر/ ستنْر ستنز ٍزٓب 

- 

2 

3 

5 

 

 

 :ـالطب البيطريكلية  -4
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة ـباســـــم الطالــــ م

عـدد 

 اإلشراف

1 

ٍب٘ عبز الضمحً عبز 

 الْرّر

 املادغتري 

رصاعات بهرتْٓلْدٔ٘ متكزم٘ علٙ مٔهضّب 

 االعتافٔلْنْناؼ اّصٓاؼ املعظّل٘ مً مصارص شتتلف٘

 ر/ ٍال٘ عٔز سغً

 ر/ عبري امحز الغٔز

4 

5 

 املادغتري  ٍب٘ امحز إبضأٍه 2

تْادز دٔيات الطضاّٗ ّادتٔيات املكاّم٘ للنطارات  العالق٘ بني

 املٔهضّبٔ٘ يف االٓؾريؽٔا نْالٖ املعظّل٘ مً بزاصٖ الزداز

 أ.ر/ إمساعٔل عبز اذتفٔغ 

 ر/ فاطن٘ إبضأٍه 

4 

5 

 املادغتري  أمساٛ الغٔز طغلْل 3

حتزٓز األمناط العاٍضٓ٘ ّادتٔئ٘ املدتلف٘ ملٔهضّب 

 االٓؾضٓؾٔا نْالٖ

 عٔز سغً ر/ ٍال٘

 ر/ عبري امحز الغٔز 

5 

6 

4 

امحز ستنز ستنز 

 فَٔه

 املادغتري 

رصاعات علٙ البهرتٓا املغبب٘ لإلعَال يف اذتْٔاىات سزٓجٕ 

 الْالرٗ

 ر/ ٍال٘ عٔز سغً

 ر/ عشض عبز العلٔه 

6 

4 

 املادغتري  ّالٛ مصطفٙ ععٔز         5

ظّل٘ مً التْصٔف الؾهلٕ ّادتٔين ملٔهضّبات االٓضّمْىاؼ املع

 مصارص شتتلف٘

 ر/ ٍال٘ عٔز سغً

 ر/ فاطن٘ مصطفٙ 

7 

4 

6 

امحز ابضأٍه عبز 

 ادتْار

 الزنتْصاٗ 

رصاعات عً دئات الطضاّٗ ّمكاّم٘ املطارات اذتْٔٓ٘ لعرتات 

 االؽضٓؾٔا نْالٖ املعظّل٘ مً رداز التغنني

 ا.ر/ عظٗ عبز التْاب

 ا.ر/ ععار عبز العظٓظ

 ر/ اذتغني ستنز

 علٕر/ امحز 

3 

4 

3 

2 

7 

أمساٛ عظ الزًٓ 

 إبضأٍه

 الزنتْصاٗ 

انتؾاف ّتصئف املٔهْبالطما ّالْٔصٓابالطما مً التَاب 

 الطضع ّعزّٚ ادتَاط التياعلٕ يف املاؽٔ٘

 أ.ر/ فْطٖ صٓاض 

 أ.ر/ صتالٛ إبضأٍه 

5 

4 

8 

ٓاصا ستنْر الغٔز 

 ستنْر

 الزنتْصاٗ 

ْٔاىات األلٔف٘ يف رصاع٘ ّبأٜ٘ لبعض مغببات األمضاض يف اذت

 العٔارات البٔطضٓ٘

 أ.ر/ ستنز البابلٕ

 أ.ر/ سغني عبز اذتٕ 

 ر/ أمساٛ ىارٖ ستنز

7 

5 

6 

 رصاعات عً عزّٚ الغاملْىٔال يف الزداز ّعبل الْقآ٘ ّالغٔطضٗ الزنتْصاٗ  عامٔ٘ عٔز فَنٕ 9

 أ.ر/ عظٗ عبز التْاب 

 أ.ر/ ستنز ستضّؼ 

 ر/ اذتغني ستنز 

4 

5 

4 

10 

نض ستنز عشض ع

 صفاعٕ

 الزنتْصاٗ 

التكٔٔه الهٔنٔاٜٕ اذتْٖٔ لهفاٛٗ تضنٔبات ىاىْ سزٓج٘ 

 ننطار األّصاو

 أ.ر/ ستنز قيزٓل

 ر/ غارٗ ستنز صفْت  

 أ.ر/ امٔن٘ امحز صدب

6 

6 

4 

11 

ٍياٛ محزاٌ عبز 

 اذتهٔه

 تأثري بعض اليْاسٕ الػشأٜ٘ علٙ تياعل األغياو الزنتْصاٗ 

 أ.ر/ سغً ستنْر 

 هلاو صاحل أ.ر/ ا

 ر/ مسض عٔز 

 أ.ر/ ستنز سذاطٖ

5 

4 

3 

6 

 الزنتْصاٗ صفاٛ محزٖ صزٓل   12

التْصٔف الؾهلٕ ّادتٔين ملٔهضّبات الهامبٔلْبانرت 

 املعظّل٘ مً مصارص شتتلف٘

 أ.ر/ ّلٔز محزٖ 

 ر/ ٍال٘ عٔز 

7 

8 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        31                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -2
 

 

 شـــــرفامل عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

عـدد 

 اإلشراف

 الزنتْصاٗ الظٍضاٛ ستنز سغني معبز 1

الربّتٔيات احمللل٘ للنٔهضّبات علٙ عٔيات  رصاع٘ تأثري

معظّل٘ مً مضضٙ االلتَاب الضْٜٖ الياتر عً دَاط 

 التيفػ الصياعٕ

 أ.و.ر/ عامح ستنز ستنزٖ

 ر/ علْٚ ؽعباٌ

 ر/ ّلٔز امساعٔل ستنز

 ر/ طاصم ستنز تْفٔل

6 

2 

9 

3 

 الزنتْصاٗ  إَٓاب أمحز ستنز الؾْصٚ 2

رصاعات التأثريات الْقأٜ٘ احملتنل٘ لعكاص بريٓيزّبزٓل 

ضز التلف العطْٖ املتعزر املغتشزخ بْاعط٘ اللٔبْبْلٕ 

 عهضٓز

 أر/ صمطاٌ عبز اهلل ستنز

 ر/ باعه أىْص ؽشاتُ 

3 

14 

 

 

 :ـالتربية كلية  -2
 

 

 املشـــــرف الرسالة عنوان الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري ّلٔز ىارٖ فتْح 1

فاعلٔ٘ االرمْرّ نبٔٝ٘ الراصٗ احملتْٖ يف تينٔ٘ مَاصات 

التعامل مع اذتاعب ّالزافعٔ٘ ضتْ االصتاط لزٚ تالمٔش 

 املضسل٘ االعزارٓ٘

 ا.ر/ طٓيب امني

 ر/ ّفاٛ معْض

1 

2 

 الزنتْصاٗ ستنز علٕ قطب 2

املَين ملزاصؼ الرتبٔ٘ ارتاص٘ مبشافعات تطْٓض التأٍٔل 

 الصعٔز يف ضْٛ االجتاٍات العاملٔ٘

 ا.ر/ عبز امليعه ستنز

 ر/ مجع٘ ععٔز

7 

8 

 

 

 :ـالتربية الرياضيةكلية  -7
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

عـدد 

 اإلشراف

1 
امحز ابْ ٍؾٔنُ عبز 

 الٍْاب
 املادغتري

بضىامر صٓاضٕ غشاٜٕ مكرتح ّاثضِ علٙ تأخري ظَْص 

التعب باعتدزاو ىعاو التشنٔل الهضبٍْٔزصاتٕ لبعض 

 الضٓاضٔني

 ا.ر/ سياٌ علٕ

 ر/ اؽضف عبز الغالو

13 

10 

3 

2 
ستنْر ستنز ستنز 

 بْٔمٕ
 املادغتري

تأثري بضىامر ٍْاٜٕ مصشْب باالصؽارات الػشأٜ٘ علٙ 

 مهْىات ادتغه متالطم٘ التنجٔل الػشاٜٕ ّبعض

 ر/ ستنْر صداٜٕ

 ر/ عبز العظٓظ ععٔز

3 

3 

 

 

 -)ب( وافق المجلس على تعديل إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 
 كلية الدراسات المتقدمة:ـ -8

 
 
 
 
 
 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 غتري املاد إعضاٛ عالٛ الزًٓ أمحز  1

 أو/ محارٗ ستنز ستنْر

 ر/ أمساٛ عٔز محْرٗ 

 أر/ إبضأٍه إمساعٔل 

 أو/ محارٗ ستنز ستنْر

 ر/ أمساٛ عٔز محْرٗ 

 أر/ عياٛ عبز اذتلٔه ستنز 
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 :ـالتربية كلية -9

 
 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 الزنتْصاٗ  خالز صالح ستنز 1
 ا.ر/ فاطن٘ سلنٕ

 ا.ر/ علٔناٌ ستنز

 ا.ر/ فاطن٘ سلنٕ

 ر/ ستنز الغٔز

 

 :ـالتجارة كلية -31
 
 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ ؽعباٌ عبز العلٔه  املادغتري  سغني ستنز عبز الػين 1

 ا.ر/ ؽعباٌ عبز العلٔه 

 ر/ ستنز صاحل

 

 :ـلطب البيطريا كلية -33
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  ٍزٚ صبٔع عٔز  1

 أر/ خالز عباؼ سلنٕ

 ر/ ىْص اهلزٚ ٓغً 

 ر/ ىزٚ عٔز عبز الٍْاب 

 أر/ خالز عباؼ سلنٕ

 أر/ عاطف عبز العظٓظ سغً 

 ر/ ىْص اهلزٚ ٓغً

 ادغتري امل عال أمحز عبز ادتٔز  2
 أر/ إمساعٔل عبز اذتفٔغ

 ر/ شتتاص سغني 

 ر/ ٍال٘ عٔز سغً 

 ر/ شتتاص سغني 

 الزنتْصاٗ  خالز ننال الزًٓ  3

 أر/ ستنز عبز اهلل التَامٕ

 ر/ عبري ستنز صاضٕ 

 أر/ مصطفٙ أمحز أبْ اليْصز

 أر/ ستنز عبز الييب التَامٕ

 أر/ ٍاؽه ْٓعف الظّصٖ

 أر/ مصطفٙ أمحز أبْ اليْصز 

 / عبري ستنز صاضٕ ر

 

 الصيدلة: كلية -32
 
 

 
 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  ىعٔنُ صالح ستنز الصعٔزٖ   1
 ا.و.ر/ ستنز اماو عبز الضسٔه

 غْبضٓل ظضٓف ا.و.ر / سغاو

 غْبضٓل ظضٓف ا.و.ر / سغاو

 ر/ ٍزٖ ستنز صبٔع 

 

 املادغتري ستنز عله الزًٓامحز دابض  2
 ا.ر/صاىزا صالح الزًٓ

 ا. ر.و/ ستنز اماو عبز املبزئ

 ا.ر/صاىزا صالح الزًٓ

 ر/ ٍزٖ ستنز صبٔع 

 

 املادغتري  الــظٍــضاٛ ستـنــز عـصــنت 3
 / ٍؾــــاو بــــؾضٚ ستــــنْرأ.ر

 ا.و.ر/ ستنز اماو عبز املبزئ  

  / ٍؾــــاو بــــؾضٚ ستــــنْرأ.ر

 ٍزٖ ستنز صبٔع ر/

 املادغتري أمساٛ عبز اذتنٔز ستنز 4

 خالز صؽار امحز ا.ر/  

 ا.و.ر/  عشض ستنْر ابْ عضٓع

 ر/ ىَٙ ٍاىٙ أمني

 خالز صؽار امحزا.و.ر/  

 ر/ ىَٙ ٍاىٙ أمني
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 املادغتري  اعالو عنض فضاز مصطفٙ 5

 عبز املبزئ إماو ستنز/را.و.

 ا.و.ر/ معتظ علٕ اذتالز

 

 ٕ اذتالز ا.و.ر/ معتظ عل

 ر/ ٍزٖ ستنز صبٔع 

 املادغتري ستنز سغاو الزًٓ ستنْر 6
 ا.و.ر/ عاصه فؤار 

 ستنز اماو عبزاملبزئ ا.و.ر / 

 ا.و.ر/ عاصه فؤار 

 ر/ صغزٗ صؽزٖ 

 املادغتري  ّالٛ مجال الزًٓ أبْ العظو 7
 ا.و.ر/ ىْص الزًٓ ّدُٔ 

 ر/ عنضّ عبز الييب

 ا.و.ر/ ىْص الزًٓ ّدُٔ 

 ُ الغعزٖر/  ستنز ط

 ر / ىغضًٓ صالح الزًٓ 

 املادغتري ؽريًٓ ستنز ؽانض 8
 سغً ستنز فتشٙ  ا.ر/

 ر/ أمريٗ ؽعباٌ امحز

 سغً ستنز فتشٙ  ا.ر/

 ا.و.ر/ امياٌ ننال امحز

 ر/ أمريٗ ؽعباٌ امحز

 املادغتري ٍٔجه ععٔز عبز العظٓظ 9
 ستنز اماو عبزاملبزئ ا.و.ر / 

 ر/  عبري صالح الزًٓ 

 محز عبز اهلل الربٖا.و.ر/  ا

 ر/  عبري صالح الزًٓ 

 ر ٍزٖ ستنز صبٔع

 املادغتري  ستنز علٕ أمني معْض  10
 أ و ر/ ستنز إماو عبز املبزئ 

 أ و ر/ عامح ستنز ستنزٖ 

 أ و ر/ أمحز عبز اهلل الربٖ

 أ و ر / عامح ستنز ستنزٖ 

 ر/ صغزٗ صؽزٖ عٔز

 املادغتري  مضّٗ ستغً ستنْر  11
 ز إماو عبز املبزئ أ و ر / ستن

 ر/ عبري صالح الزًٓ 

 أ و ر/ أمحز عبز اهلل الربٖ

 ر/ عبري صالح الزًٓ 

 ر/ صغزٗ صؽزٖ عٔز 

 املادغتري  ٓامسني ستنز مزىٕ  12
 أ و ر/ ستنز إماو عبز املبزئ

 ر/ مَا فتشٕ ستنز 

 أ و ر/ ستنز إماو عبز املبزئ

 ر/ مَا فتشٕ ستنز

 ر/ ٍزٚ ستنز صبٔع 

 املادغتري  عنار بْلػ  ماصٓيا 13

 أ و ر/ ستنز إماو عبز املبزئ

 ر/ أمريٗ ؽعباٌ أمحز 

 ر/ بهضٖ ارتْالٕ 

 أ و ر/ أمحز عبز اهلل الربٖ 

 ر/ أمريٗ ؽعباٌ أمحز 

 / ستنز بهضٖ ارتْلٕ 

 املادغتري ٍزٓض صفْت سغً  14
 أ و ر/ ستنز إماو عبز املبزئ

 ر/ مَا فتشٕ ستنز 

 ربٖ أ و ر/ أمحز عبز اهلل ال

 ر/ مَا فتشٕ ستنز 

 ر/ ٍزٚ ستنز صبٔع 

 املادغتري ميتصض ستنز عبز الفتاح 15
 أر/ ؽعباٌ ستنز صمطاٌ 

 ر/ ستنز إماو عبز املبزئ 

 أ ر/ ؽبعاٌ ستنز صمطاٌ 

 ر/ صغزٗ صؽزٖ عٔز

 املادغتري  ىؾْٗ ستنز عبز امليعه  16

 أر/ زتزٖ ستنز طٓزاٌ 

 أ و ر/ ستنز إماو عبز املبزئ

 أمحز ستنْر الضفاعٕ  أ و ر/

 أ ر/ زتزٖ ستنز طٓزاٌ 

 أ و ر/ أمحز عبز اهلل الربٖ

 أ  و ر/ أمحز ستنْر الضفاعٕ

 املادغتري  مٔيا عاطف ىغٔه  17
 أ و ر/ ستنز إماو عبز املبزئ

 ر/ أعام٘ ستنز ستنْر عٔز

 أ و ر/ أمحز عبز اهلل الربٖ

 ر/ أعام٘ ستنز ستنْر عٔز

 ر/ صغزٗ صؽزٖ عٔز 

 الزنتْصاٗ  لبٔب أمحز ٔا ستنزصاى 18

 أ ر/ رٓيا أمحز ٓاعني

 ر/ صٓه ستنز عامٕ

 ر/ إٓياؼ ستغً 

 أ و ر/ ستنز إماو عبز املبزئ

 أ ر/ رٓيا أمحز ٓاعني

 ٍزٚ صبٔعر/ 

 ر/ صٓه ستنز عامٕ

 ر/ إٓياؼ ستغً

 الزنتْصاٗ  ستنز ستنْر عبز الضمحً  19

 أ ر/ سغين ستنز عالم٘ 

 ٕ أو ر/ مصطفٙ نامل العْض

 أ و ر/ ٍبُ فاصّم عامل

 ر/ ستنز إماو عبز املبزٖٛأو 

 أر/ سغين ستنز عالم٘ 

 أ و ر/ ٍبُ فاصّم عامل

 أ ر/ مصطفٙ نامل العْضٕ

 أ و ر/ أمحز عبز اهلل

 الزنتْصاٗ  أمحز إمساعٔل صربٖ  20

 أ ر/ ميٙ سافغ ستُ 

 أ و ر/ ستنز ستنْر صضْاٌ

 ر/ عبري عٔز عٔز 

 أ ر/ مين سافغ ستُ 

 و ر / عبري عٔز عٔز أ  

 ر/ سغاو شتتاص عبز الععٔه
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 العلوم: كلية -31
 
 

 
 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  أمساٛ عارل عبز الفتاح  1
 أر/ ميال عبز اذتنٔز 

 ر/ أميً مصطفٙ عبز العظٓظ 

 أر/ أعام٘ ستنز أمحز

 نٔز ستنز أر/ ميال عبز اذت

 ر/ أميً مصطفٙ عبز العظٓظ 

 الزنتْصاٗ ىَٙ عبز الععٔه امحز 2
 ا.ر/ ستنز بزص الزًٓ

 ا.ر/ ٍياٛ ابضأٍه

 ا.ر/ ستنز بزص الزًٓ

 ا.ر/ ٍياٛ ابضأٍه

 ا.ر/ اعام٘ ستنز

 الزنتْصاٗ امحز ستنز مَين 3
 ا.ر/ عضف٘ سغني

 ر/ عشض امحز

 ا.ر/ عضف٘ سغني

 ر/ عشض امحز

Prof. pierre. A. Deymier 

 

 :ـالطب البشري كلية -34
 
 

 
 
 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  ٍبُ اهلل صته الزًٓ عبز الععٔه 1
 ا.ر/ ستنْر مصطفٙ

 ا.ر/ مساٛ ابْ الكاعه

 ا.ر/ مساٛ ابْ الكاعه

 ر/ ستنْر سغني

 املادغتري  دْصز طنٕ ظضٓف 2

 / ستنْر مصطفٙا.ر

 ا.ر/ سامت املعتظ

 ر/ رٓيا حيٕ

 ا.ر/ سامت املعتظ

 ر/ رٓيا حيٕ

 

 

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

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -32
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  ز ستنز عصنت ستن 1

حتطري ّتْصٔف تضانٔب مً ألٔاف 

بْلٔنضٓ٘ ىاىْمرتٓ٘ إلطال٘ الفلظات 

 الجكٔل٘ مً مٔاٗ الؾضب ّاملٔاٗ ادتْفٔ٘ 

حتطري ّتْصٔف مرتانبات 

بْلٔنضٓ٘ ىاىْمرتٓ٘ إلطال٘ الفلظات 

 الجكلٔ٘ مً املاٛ 

غري 

 دٍْضٖ

 

 :ـالطب البيطريكلية  -32
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل لدرجـةا اسـم الطالــب م

1 
امساٛ عبز العاطٕ 

 سغً
 املادغتري 

رصاعات علٙ الرتٓهْمْىارط يف 

 الزّادً

رصاعات علٙ االّلٔات املعْٓ٘ يف 

 اذتناو الزّادً

غري 

 دٍْضٖ
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 :ـالعلومكلية  -37
 

 
  

 التعديل نوان بعد التعديلالع العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 
نضعتٔيا مالو 

 إٓلٔا

 املادغتري 
البلْصات الطْٜٔ٘ سات البٔي٘ 

 الياىْمرتٓ٘ يف الطاق٘ الؾنغٔ٘ 

ارتصاٜص البصضٓ٘ لبلْصات ضْٜٔ٘ 

 سات بئ٘ ىاىْمرتٓ٘ 
 غري دٍْضٖ 

2 
غارٗ علٕ ستنز 

 علٕ 

 املادغتري 
رصاعات ٍغتْلْدٔ٘ لبعض مبٔزات 

 األعطاٛ الفٝضاٌ علٙ بعض 

رصاعات ٍغتْلْدٔ٘ ّتضنٔبٔ٘ 

رقٔك٘ للهْلٔهالٔغفريّل 

املغتشزخ للغنٔ٘ يف نبز ّخصٔ٘ 

 ادتضساٌ البٔطاٛ 

 غري دٍْضٖ 

3 
عبري ستنز عبز 

 الععٔه 

 املادغتري 

الزّص الْقاٜٕ ملطارات األنغزٗ ضز 

اآلثاص اليت حتزثَا املبٔزات اذتؾضٓ٘ 

يف الرتانٔب اليغٔذٔ٘ ّالزقٔك٘ 

 عطاٛ ادتضساٌ البٔطاٛ لبعض أ

الزّص الْقاٜٕ للهضنه ّالتْصًٓ ضز 

التػريات اهلغتْباثْلْدٔ٘ 

ّالرتانٔبٔ٘ الزقٔك٘ 

ّالبْٔنٔنٔأٜ٘ املغتشزث٘ 

 بالفٔيجٌْ علٙ ادتضساٌ البٔطاٛ 

 غري دٍْضٖ 

 املادغتري  ستنز ٓػ سنٕ  4

تكٔٔه التأثريات الْقأٜ٘ لبعض 

مهْىات البياتات الطبٔ٘ علٙ 

٘ املغتشج٘ نٔنٔأًٜا يف الغنٔ

 ادتضساٌ البٔطاٛ

تكٔٔه التأثري الْقاٜٕ للهْصعتني 

ّالياصصتيني علٙ التغضطً املغتشح 

بالزاٖ إٓجٔل ىٔرتّط أمني ّأعتٔل 

 أمٔيْ فلْصًٓ يف ادتضساٌ 

 غري دٍْضٖ 

5 
رصٓ٘ عانف عبز 

 اذتفٔغ 

 املادغتري 

تكٔٔه التأثريات الْقأٜ٘ ملهْىات 

غضٗ علٙ التَاب قؾض الربتكال ال

املفاصل املغتشح جتضٓبًٔا يف 

 ادتضساٌ البٔطاٛ

تكٔٔه التأثريات الْقأٜ٘ للنغتدلص 

االٓجاىْلٕ لكؾض الربتكال الغضٗ 

ّالياصجيني يف ادتضساٌ املصاب٘ بالتَاب 

املفاصل املغتشح مبغاٜز فضّٓيز 

 الهامل 

 غري دٍْضٖ 

6 
لٔلٕ مْايف ستنز 

 ععٔز

 املادغتري 

ريات اهلغتْباثْلْدٔ٘ رصاع٘ التػ

ّالرتنٔبٔ٘ الزقٔك٘ لبعض أعطاٛ 

ادتضساٌ البٔطاٛ اليت تتعضض 

للنبٔزات ّالتأثري الْقاٜٕ ملطارات 

 األنغزٗ

رصاع٘ ٍغتْباثْلْدٔ٘ ّتضنٔبٔ٘ 

رقٔك٘ علٕ نبز ّنلٕ ادتضساٌ 

البٔطاٛ اليت تتعضض للغٔربمٔجضًٓ 

ّالتأثريات الْقأٜ٘ احملتنل٘ 

 للهضنه ّصنؼ العغل

 ري دٍْضٖ غ

7 
عاطف فضز اهلل 

 ٍاؽه

 الزنتْصاٗ
تْطٓعات سٔاِ دزٓزٗ ّإعتزالهلا 

 املصاسب٘

اعتزالل علٕ تْطٓعات دزٓزٗ 

 ألىعن٘ شتتلط٘

 غري دٍْضٖ 

 الزنتْصاٗ  ؽضًٓ فاصّم ستنز  8

إراصٗ الْثاٜل علٙ مْقع بْاب٘ 

اذتهْم٘ اإللهرتّىٔ٘ املصضٓ٘ 

 رصاع٘ حتلٔلٔ٘ 

ع بْاب٘ إراصٗ الْثاٜل علٙ مْق

 –اذتهْم٘ اإللهرتّىْٓ٘ املصضٓ٘ 

 رصاع٘ سال٘ 

 غري دٍْضٖ

 

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -38
 

 
  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 
صَٓاو اعام٘ عٔز 

 سافغ
 املادغتري 

دٔيات مكاّم٘ الهاصبابٔئه 

بالبهرتٓا املنضض٘ الغالب٘ ادتضاو ّ 

تالطمَا مع مكاّم٘ 

 الغٔفالْعبْصٓيات

اصتباط مكاّم٘ الهاصبابٔئه 

ّالهْلغتني يف بعض البهتريٓا 

 املنضض٘ عالب٘ ادتضاو

غري 

 دٍْضٖ

 

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
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 :ـاالدابكلية  -39
 

 
  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 رنتْصاِ  ؽضًٓ فاصّم ستنز 1

الْثاٜل علٙ مْقع بْاب٘ اراصٗ 

 –اذتهْم٘ االلهرتّىٔ٘ املصضٓ٘ 

 رصاع٘ حتلٔلٔ٘

اراصٗ الْثاٜل علٙ مْقع بْاب٘ 

 –اذتهْم٘ االلهرتّىٔ٘ املصضٓ٘ 

 رصاع٘ سال٘

غري 

 دٍْضٖ

 

 

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

 

 :ـالعلومكلية  -21
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق جــةالدر اسـم الطالــب

 20/6/2016إىل  20/6/2015عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  إمياٌ الغٔز إبضأٍه  1

 الزنتْصاٗ  رعاٛ عٔز عبز اهلارٖ  2

إىل  20/7/2015مً عاو 

20/7/2016 

 20/7/2017إىل  20/7/2016

 20/2/2017اىل  20/2/2016 ال ْٓدز  الزنتْصاٗ ٓاصا ننال امحز 3

 

 

 :ـاآلداب  كلية -23
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 ال ْٓدز  املادغتري  صمطاٌ عٔز ْٓىػ  1

إىل  18/9/2016مز عاو عارؼ مً 

17/9/2017 

 16/9/2017عاو عارؼ ٓيتَٕ يف  ال ْٓدز  املادغتري  عاطف دار لبػ  2

 
 :ـكلية التربية  -22

  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 17/9/2017إىل  18/9/2016 ال ْٓدز  الزنتْصاٗ امساٛ عٔز الغٔز 1

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        32                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 

 

 

 

 :ـالبشري الطبكلية  -21
  

  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 2017إىل  2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ٌ سغين ستنز إميا 1

 2016/2017عاو خامػ مً  ال ْٓدز  املادغتري  ؽضٓف ستنز صتٔب  2

3 
ؽٔناٛ ؽلكامٕ عبز 

 اذتنٔز

 2016/2017عاو خامػ مً  ال ْٓدز  املادغتري 

 2015/2016عاو عارؼ مً  2014/2015عاو خامػ مً  املادغتري  الظٍضاٛ ٓػ عٔز 4

 10/2016الٕ  10/2015 ال ْٓدز  الزنتْصاٗ مصطفٙ امحز ّدزٖ 5

 3/2017اىل  3/2016 3/2016الٕ  3/2015 الزنتْصاٗ ٍؾاو ىبٔل ستنز 6

 2016/2017عاو خامػ مً  ال ْٓدز  الزنتْصاٗ ٍْٓزا خريٖ عْٓػ 7

8 
اىْص عبز العظٓظ عبز 

 الضمحً

 3/2017اىل  3/2016 3/2016الٕ  3/2015 الزنتْصاٗ

 10/2016الٕ  10/2015 ال ْٓدز  الزنتْصاٗ ننال عالم٘ سغً 9

 10/2017الٕ  10/2016 10/2016الٕ  10/2015 الزنتْصاٗ ؽارٖ ستنز سغً 10

 10/2016الٕ  10/2015 ال ْٓدز  الزنتْصاٗ صؽا ابضأٍه ستنز 11

 10/2017الٕ  10/2016 ال ْٓدز  الزنتْصاٗ عآزٗ ععٔز ستنز 12

 الزنتْصاٗ  ستنز إبضأٍه رٓيا  13

 10/2015عاو خامػ ٓبزأ مً 

  10/2016ٓيتَٕ يف 

 10/2016عاو عارؼ ٓبزأ مً 

 10/2017ٓيتَٕ يف 

 

 

 :ـالتربية الرياضيةكلية  -24
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 31/8/2017إىل  1/9/2016 عاو مً ال ْٓدز  املادغتري  فاتً صمسٕ مضتطٕ  1

 31/8/2017إىل  1/9/2016عاو مً  ال ْٓسز  املادغتري ىَل٘ ستنز صتٔب 2

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ستنْر صالح ستنْر  3



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        37                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  أمحز مجال عبز امليعه  4

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري   ؽريٖ عنار نامل 5

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  اذتغً عْٓػ ؽعباٌ  6

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  إمياٌ سغني ىْص الزًٓ  7

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ستنز زتزٖ مغعْر  8

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  عبز الضمحً ستنز ننال  9

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓسز  املادغتري  مياص ستنز ستنْر  10

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  أمحز مصطفٙ أمحز  11

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  ادغتري امل ٍبُ عٔز فتشٕ  12

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز املادغتري  ٍال٘ ستنز ستنز  13

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  طُ أمحز عبز احملغً  14

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  أمحز ستنز أمحز  15

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  رٓيا عارل ستنز  16

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  سغاو ستنز أمحز  17

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  أمساٛ ستنْر عامٕ  18

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  فاطن٘ سغني ستنْر  19

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ستنْر ٍؾاو الزًٓ  20

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ستنْر صدب ستنز  21

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  نضمياٌ عبز اهلل عٔغٙ  22

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  أمساٛ أمحز دالل  23

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ٍبُ ستنز عبز الغالو  24

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ععٔز ؽعباٌ ستنز  25

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  نامل أمحز سغين 26



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        38                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ستنز ععز أمني ٍاؽه  27

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  أمل ستنز فَنٕ  28

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  إعضاٛ مصطفٙ سغً  29

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  أمساٛ ىادح عبز العظٓظ  30

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  مٕ عبز الييب طنٕ  31

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ٍبُ ستنز ظضٓف  32

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز   املادغتري أمحز ستنز عبز اذتنٔز  33

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ستنز خلٔل ععٔز  34

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  إمياٌ شتتاص صالح  35

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ستنز صمطاٌ ستنز  36

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ىْص اهلزٚ مصطفٙ امحز 37

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ٍال٘ عبز الععٔه ستنز 38

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ؽٔناٛ طلعت عْض اهلل 39

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  املادغتري  ستنْر فاصّم عبز الغتاص 40

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  الزنتْصاٗ  أمحز ؽشات٘ قضىٕ 41

 30/9/2017سيت  1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  الزنتْصاٗ  أمحز مصطفٙ ننال  42

 30/9/2017 سيت 1/10/2016عاو مً  ال ْٓدز  الزنتْصاٗ أمريٗ حئٙ ستنْر  43

 

 

 :ـالحقوقكلية  -22
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 24/7/2017الٕ  25/7/2016 ال ْٓدز  الزنتْصاٗ ابضأٍه مجع٘ ابضأٍه 1

 30/6/2017الٕ  1/7/2016 30/6/2016الٕ  1/7/2015 الزنتْصاٗ  صؽا امحز عبز الضمحً 2

 7/6/2017اىل  8/6/2016 7/6/2016اىل  8/6/2015 الزنتْصاٗ مٔالر عامٕ مآهل 3



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        39                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 11/9/2017اىل  12/9/2016 11/9/2016اىل  12/9/2015 الزنتْصاٗ  مضّٗ ستنز امحز 4

 22/10/2017اىل  23/10/2016 22/10/2016اىل  23/10/2015 الزنتْصاٗ امحز الغٔز عبز اذتلٔه 5

 11/7/2017اىل  12/7/2016 11/7/2016اىل  12/7/2015  الزنتْصاٗ نضو مضقص ْٓعف 6

 30/6/2017اىل  1/7/2016 30/6/2016اىل  1/7/2015 الزنتْصاٗ خالز علٙ ستنز 7

 

 

 :ـالطب البيطريكلية  -22
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 18/11/2017الٕ  18/11/2016 ال ْٓدز  املادغتري  صفاٛ صدب ستنز 1

2 
بز الهضٓه ستنْر عبز 

 الهضٓه

 18/11/2017الٕ  18/11/2016 ال ْٓدز  املادغتري 

 18/11/2017الٕ  18/11/2016 ال ْٓدز  املادغتري  ٍآزٖ ضٔاٛ الزًٓ ستنز 3

 18/11/2017الٕ  18/11/2016 ال ْٓدز  املادغتري  مصطفٙ ستنْر امحز 4

 20/12/2017اىل  20/12/2016 20/12/2016اىل  20/12/2015 الزنتْصاٗ نضٓه الزًٓ علٕ 5

 

 

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

 -كلية الطب البيطري: -27
 
 

 مبـررات إيقـاف القيـد الدرجــة اسـم الطالــب م

 الغفض للداصز املادغتري أمحز عبز الٍْاب عطٔ٘ 1

 

 -كلية الطب البشري: -28
 
 

 مبـررات إيقـاف القيـد الدرجــة اسـم الطالــب م

 الغفض للداصز الزنتْصاٗ ستنز عبز الهضٓه الغٔز 1



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        21                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 

 

 

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

 
 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -29

 

 م

 السبـب رسالةعنوان ال الدرجــة اسـم الطالــب

 املادغتري  أمحز ٍاؽه بْٔمٕ  1

املرتانبات الياىْمرتٓ٘ املتكزم٘ ّتطبٔكاتَا 

 يف زتال الطاق٘ 

ىعضًا لتغذٔل٘ ليفػ الزصد٘ 

 بإسزٚ ادتامعات األّصبٔ٘

 املادغتري  ٍٔجه ستنز ؽعباٌ 2

حتغني أراٛ خالٓا الْقْر املٔهضّبٔ٘ 

 باعتدزاو مضنبات ىاىْمرتٓ٘ دزٓزٗ 

 علٙ طلبُ  بياٛا

 الزنتْصاٗ  أمحز محز الزًٓ أمحز  3

حتطري مْار مغامٔ٘ الؾهل يف سذه 

الياىْ العتدزامَا يف تطبٔكات الطاق٘ 

 املدتلف٘ 

 بياٛا علٙ طلبُ 

 
 

 :ـاآلدابكلية  -11
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 املادغتري  ؽريًٓ ستنز ستنز  1

هضٓه رصاع٘ لفعٔ٘ الضصف يف الكضآٌ ال

 راللٔ٘ 

اىتَاٛ مزٗ التؾهٔل للنضٗ 

الجاىٔ٘ ٍّٕ املضٗ األخريٗ ّمل 

 تتكزو للنياقؾ٘

 املادغتري ٍال٘ ستنز فَنٕ 2

بياٛ الؾدصٔ٘ اليغأٜ٘ يف مغضح 

 رصاع٘ فئ٘ –الفضٓز 

 اىتَاٛ مزٗ التغذٔل

 

 

 :ـالعلومكلية  -13
 

 م

 بـبالس عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 املادغتري أمساٛ سغً أمحز  1

رصاع٘ تأثري دظٜٔات اذتزٓز الياىْمرتٓ٘ 

علٙ األىٔنٔا املغتشج٘ معنلًٔا يف 

 ادتضساٌ البٔطاٛ 

بياٛ علٙ الطلب املكزو مً 

 الطالب٘ إللػاٛ التغذٔل

 

 

 

 

 

 

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        23                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 

 

 :ـالحقوقكلية  -12
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 الزنتْصاٗ  الٍْاب ستنْر امحز عبز 1

اؽهالٔ٘ الؾفافٔ٘ ّاملغاٜل٘ يف 

 مؤعغات العنل املزىٕ رصاع٘ مكاصى٘

 عزو دزٓ٘ الباسح

 

 

 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن إلغاء إيقاف القيد :ـ -11
 

 السبب الدرجة اسـم الطالــب م

 علٙ طلبَابياٛ  ربلْو لٔيا صالح الزًٓ عٔز 1

 بياٛ علٙ طلبَا ربلْو عاطف عبز اهلل سيني 2

 بياٛ علٙ طلبَا ربلْو اىَاص ستنز ستنز 3

 
 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد :ـ -14
 

 إىل من الدرجة اسـم الطالــب م

  فبين عْٓدامع٘   اعْٔطدامع٘  مادغتري ٍؾاو مصطفٙ امحز 1

  بين عْٓفدامع٘   املئادامع٘  مادغتري زتزٖ مْصٓػ عبز اهلل 2

  بين عْٓفدامع٘   عني مشػدامع٘  مادغتري ؽٔناٛ ستنز علٕ 3

 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن تحويل الدراسة:ـ -12
 

 

 إىل من اسـم الطالــب م

 ْوربل مادغتري آَاب عزلٕ سيا 1

 ربلْو مادغتري صدب ستنز ستنْر 2

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        22                 22/31/2132( بتاريـخ 321الجلسـة رقـم )

 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن استكمال رسالة الماجستير : -12
 

 

 مالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 2014ىْفنرب  –دٔز  ربلْو اليغاٛ ّالتْلٔز ؽٔناٛ صمطاٌ سغيني 1

 2015ىْفنرب  –دٔز  لتْلٔزربلْو اليغاٛ ّا رالٔا امحز صالح 2

 

 

 

 

 

 ىاٜب صٜٔػ ادتامع٘

 للزصاعات العلٔا ّالبشْخ

 

 أ.ر / طضٓف ؽْقٕ فضز

 

        

 

         

 

 ,,ٓعتنز  

 صٜٔػ ادتامع٘

 

 أ.ر / أمني الغٔز امحز لطفٕ

 

 


