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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 ّ . 25/10/2016( بتاصٜذ   123ايتصزٜل ع٢ً ذلطض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 
 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ذلطض اجلًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

 املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايغٝاع١ ٚاالقتصار بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا.املشنض٠  -

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -

 

 املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ خطٛات املٛاط١ْ ايبشج١ٝ.  -

 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا  -

 

ضِٜ ر/ ع٢ً ايبشضاٟٚ يف دلًػ اجلاَع١ ته املٛافك١ ع٢ً  املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ  -

ط يف قا١ُ٥ افطٌ َا١٥ باسح ع٢ً َغت٣ٛ ايعا م َٔ سٝح رتَٜغٕٛ صٚيتصٓٝف٘ َٔ قبٌ تٛ

 االعتؾٗار بأحباثِٗ.

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ طٜاصات جل١ٓ احملانا٠ العتُار نًٝيت ايطب ايبؾضٟ ٚايطب   -

 ايبٝطضٟ.

 ايكضاص

 .ٚايتٓغٝل َع ايهًٝات حلني احلصٍٛ ع٢ً االعتُار تهًٝف ا.ر/ صربٟ متاّ باملتابع١   -
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 املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ تٛصٝات َؤمتض سلٛ بٓا٤ اعرتاتٝذ١ٝ يتشٌٜٛ ايطايب اىل باسح.  -

 

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا    ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -: ٚ عط١ٜٛ نال َٔ ٚايبشٛخ 

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

 ر/ امحز طاٜز                                         املزصؼ به١ًٝ ايعًّٛ

 ر/ صساب فاٜظ                                         املزصؼ به١ًٝ االراب

 . ع٢ً دلًػ اجلاَع١يٝات تفعٌٝ تًو ايتٛصٝات ٚايعضض ر تكضٜض آلإلعزا

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ رٚص٠ اجلاَع١ االَضٜه١ٝ بايتعإٚ َع اجلاَع١ يتزصٜب ايباسجني   -

 ع٢ً َٗاصات ايبشح ايعًُٞ ٚنتاب١ املؾضٚعات ايبشج١ٝ.

 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا  -

 

 قٝات ايبشح ايع٢ًُ.املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ جل١ٓ اخال  -

 

 ايكضاص

 -: ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞـ تؾهٌٝ جل١ٓ 

 َكضصا  ---  ١َ اجملتُع االعبل.ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايب١٦ٝ ٚخز           املضعٞ امحز املضعٞأ.ر/ 

 عطٛا --- ٚنٌٝ ن١ًٝ احلكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ          َصطف٢ عبز اجلٛار أ.ر/ 

 عطٛا ---اعتاس ٚص٥ٝػ قغِ عًِ ايٓفػ به١ًٝ االراب      احلُٝز                   ا.ر/ ٖؾاّ عبز

 عطٛا ---ٚنٌٝ ن١ًٝ ايعالز ايطبٝعٞ يًزصاعات ايعًٝا ٚ ايبشٛخ                              ا.ر/ ايفت رٜاب         

 اَٝٓا ---ي١ يًزصاعات ايعًٝاٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝز                                     اٌَ عٝغ٢  ا.ر/ 

 عطٛا ---االعتاس به١ًٝ ايعًّٛ                       ْٝفني عبز ايضؤٚفا.ر/ 

 

 

يزصديت املادغتري  ملهافآت املٓاقؾ١ بعض ايكٛاعز املٓع١ُاملشنض٠ املكز١َ بؾإٔ   -

 ٚايزنتٛصاٙ.

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -
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املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اَني عاّ احتار اجلاَعات ايعضب١ٝ بؾإٔ تٛفري داَع١ بين عٜٛف َا   -

اَهٔ َٔ املٓح يًطًب١ ايصَٛايٝني يزصاع١ ايبهايٛصٜٛؼ ٚاملادغتري ٚايزنتٛصا٠ بايتٓغٝل 

 َع االَا١ْ ايعا١َ يالحتار.

 ايكضاص

املتاس١ ٚعضض٘ ع٢ً اجملًػ يف باعزار تصٛص سٍٛ املٓح  ايهًٝات تهًٝف ايغار٠ ٚنال٤  -

 . االدتُاع ايكارّ

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اخلز١َ االدتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً فتح باب  -

 .  2016/2017ايزصاعات ايعًٝا بزا١ٜ َٔ ايعاّ 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

بٍٛ ايطالب املتكزَني املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ صٜاض االطفاٍ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ق  -

 ّ . 2016/2017يًزصاعات ايعًٝا مبضس١ً ايزبًّٛ ٚاملادغتري ٚايزنتٛصاٙ يًعاّ اجلاَعٞ 

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ ايطالب املتكزَني يًزصاعات   -

 ّ . 2016/2017اَعٞ ايعًٝا مبضس١ً املادغتري ٚايزنتٛصاٙ يًعاّ اجل

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ امسا٤ االطبا٤ احلاصًني ع٢ً ايزبًّٛ رٚص َاٜٛ 

 ّ. 2015/2016يًعاّ اجلاَعٞ 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

صؼ املغاعز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايظصاع١  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعتُضاص تغذٌٝ املز  -

 َصطف٢ عبز املٓعِ َصطف٢  به١ًٝ ايظصاع١ داَع١ املٓٝا .

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايظصاع١  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعتُضاص تغذٌٝ املزصؼ املغاعز /  -

 به١ًٝ ايظصاع١ داَع١ ايكاٖض٠ .  اميإ عباؼ ساَز عٝز

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايظصاع١  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعتُضاص تغذٌٝ املزصؼ املغاعز /  -

 ؽُٝا٤ ناٌَ عًٞ  مبعٗز اهلٓزع١ ايٛصاث١ٝ  ٚايتهٓٛيٛدٝا احل١ٜٛٝ  داَع١ ايغارات .

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املزصؼ املغاعز / املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايظصاع١  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اعتُضاص تغذٌٝ  -

 ٚر  به١ًٝ ايظصاع١ داَع١ اعٝٛط .ٜامسني عارٍ عبز ايٛر

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

رتق١ٝ  تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ ياملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايعًّٛ بؾإٔ   -

 ملغاعز بايه١ًٝ اىل رصد١ اعتاس. االعتاس ا –ايزنتٛص/ ممتاط ذلُز حي٢ٝ سذاب  

 

 ايكضاص

 . ع٢ً َٓش٘ عت رصدات ٚافل اجملًـػ  -

 

رتق١ٝ  تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ ياملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ   -

 املزصؼ بايه١ًٝ اىل رصد١ اعتاس املغاعز. –ايزنتٛص/ زلال٤ ذلُز عبز ايععِٝ  

 

 ايكضاص

 . ع٢ً َٓشٗا مخػ رصدات ٚافل اجملًـػ  -

 

رتق١ٝ  تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ ي١ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املشنض٠ املكزَ  -

 املزصؼ بايه١ًٝ اىل رصد١ اعتاس املغاعز. –ايزنتٛص/ َٗا ذلُز عبز ايضمحٔ  

 

 ايكضاص

 . ع٢ً َٓشٗا اصبع رصدات ٚافل اجملًـػ  -

 

رتق١ٝ  تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ ياملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾإٔ   -

 املزصؼ بايه١ًٝ اىل رصد١ اعتاس املغاعز. –ايزنتٛص/ امسا٤ ْارٟ ذلُز  

 

 ايكضاص

 . ع٢ً َٓشٗا عت رصدات ٚافل اجملًـػ  -
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رتق١ٝ  تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ ياملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ   -

 س املغاعز. املزصؼ بايه١ًٝ اىل رصد١ اعتا–ايزنتٛص/ عبري عٝز عٝز َعٛض  

 

 ايكضاص

 . ع٢ً َٓشٗا عت رصدات ٚافل اجملًـػ  -

 

رتق١ٝ  تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ ياملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ   -

 املزصؼ بايه١ًٝ اىل رصد١ اعتاس املغاعز. –  ٖب٘ اهلل عاطف سًُٞايزنتٛص/ 

 

 ايكضاص

 . ع٢ً َٓشٗا عت رصدات ٚافل اجملًـػ  -

 

رتق١ٝ  تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ يملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ ا  -

 املزصؼ بايه١ًٝ اىل رصد١ اعتاس املغاعز. –ايزنتٛص/ اعا١َ ذلُز عبز ايٖٛاب  

 

 ايكضاص

 . ع٢ً َٓش٘ رصدتإ ٚافل اجملًـػ  -

 

٢ َكرتح املٛافك١ عً ٕبؾأ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ   -

بضْاَر ايبٝٛيٛدٝا ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚانتؾاف ايزٚا٤ َٔ قغِ ايتهٓٛيٛدٝا احل١ٜٛٝ ٚعًّٛ 

 احلٝا٠.

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا    ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ نال َٔ

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا                  ا.ر/ ذلُز ايبابًٞ               

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصٝزي١ يًزصاعات ايعًٝا                                      اٌَ عٝغ٢  ا.ر/ 

 ايطب ايبؾضٟ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                         ذلُز عبز ايكارصا.ر/ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايعًّٛٚنٌٝ ن١ًٝ                                       ا.ر/ عظٜظ ْعري

 اعات ايعًٝاا.ر/ امحز ع٢ً فضغ٢ً                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزص

 إلعزار تكضٜض .

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ٚسز٠ تطٜٛض ايبشح ايعًُٞ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً َكرتح بتعزٌٜ ْعاّ 

 يٞ باجلاَع١ يًغار٠ اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚعاِْٚٝٗ.َهافأت ايٓؾض ايزٚ

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً َكرتح   -

بضْاَر ايغال١َ ٚايصش١ امل١ٝٓٗ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚبضْاَر محا١ٜ ايرتاخ ايب٢٦ٝ ٚاملكزَني َٔ قغِ 

 ٚايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ . عًّٛ ايب١٦ٝ

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا    ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ نال َٔ

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا                  ا.ر/ ذلُز ايبابًٞ               

 املزصؼ به١ًٝ ايعًّٛ         عصاّ عبز ايضمحٔ                / ر

 املزصؼ به١ًٝ اهلٓزع١   محار٠ ذلُز ذلُٛر                 / ر

 املزصؼ به١ًٝ االراب                                    امحز َعتٛم  / ر

 إلعزار تكضٜض .

 

 حاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً َكرت  -

 ٜطِ ايرباَر االت١ٝ  Medical Opticsبإْؾا٤ قغِ مبغ٢ُ 

 Imaging.Optometry, Optics technology and Sciences of Biomedical  

 

 ايكضاص

 تأدٌٝ املٛضٛع ملظٜز َٔ ايزصاع١  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تعزٌٜ ايال٥ش١ املاي١ٝ يًزصاعات   

 ١ًٝ ايصٝزي١.ايعًٝا يه

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبؾضٟ بؾإٔ ايضر ع٢ً ؽه٣ٛ بعض ايطالب املتكزَني   

 يًتغذٌٝ يزصد١ املادغتري ٚايزبًّٛ بايزصاعات ايعًٝا يكغِ ايتٛيٝز ٚاَضاض ايٓغا٤ .

 

 ايكضاص

َع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ْا٥ب ص٥ٝػ اجلا   ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -: ٚايبشٛخ  ٚ عط١ٜٛ نال َٔ

 ٚنٌٝ ن١ًٝ احلكٛم يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ   َصطف٢ عبز اجلٛار  أ.ر/

 ايطب ايبؾضٟ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ           ذلُز عبز ايكارص      ا.ر/ 

 إلعزار تكضٜض .

 

 ك١ ع٢ً ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا.بؾإٔ املٛاف ايظصاع١املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 

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

 

 :ـالصيدلةكلية  -4
  

 املشـــــرف لرسالةعنوان ا الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

ْٛصٖإ عبز ايٖٛاب 

 امحز

 املادغتري

َني يف صٛص٠ ٛتأثري ايهضنعٔ  نُٝٝا١ٝ٥ س١ٜٛٝرصاع١ 

 ف٢ اجلضسإدظ٦ٜات ْاْٛ ع٢ً ايتغُِ ايهبزٟ 

 قٓزٌٜ امحز ذلُز ا.ر

 صؽا ذلُز سغنير/ 

1 

1 

2 

َين امحز عبز ايضمحٔ 

 إَاّ

 ايزنتٛصا٠

 اعتٓؾام ٚعا٥ٌ َٔ ايضطاط تٛصٌٝ ع٢ًدٗاط إضاف٢  تأثري

 رلتًف١

 ا.ّ.ر امحز عبز اهلل 

 ر / صغز٠ صؽزٟ عٝز

11 

8 

 ايزنتٛصا٠ َضٜإ صبش٢ بؾض٣ 3

ؾل يف صٛص٠ تٓيعكاص َغ ١اجلضع١ املٓبعج١ ٚ تٛطٜعٗا يف ايض٥

ملتطٛعني أصشا٤ ٚ  ١َغشٛم اعتٓؾام داف يف ساالت رلتًف

 َضض٢ باالْغزار ايض٣ٛ٥ املظَٔ

 ز عبز اهلل ر/ أمح0ّ0ا

 ر/ ْز٣ عٝز 0ّ0ا

 ر/ٖزٟ ذلُز صبٝع0أ.ّ

9 

6 

11 

4 

سغٓا٤ أعا١َ ساَز 

 ذلُز

 ايزنتٛصا٠

رصاع١ احلضنٝ٘ ايزٚا١ٝ٥ العتٓؾام عكاص املٝتفٛصَني ٚتأثريٙ 

 املطار يًغضطإ يف خالٜا عضطإ ايض٥٘

 ا.ّ.ر امحز عبز اهلل ايربٟ

 ر/  اعا١َ ذلُز عٝز

 ر / صغز٠ صؽزٟ عٝز

7 

5 

9 

 ايزنتٛصا٠ صاْٝا ذلُز سغني 5

يعكاص ايغايبٝٛتاٍَٛ  اجلضع١ املٓبعج١ ٚ تٛطٜعٗا يف ايض٥٘

ع٢ً َتطٛعني ١ رلتًف ساسادٗظ٠ ص ٚصالت ٚ املغتٓؾل ايٓاتر َٔ

 أصشا٤

 ر/ أمحز عبز اهلل 0ّ0ا

 ر/ ْز٣ عٝز0ّ0ا

 ر/ٖزٟ ذلُز صبٝع0أ.ّ 

8 

5 

10 

 

 :ـالحقوقكلية  -2
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة رجـةالد اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 
عا م خًف عٝز 

 ايٜٓٛؾض٣

 املادغتري

 –محا١ٜ ايصشفٝني يف اٚقات ايٓظاعات املغًش١ 

رصاع١ حت١ًًٝٝ الِٖ االْتٗانات ايكا١ْْٝٛ اييت 

 ٜتعضض هلا ايصشفٝني يف عٛصٜا ٚايعضام

 4 أ.ر/ عارٍ عبزاهلل

 ايزنتٛصا٠ ْٛصٖإ ذلُز ْبٌٝ 2

رصاع١  –قاب١ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً اجلُعٝات اال١ًٖٝ ايض

َكاص١ْ بني َصض ٚفضْغا ٚازلًرتا ٚتطبٝك٘ ع٢ً 

 ايتؾضٜع يف َصض

 15 ا.ر/ ذلُز اْػ دعفض

 4 أ.ر/  صفٛت بٗٓغا٣ٚ رصاع١ َكاص١ْ –ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يتأدري ايطا٥ضات  ايزنتٛصا٠ عُض َٗزٟ صمسٞ طٜزإ 3

4 
 رَؾاصٟ ععٛر صاٖٛ

 ٟرٚالٕ املطري
 ايزنتٛصا٠

ضُاْات سكٛم االْغإ يف اطاص ايكإْٛ ايزٚيٞ 

 رصاع١ َكاص١ْ –اخلاص 

 أ.ر/ عارٍ عبزاهلل

 ر/ ٖؾاّ امحز ذلُٛر

3 

2 

5 
ْاصض ذلُز ذلُٛر 

 رعٛقٞ

 ايزنتٛصا٠

َٓع١ُ االْرتبٍٛ ايزٚيٞ ٚرٚصٖا يف َهافش١ 

 االصٖاب

 11 ا.ر/ امحز فٛطٟ

6 
مشػ ايزٜٔ سغٔ 

 امحز َربٚى

 ايزنتٛصا٠

املؤعغات ايعا١َ ٚاملٛظف ايعاّ يف ظٌ ايٓعاّ 

 رصاع١ َكاص١ْ بني َصض ٚفضْغا –االيهرتْٚٞ 

 11 أ.ر/ ٖؾاّ عبزاملٓعِ
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 :ـالطب البيطريكلية  -3
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري ذلُز أمحز سغٔ  1
يف  ١1 بفريٚؼ ايباصاَٝهغٛ رصاعات عٔ اإلصاب

 احلُاّ 

 أر/ عظ٠ عبز ايتٛاب عًٞ 

 ر/ احلغني ذلُز عبز ايًطٝف

 ر/ عال١َ أبٛ محض٠ عٝز 

5 

5 

7 

 املادغتري  إعالّ عاَٞ عبز ايعاٖض 2

تكِٝٝ ايطضم املدتًف١ يًُعاجل١ ايصش١ٝ يبعض 

 أْٛاع املدًفات يف َظاصع ايزٚادٔ 

 أر/ ذلُز عبز ايضمحٔ ايبابًٞ

 مسا٤ ْارٟ ذلُز ذلُزر/ أ

6 

6 

 ايزنتٛصا٠  ٜامسني ٜٛعف ذلُز  3

ايزالالت اجلظ١ٝ٦ٜ يًطضا٠ٚ ٚاملكا١َٚ يًُطارات 

احل١ٜٛٝ يًُهٛص ايعٓكٛرٟ ايشٖيب املعظٚي١ َٔ 

 ايػشا٤ ٚاإلْغإ 

 أر/ ذلُز عًٞ إبضاِٖٝ عًٞ

 ر/ عشض عبز ايعًِٝ عبز ايعظٜظ

 أر/ أمحز دعفض سذاطٟ 

 أر/ أؽضف ذلُز بضنات

6 

5 

5 

4 

 ايزنتٛصا٠  ذلُز ذلُٛر عبز ايضسِٝ  4

ايعظٍ ٚايتٛصٝف اجلظ٦ٜٞ يًفطضٜات اجلًز١ٜ سات 

األ١ُٖٝ ايصش١ٝ املؾرتن١ َٔ ايهالب ٚايكطط 

 األيٝف١ 

 أر/ ذلُز عًٞ إبضاِٖٝ

 ر/ دٝٗإ نُاٍ ايزٜٔ

 ر/ عشض عبز ايعًِٝ عبز ايعظٜظ

5 

5 

4 

 

 

 :ـالتجارةكلية  -4
 
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة ــــباســـــم الطالـ م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري ٖزٌٜ ٜٛعف عبز املٓعِ  1

حتًٌٝ أفط١ًٝ ايتشٍٛ يف بٓا٤ املعاٜري احملاعب١ٝ إىل أعاؼ 

 –املبارئ َكابٌ ايكٛاعز ألغضاض صفع َغتٜٛات دٛر٠ اإلفصاح 

 رصاع١ َٝزا١ْٝ

 أر/ أعا١َ ععٝز 

 ر/ أَاْٞ نُاٍ 

11 

1 

 املادغتري ف٢ ذلُٛر ابٛ اجلٛرَصط 2

تطبٝل َؤؽضات سٛن١ُ ايؾضنات َع تهٓٛيٛدٝا 

XBRL  يًتٓبؤ بايتكزٜضات احملاعب١ٝ ٚاالصباح ٚاخلغا٥ض

احملت١ًُ ٚاالصتباطات املاي١ٝ املغتكب١ًٝ باعتدزاّ ايؾبهات 

 ايعصب١ٝ االصطٓاع١ٝ

 ا.ر/ زلاتٞ ابضاِٖٝ

 ا.ر/ بٗا٤ ايكاضٞ

8 

7 

 

 

 :ـالعليا الدراسات كلية  -5
 

 
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري أَري٠ ذلُز ؽعبإ  1

ايغ١ُٝ اخل١ًٜٛ ملغتدًصات رلتًف١ َٔ ايجّٛ 

 ع٢ً اخلالٜا ايغضطا١ْٝ 

 أر/ عال محٛر٠ إبضاِٖٝ

 أر/ ي٢ًٝ ذلُز عبز احلًِٝ

 ر/ َٞ ذلُز سغٔ 

7 

8 

8 

 املادغتري  ضاِٖٝ ذلُز عشض إب 2

حتطري صٝاغات عالد١ٝ ْا١ْٜٛ يعالز ايتٗاب 

 ايربٚعتاتا ايبهتريٟ املظَٔ 

 ر/ ٚال٤ مجاٍ سظٜٔ

 ر/ أعا١َ ذلُز ذلُٛر

 ر/ َادز٠ ذلُز َٗين 

16 

5 

4 

 املادغتري  ١َٓ اهلل ْادٞ عجُإ  3
ْؾاط َغتدًص ايجّٛ املطار ألْٛاع ايبهرتٜا 

 عًب١ٝ ايػضاّ 

 ز سغٔر/ ٖاي١ عٝ

 ر/ َٞ ذلُز سغٔ

 ر/ أمئ مسري ذلُز 

12 

8 

12 
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 :ـالعلومكلية  -6
 

 
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  فاط١ُ عٝز ضٝف  1

حتطري َضنبات بٛيُٝض١ٜ رلتًف١ سات ايب١ٝٓ 

 ايٓاَْٛرت١ٜ يتطبٝكات ب١ٝ٦ٝ ٚس١ٜٛٝ 

 ذلُٛر عبز ايغالّر/ سٓفٞ 

 امحز ع٢ً امحزر/ 

 ر/ أمحز مجاٍ ايزٜٔ 

9 

13 

2 

 املادغتري  ؽعبإ أمحز عبز املعظ 2

رصاع١ اخلٛاص ايفٝظٜا١ٝ٥ يًػالف اجلٟٛ باعتدزاّ 

 مناسز ايتؾتت 

 أر/ عظٜظ ْعري َٝٓا 

 أر/ ٖاْٞ صاحل محزٟ

 أر/ خايز صارم ذلُز 

3 

12 

5 

  املادغتري سغٓا٤ ممزٚح عبز ايععِٝ 3

رصاع١ تأثري َار٠ ايتريٚعتًبني يف دضسإ ايتذاصب املصاب١ 

بغضطإ ايهبز: ايزٚص احملتٌُ ملغاص َغتكبالت َٓؾط 

 ايبريٚنغٝغّٛ 

 أر/ سٓإ عبز احلُٝز 

 ر/ رايٝا عبز ايٖٛاب 

13 

4 

 

 :ـالطب البشريكلية  -7
 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 إلشرافا

 ايزنتٛصا٠ ذلُز عارٍ عبز ايتٛاب 1
منط اختالٍ اجلٗاط ايعصيب يزٟ االطفاٍ سٟٚ احلاالت 

 احلضد١ يف ٚسز٠ ايضعا١ٜ املضنظ٠ يالطفاٍ

 أ.ر/ مجاٍ ايزٜٔ ذلُز

 أ.ر/ عبز اجملٝز ابٛ اجملز

 أ.ر.ّ / رٜٓا امحز عظت

 أ.ر.ّ/ ذلُز عارٍ املضاغٞ

2 

6 

5 

3 

2 
عٗاّ ذلُز عبز ايٛاسز 

 صطف٢َ
 ايزنتٛصا٠

رصاع١ َكاص١ْ يٓتا٥ر ايصٛت بعز سكٔ االعتريٜٚز 

املٛضع٢ بني َضض٢ ايبش١ ايصٛت١ٝ ع٢ً املز٣ ايكصري ٚ 

 املز٣ ايطٌٜٛ يالصابات ايباثٛيٛد١ٝ ايطفٝف١ املصاسب١

 أ.ر./ اؽضف ذلُٛر خايز

 أ.ر./ عُضٚ صؽز٣ ايبزصا٣ٚ

 ا.ّ.ر. / صافٝٓاط زلٝب عظب

 ر./ أٜ٘ صؤف ؽٝدا٢ْ

7 

- 

1 

- 

 

 

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

 
 

 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠  رعا٤ صفعت عبز ايباعط  1

 أر/ ذلُز ذلُٛر خطض 

 ر/ أمحز عًٞ أمحز 

 أعا١َ عبز ايضؤٚف أر/ 

Sereg A. Pilestky 

 أر/ ذلُز ذلُٛر خطض 

 ر/  أمحز عًٞ أمحز

 أر/ أعا١َ عبز ايضٚؤف 

Sereg A. Pilestky 

 ر/ عفاف أمحز اخلٛاص

 

 :ـالتجارة كلية -9
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  رٜٓا صبٝع صؽار عبز اجلٛار  1
 أر/ بزص ْبٝ٘ أصعاْٝٛؼ

 ر/ َٓاٍ فؤار إبضاِٖٝ 

 أر/ بزص ْبٝ٘ أصعاْٝٛؼ 

 ر/ عفاف َباصى تزدٞ
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 الصيدلة: كلية -41
 

 
 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري َٞ عُض تٛسٝز يطٝف 1

 ع٢ً امحز ابٛ عٝف /رأ.

 ات١ر/  باعِ اْٛص ؽش

 ع٢ً امحز ابٛ عٝف /رأ.

 ّ.ر/  باعِ اْٛص ؽشات0١ا

 ر/عٛتٞ َٓري سنٞ

 املادغتري ناصميإ َغًِ ابٛ احلغٔ 2

 ٖب٘ فاصٚم  عا م /رأ.

 صؽا َصطف٢ خضؽّٛر/  

 ٖب٘ فاصٚم  عا م /رأ.

 صؽا َصطف٢ خضؽّٛر/  

 ر/ اميإ امحز َظٜز

 املادغتري ؽُٝا٤ االَري ذلُز تٛفٝل 3

 امحزخايز صؽار   ا.ر/

 ر/ صالح عبز املطًب عبز ايعظٜظ

 ر/ ذلُز ط٘ ايغعزٟ

 خايز صؽار امحز  ا.ر/

 ر/ صالح عبز املطًب عبز ايعظٜظ

 املادغتري عًٞ مخٝػ عبز ايتٛاب َضعٞ 4

 / حيٞ أمحز صعالٕ أ.ر

 / َض٠ٚ امحز خًف ر

 ا.ّ.ر/ عال ذلُز عبز ايضؤؤف

 / َض٠ٚ امحز خًف ر

 

 :اآلداب كلية -44
 

 
 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة الطالــباسـم  م

 أر/ سغين إبضاِٖٝ عبز ايععِٝ أر/ طًعت إبضاِٖٝ يطفٞ  املادغتري  مجاٍ عبز ايضمحٔ ذلُز  1

 

 

 الطب البشري: كلية -42
 
 

 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠ ٢ُٗذلُز عباؼ ذلُز ف 1

 أ.ر./ذلُٛر َصطف٢ عاَض

 ا.ّ.ر./ سامت املعتظ ذلُٛر

 ر./ امحز َصطف٢ ايؾعضا٣ٚ

 ا.ّ.ر./ سامت املعتظ ذلُٛر

 ر./ امحز َصطف٢ ايؾعضا٣ٚ

 ايزنتٛصا٠ مي٢ٓ ذلُز عا٢َ 2

 أ.ر./ذلُٛر َصطف٢ عاَض

 أ.ّ.ر./ سامت املعتظ ذلُٛر

 ر./ساطّ عبز ايٖٛاب سغني

 ذلُٛرأ.ّ.ر./ سامت املعتظ 

 ر./ساطّ عبز ايٖٛاب سغني

 ايزنتٛصا٠ دٝٗإ ذلُز ذلُز عبز ايػين 3

 أ.ر./ذلُٛر َصطف٢ عاَض

 أ.ّ.ر./ سامت املعتظ ذلُٛر

 ر./ساطّ عبز ايٖٛاب سغني

 أ.ّ.ر./ سامت املعتظ ذلُٛر

 ر./ساطّ عبز ايٖٛاب سغني

 ايزنتٛصا٠ طٜٓب ط٘ ذلُز عبز اهلل 4

 ا.د/ مصطفى محمىد عامز

 حامت املعتز حممودا.د.م./ 

 د/ مساء ابو القاسم رشوان

 ا.د.م./ حامت املعتز حممود

 د/ مساء ابو القاسم رشوان

 ايزنتٛصا٠ يب٢ٓ عبز ايهضِٜ ُٖاّ َتٛىل 5

 .ر/ ذلُٛر َصطف٢ سغٔ عاَض

 ا.ر.ّ./ سامت املعظ ذلُٛر

 ر./٢َٓ سن٢ ؽضٜف ْاصض

 ا.ّ.ر/امحز َصطف٢ ايؾعضا٣ٚ

 ا.ّ.ر./ مسا٤ ابٛ ايكاعِ

 .ّ.ر./ امحز َصطف٢ ٜػ ايؾعضا٣ٚا

 ر./٢َٓ سن٢ ؽضٜف ْاصض

 ايزنتٛصا٠ ذلُز ؽشت٘ عبز احلُٝز ب٢َٛٝ 6

 ا.ر/ ذلُٛر َصطف٢ عاَض

 ا.ّ.ر/ ؽٗري٠ فٛط٣ املٓؾا٣ٚ

 ر/ امحز َصطف٢ ايؾعضا٣ٚ

 ا.ر/ ذلُٛر َصطف٢ عاَض

 ا.ّ.ر/ ؽٗري٠ فٛط٣ املٓؾا٣ٚ

 ر/ امحز َصطف٢ ايؾعضا٣ٚ

 ِا.ّ.ر/ رعا٤ ابٛ ايكاع
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 ايزنتٛصا٠ ذلُز عبز ايبزٜع ع٢ً سغاْني 7

 أ.ر./ذلُٛر َصطف٢ عاَض

 ا.ّ.ر./ سامت املعتظ ذلُٛر

 ر./ ساطّ عبز ايٖٛاب سغني

 ا.ّ.ر./ سامت املعتظ ذلُٛر

 ر./ ساطّ عبز ايٖٛاب سغني

 ايزنتٛصا٠ َض٠ٚ خايز عبز ايضمحٔ ذلُز 8

 ا.ر/ َصطف٢ ذلُٛر عاَض

 ا.ر.ّ./ سامت املعتظ ذلُٛر

 امحز عبز ايعاٍ امحزر./

 ا.ر.ّ./ سامت املعتظ ذلُٛر

 ر./ ذلُز ع٢ً َٗضإ

 ايزنتٛصا٠ رٜٓا ذلُز إبضاِٖٝ أبٛ ايفطٌ 9

 أ.ر/ ذلُٛر َصطف٢ عاَض

 ر./ إٜٗاب ذلُز فضز

 ر./عشض ذلُٛر عبز ايغالّ

 أ.ر/ ذلُٛر َصطف٢ عاَض

 ا.ّ.ر./ مسا٤ أبٛ ايكاعِ

 ر./ إٜٗاب ذلُز فضز

 الّر./عشض ذلُٛر عبز ايغ

 

 

 العلوم: كلية -43
 
 

 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  َٓاٍ ْصشٞ عبز ايععِٝ  1
 ر/ ثٓا٤ ذلُٛر عبز ايتٛاب 

 ر/ ذلُز عبز اجلباص 

 أر/ أعا١َ ذلُز أمحز 

 ر/ ثٓا٤ ذلُٛر عبز ايتٛاب

 ر/ ذلُز عبز اجلباص

 

 :الحقوق كلية -44
 

 
 

 

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ ٖؾاّ عبز املٓعِ ا.ر/ ذلُز ناٌَ عبٝز ايزنتٛصا٠ مجاٍ عبز ايغتاص عًٝؿ 1

 

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

 
 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -45

 
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة م الطالــباسـ م

 املادغتري  ذلُز إبضاِٖٝ عًٞ  1

املكاص١ْ بني ايتعبري عٔ ازلٝٛتٓغني 

بأؽهاي١ املتعزر٠ ٚايتعضض  1ْٛاع  2

الصتفاع ضػط ايزّ يف نٌ َٔ 

َضض ايفؾٌ ايهًٟٛ َٚضض ايكًب 

 ايتادٞ 

بٌ اْتؾاص ايتعبري عٔ دني َغتك

بأؽهاي١  1ْٛع  2ازلٝٛتٓغني 

املتعزر٠ ٚايتعضض الصتفاع ضػط ايزّ 

يف نٌ َٔ َضض ايفؾٌ ايهًٟٛ 

 َٚضض ايكًب ايتادٞ

غري 

 دٖٛضٟ

 

 :ـالصيدلةكلية  -46
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 
آ١ٜ عبز اجلٛار ط٘ 

 عبز اجلٛار
 املادغتري 

ايتٛصٝف ايعاٖضٟ ٚاجلٝين يعظالت 

فطض١ٜ قارص٠ ع٢ً ايتهغري احلٟٝٛ 

 يًبالعتٝو

االيٝات اجلظ١ٝ٦ٜ ملكا١َٚ املطارات 

احل١ٜٛٝ املتعزر٠ ف٢ بهتريٜا 

 االعٝٓتٛبانرت

غري 

 دٖٛضٟ
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 :ـالتجارةكلية  -47
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  صؽار عٝز فٛطٟ  1

َزخٌ َكرتح يتطٜٛض قٝاؼ األرا٤ 

املتٛاطٕ يإلفصاح ٚايؾفاف١ٝ يف 

ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يف ض٤ٛ َعاٜري 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ  –ايتكاصٜض املاي١ٝ 

َزخٌ َكرتح يتطٜٛض قٝاؼ األرا٤ 

املتٛاطٕ يإلفصاح ٚايؾفاف١ٝ يف ايكٛا٥ِ 

اي١ٝ املاي١ٝ يف ض٤ٛ َعاٜري ايتكاصٜض امل

 رصاع١ َٝزا١ْٝ  –

غري 

 دٖٛضٟ

2 
امحز ذلُز عبز 

 ايًطٝف
 املادغتري 

أثض ايتُاثٌ ايتٓعُٝٞ ع٢ً 

عًٛنًٝات املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ 

بايتطبٝل ع٢ً ايعاًَني 

 باملغتؾفٝات ايعا١َ 

أثض ايتُاثٌ ايتٓعُٝٞ ع٢ً عًٛى 

املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ ٚاْعهاع٘ ع٢ً 

 رصاع١ َكاص١ْ بني –أرا٤ ايعاًَني 

 املغتؾفٝات ايعا١َ ٚاخلاص١

غري 

 دٖٛضٟ

 

 

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

 

 :ـالحقوقكلية  -48
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 11/9/2017اىل  12/9/2016 11/9/2016اىل  12/9/2015 ايزنتٛصا٠ صالح ذلُز ٜاعني 1

 17/7/2017ايٞ  18/7/2016 ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠  ٖؾاّ صالح ايزٜٔ ٖاؽِ 2

 30/6/2017اىل  1/7/2016 30/6/2016اىل  1/7/2015 ايزنتٛصا٠ عال٤ ابٛ بهض عًٞ 3

4 
ابضاِٖٝ عاطف عبز 

 احلهِٝ

 24/7/2017ايٞ  25/7/2016 ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠

5 
بغ١ُ صالح ايزٜٔ عبز 

 ايغالّ

 16/10/2017اىل  17/10/2016 16/10/2016اىل  17/10/2015 ايزنتٛصا٠

 11/9/2017اىل  12/9/2016 11/9/2016اىل  12/9/2015 ايزنتٛصا٠ ْاصض عًٞ ذلاصب 6

7 
ذلُز عبز اهلل ذلُز 

 سغني

 11/9/2017اىل  12/9/2016 11/9/2016اىل  12/9/2015 ايزنتٛصا٠

8 
عال٤ ايزٜٔ عبز ايٖٛاب 

 عًٞ

 15/7/2017اىل  16/7/2016 15/7/2016اىل  16/7/2015 تٛصا٠ايزن

 11/9/2017اىل  12/9/2016 11/9/2016اىل  12/9/2015 ايزنتٛصا٠ ٜاعض ذلُز ط٘ 9
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 :ـالطب البشريكلية  -49
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 1/10/2016اىل  1/10/2015 ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠ ذلُٛر بهضٟ عًٞ 1

 1/10/2017اىل  1/10/2016 ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠  سٓإ عًٞ ذلُز 2

3 
طاصم ابضاِٖٝ ايزعٛقٞ 

 ذلُز

 1/3/2017اىل  1/3/2016 ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠

 1/10/2017اىل  1/10/2016 1/10/2016اىل  1/10/2015 ايزنتٛصا٠ سٓإ ذلُز عبز احلُٝز 4

 1/10/2017اىل  1/10/2016 1/10/2016اىل  1/10/2015 ايزنتٛصا٠  ١ سغٔنُاٍ عالَ 5

6 
اْٛص عبز ايعظٜظ عبز 

 ايضمحٔ

 1/3/2017اىل  1/3/2016 1/3/2016اىل  1/3/2015 ايزنتٛصا٠

 1/10/2017اىل  1/10/2016 1/10/2016اىل  1/10/2015 ايزنتٛصا٠ َصطف٢ امحز ٚدزٟ 7

 

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

 -:اآلدابكلية  -21
 

 مبـررات إيقـاف القيـد الدرجــة اسـم الطالــب م

 صعا١ٜ ايطفٌ  املادغتري مس١ٝ ذلُز سغب اهلل  1

 صعا١ٜ طفٌ  املادغتري  ؽُٝا٤ صَطإ ٖاؽِ   2

 

 

 

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

 
 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -24

 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 ايزنتٛصا٠  صفا٤ غايب ْعُٝٞ  1

تأثري املصاصف ايض٥ٝغ١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ 

يبشري٠ قاصٕٚ َٚعاجل١ َٝا٠ ايصضف 

 باعتدزاّ َٛار بٛيُٝض١ٜ َتٓا١ٖٝ ايصػض 

 ابٓا٤ ع٢ً ع٢ً طًبٗ
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 :ـالحقوقكلية  -22
 

 م

 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 ايزنتٛصا٠  عًٞ ؽٗاب امحز عًٝإ 1

ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يالعتجُاص االدٓيب اخلاص يف 

 ايعضام َٚصض ، رصاع١ َكاص١ْ

عزّ دز١ٜ ايطايب ف٢ ايبشح 

 ٚايزصاع١

 ايزنتٛصا٠ ايكاضٞ عط١ٝ ايزٜٔ عال٤ 2

ايغالّ ايزٚي١ٝ ايتابع١ تػري رٚص قٛات سفغ 

يألَِ املتشز٠ ٚذلزرات ٖشا ايزٚص ف٢ ظٌ 

 املتػريات ايزٚي١ٝ اجلزٜز٠  

عزّ دز١ٜ ايطايب ف٢ ايبشح 

 ٚايزصاع١

 رٚص ايكاضٞ اجلٓا٥ٞ يف محا١ٜ ايب١٦ٝ ايزنتٛصا٠ ذلُٛر بزص ناٌَ 3

عزّ دز١ٜ ايطايب ف٢ ايبشح 

 ٚايزصاع١

 

 

 دمة من كلية الطب البشرى بشأن تحويل الدراسة:ـوافق المجلس على المذكرات المق -23
 

 إىل من اسـم الطالــب م

 ربًّٛ َادغتري امحز ابضاِٖٝ ذلُز زلاتٞ 1

 

 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضز

 

        

 

         

 

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ اجلاَع١

 

 أ.ر / أَني ايغٝز امحز يطفٞ

 


