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 االستهالل أوال:
 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .
 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 ّ . 21/3/2017( بتاصٜذ   128ايتصزٜل ع٢ً ستضض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -
 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستضض ادتًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 
 كز١َ بؾنٕ شؾهٌٝ دت١ٓ ملتابة١ اْؾا٤ َةٗز اباعا  ٚايزصاعا  اي١ٜٚٛٓ ٚاباؽةاع١ٝ .املشنض٠ امل -

 

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَة١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعا  ايةًٝا ٚايبخٛ   ٚ عض١ٜٛ    ـ شؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞ

 -نال َٔ :

 ا.ر/ جٛر٠ امساعٌٝ                              عُٝز ن١ًٝ ايةًّٛ

 ا.ر/ عظٜظ ْعري                                       ٚنٌٝ ن١ًٝ ايةًّٛ يًزصاعا  ايةًٝا ٚايبخٛ 

 ا.ر/ عٝز عبز ايكارص                             ٚنٌٝ ن١ًٝ ايةًّٛ يًتةًِٝ ٚايطالب

 ا.ر/ فاٜظ ؽاٖني                                      اباعتاس به١ًٝ ايةًّٛ

 شكضٜض . إلعزار

 

 املشنض٠ املكز١َ بؾنٕ َٛقف بضْاَج "ش١ُٝٓ املٗاصا  ايبخث١ٝ ايتدصص١ٝ " . -

 

 ايكضاص

بزٚصا  شزصٜب١ٝ عث١ٝ عث اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ بهًٝاشِٗ باقرتاح َٛضٛعا  شهًٝف ايغار٠ ايٛنال٤   -

 ختصص١ٝ.
 

 يهرت١ْٝٚ يًااَة١ ع٢ً املغت٣ٛ ايكَٛٞ.املشنض٠ املكز١َ بؾنٕ متٝظ نٌ َٔ ٚحز٠ ْعِ املةًَٛا  ٚايبٛاب١ ابا -

 ايكضاص

ايبٛاب١ ابايهرت١ْٝٚ ٚفضٜل ايةٌُ بُٗا َزٜض ٚحز٠ ْعِ املةًَٛا  َٚزٜض شٛجٝ٘ ايؾهض ٚايتكزٜض اىل نٌ َٔ  -

 ٚمت٢ٓ رٚاّ متٝظُٖا.

 

 رميٞ " . ش١ُٝٓ املٗاصا  ايكٝار١ٜ يف اجملاٍ ابانا املشنض٠ املكز١َ بؾنٕ اعزار رٚص٠ شزصٜب١ٝ بةٓٛإ " -

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايةًّٛ بؾنٕ صعاي١ ايزنتٛصا٠ ارتاص١ بايطايب١ / امسا٤ امحز ستُز. -

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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١ "صفع نفا٠٤ ادتاَةا  املصض١ٜ املغا١ُٖ يف ايُٓٛ املشنض٠ املكز١َ بؾنٕ َتابة١ َٛقف ايهًٝا  َٔ َٓخ -

 املكز١َ َٔ ادتاْب اباَضٜهٞ . صارٟ ايكَٛٞ " اباقت

 ايكضاص

ضضٚص٠ َتابة١ ايغار٠ ايٛنال٤ باجضا٤ا  ايرتؽٝح يف املٛعز احملزر ْعضا أل١ُٖٝ شًو املٓح يف  صفع نفا٠٤ ايغار٠   -

 اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َٚةاِْٚٝٗ.

 

حثني بادتاَة١ ٚاْٗا٤ ايزٚص٠ اباٚىل ب٘ ٚبز٤ املشنض٠ املكز١َ بؾنٕ افتتاح بضْاَج اباصشكا٤ باملغت٣ٛ ايًػٟٛ يًبا -

 ايزٚص٠ ايثا١ْٝ.

 ايكضاص

 شٛج٘ اجملًػ بايؾهض اىل نٌ َٔ عةار٠  -

 ع٢ً زتٗٛراشِٗ املتُٝظ٠ يف اإلعزار يًربْاَج ٚشٓفٝشٙ.نُاٍ ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ ٚ ر/ َاجز صؽزٟ ٚ ر/ عاَح 

 

املزصؼ املغاعز  –شغاٌٝ ايغٝز٠/ اميإ حبٝب صارم املٛافك١ ع٢ً بؾنٕ  َٔ ن١ًٝ ايتُضٜض املشنض٠ املكز١َ -

 به١ًٝ ايتُضٜض يزصج١ ايزنتٛصا٠ به١ًٝ ايتُضٜض جاَة١ اعٝٛط.

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ارتز١َ اباجتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً بز٤ ايزصاعا  ايةًٝا بايه١ًٝ. -

 ايكضاص

ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَة١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعا  ايةًٝا ٚايبخٛ   ٚ عض١ٜٛ    ١  أ.ر. طضٜف ؽٛقٞـ شؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع

 -نال َٔ :

 

 عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم             أ.ر. َصطف٢ عبز ادتٛار 

 ا.ر/ ٜاعض عٝف                                      عُٝز املةٗز ايكَٛٞ يةًّٛ املغٓني

 ٚنٌٝ ن١ًٝ اآلراب يًزصاعا  ايةًٝا ٚايبخٛ               ا.ر/ صَضإ عبز ايٓيب            

 .يةضض٘ ع٢ً زتًػ ادتاَة١ املٛقض يف جًغت٘ ايكار١َإلعزار شكضٜض 

 

ٚ منٛسج  غٟٓٛ يطايب رصاعا  عًٝاايشكضٜض املتابة١ ْصف منٛسج املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾنٕ  -

 َتخاْا .شعًِ طالب ايزصاعا  ايةًٝا َٔ ْتا٥ج ابا

 ايكضاص

ٚنٌٝ  –َع شٛجٝ٘ ايؾهض اىل عةار٠ ا.ر/ ستُز ايبابًٞ  شةُِٝ ايُٓٛسج ع٢ً مجٝع ايهًٝا  ع٢ً ٚافل اجملًـػ  -

 ايه١ًٝ يًزصاعا  ايةًٝا ع٢ً زتٗٛراش٘.

 

 انتٛبض. 6املشنض٠ املكز١َ بؾنٕ اشفاق١ٝ ايتةإٚ ابانارميٞ بني ن١ًٝ ايتااص٠ ظاَة١ بين عٜٛف ٚجاَة١  -

 يكضاصا

 أحٝط اجملًػ عًُا.  -

املغاٌ يزصج١  -املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾنٕ اعار٠ قٝز ايطايب / ستُٛر امحز عبز ايصبٛص   -

 املاجغتري بكغِ ايتزصٜب ايضٜاضٞ.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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بٔ عًٞ عبز اهلل ايغةٛرٟ ادتٓغ١ٝ بكغِ بؾنٕ قبٍٛ ايطايب ايٛافز/ فٝصٌ َٔ ن١ًٝ ايتااص٠ املشنض٠ املكز١َ  -

ٚطالب متٗٝزٟ َاجغتري ٚ رنتٛصاٙ قغِ اراص٠ اباعُاٍ ٚطالب متٗٝزٟ َاجغتري  قغِ احملاعب١   اراص٠ اباعُاٍ 

 انتٛبض. 6طبكا باشفاق١ٝ ايتةإٚ ابانارميٞ بني ن١ًٝ ايتااص٠ ظاَة١ بين عٜٛف ٚجاَة١ 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 ملكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتااص٠ بؾنٕ قبٍٛ ايطايب١ / َض٠ٚ حغني قضْٞ  يف نؾف طالب ايزصاعا  ايةًٝا.املشنض٠ ا -

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املغاٌ يزصج١   -املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾنٕ اعار٠ قٝز ايطايب / امحز حغٔ عبز ايةظٜظ   -

 ايزنتٛصاٙ  بايه١ًٝ.

 ايكضاص

 اب ٚنٌٝ ايه١ًٝشنجٌٝ املٛضٛع يػٝ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ابايغٔ بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً اعتُار با٥خ١ ايزصاعا  ايةًٝا يه١ًٝ ابايغٔ جاَة١ عني  -

 ني مشػ يًُضح١ً ادتاَة١ٝ اباٚيٞ.مشػ ٚايزبًَٛا  املًخك١ بٗا حٝث مت اعتُار با٥خ١ جاَة١ ع

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

ايصٝزي١ بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً شؾهٌٝ دت١ٓ َٓاقؾ١ صعاي١ املاجغتري يًصٝزيٞ/  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ -

ٚطبكا يال٥خ١ با حيل ي٘ املٓاقؾ١ قبٌ َضٚص مثا١ْٝ  16/2/2016ستُز ع٢ً اَني حٝث قاّ بتغاٌٝ ايضعاي١ بتاصٜذ 

املتاح١ باْٗا٤  ٚقز اْتٗٝت َٔ ايضعاي١ ٚيهٔ َز٠ ارتُػ عٓٛا  16/8/2017عؾض ؽٗضا َٔ شغاٌٝ ايضعاي١ اٟ ف٢ 

 .2017صعاي١ املاجغتري شٓتٗٞ ف٢ َاٜٛ 

 ايكضاص

 شنجٌٝ املٛضٛع يػٝاب ٚنٌٝ ايه١ًٝ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتكٛم بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً  عزّ شطًب ؽضط ايًػ١ يرتق١ٝ املةٝزٜٔ ايٞ رصج١  -

 َزصؼ َغاعز ٚسيو ذتصٛهلِ عًٞ ربًَٛا  رصاعا  عًٝا ٚيٝػ صعاي١.

 

 اصايكض

 عضض املٛضٛع ع٢ً املغتؾاص ايكاْْٛٞ يًااَة١  -

 

 اَة١ يرتق١ٝ  اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػاملشنضا  املكز١َ بؾنٕ شكِٝٝ اباْؾط١ ارتاص١ بادت  -

 

 رصج١ ايٓؾاط ايزصج١ املطًٛب١ ايزصج١ اذتاي١ٝ ايه١ًٝ اباعِ ّ

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ اعا١َ ملةٞ خن١ً 1

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ عُضٚ صضا طنٞ 2

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبٝطضٟ ْاصض عٝز عبز ايةاطٞ 3

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا

 
 

 -)أ( وافق المجلس على تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 
 
 :ـ التربيةكلية  -9
 

 
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة الطالـــــباســـــم  م
عـدد 

 اإلشراف

 املاجغتري  ٚبا٤ ؽًيب ستُز 1

فاع١ًٝ اعرتاشٝا١ٝ ايكضا٠٤ املتهضص٠ يف ش١ُٝٓ 

ايطالق١ ايكضا١ٝ٥ ٚايفِٗ ايكضا٥ٞ يتالَٝش املضح١ً 

 ابابتزا١ٝ٥

 ا.ر/ ستُز ستُٛر َٛع٢

 ر/ ستُز عبز ايكارص

5 

5 

 
 :ـاآلدابكلية  -2

  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 4 أر/ عصُت حغني ْصاص  قضاٜا ايغٝاع١ ايؾضع١ٝ بني ايفكٗا٤ ٚاملتهًُني ٚايفالعف١  املاجغتري  طٜتب عٝز عبز اذتُٝز  1

 ايالٖٛ  ايفًغفٞ عٓز ْٝهٛباؼ نٛطاْٛؼ  املاجغتري  محار٠ أمحز عبز ايًطٝف 2
 أر/ عصُت حغني ْصاص 

 ر/ ستُز أمحز عًُٝإ 

7 

1 

 ايكض١ٝ ايهضٜغتٛيٛج١ٝ عٓز َزصع١ اْطان١ٝ ايالٖٛش١ٝ  املاجغتري  مسض صَظٟ حغٔ  3
 أر/ عصُت حغني ْصاص 

 ر/ ستُز أمحز عًُٝإ 

5 

1 

 املاجغتري  أمحز حغني عبز ايػين  4

ا٤ اعتدزاّ شكٓٝا  اباعتؾةاص َٔ ايبةز يف رصاع١ شػٝصض ايػط

 2016ّ -1986ّايظصاعٞ يف ستافع١ بين عٜٛف يف ايفرت٠ ٢َٓ 

 أ ّ ر / األَني عبز ايصُز 

 ر/ شاَض ٜٛعف عُضٕٚ 

6 

1 

5 

صٜٗاّ صَضإ عبز 

 ايةعِٝ ستُز 

 املاجغتري 

جزي١ٝ شنيٝ٘ ايبؾٛشنْٝػ األهل١ يف عٝام األعطٛصٟ رصاع١ يف 

 عًِ شاصٜذ األفهاص َٔ ايفهض ايؾضقٞ ايكزِٜ إىل ايفهض

 اهلًٝٝين 

 أر/ عصُت حغني ْصاص 

 ر/ صضا عبز ايتٛاب ْارٟ 

6 

1 

 املاجغتري  صاْٝا حغٔ إمساعٌٝ  6
 –ايضػٛط اباجتُاع١ٝ ملضض٢ ايكًب )حتًٌٝ عٛعٝٛ 

 أْثضٚبٛيٛجٞ(

 أر/ ايغٝز عبز ايفتاح عفٝفٞ 

 ر/ حغين إبضاِٖٝ عبز ايةعِٝ 

1 

10 

  

 :ـالعلومكلية  -3
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة لدرجـةا اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 8 أر/ ستُز زتزٟ خًٌٝ  طضم حت١ًًٝٝ يتكزٜض بةض ايةكاقري ايصٝزبا١ْٝ  املاجغتري  غار٠ أمحز ايغٝز عبز اذتًِٝ  1

 املاجغتري  إميإ ؽةبإ عبز ايتٛاب  2

ايتنثريا  ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يبةض املٓتاا  ايطبٝة١ٝ ع٢ً ايتًف 

املغتخث بضباعٞ نًٛصٜز ايهضبٕٛ يف ادتضسإ ايهبزٟ 

 ايبٝضا٤ 

 ر/ ٚبا٤ مجاٍ ستُٛر 

 / إميإ حغني ستُز 

15 

- 

 ايزنتٛصا٠  ستُز ستٞ ايزٜٔ ستُز  3

ٚارتالٜا  8ٕ عٞ رٟ  4حتًٌٝ ارتالٜا ايتا٥ُٝ٘ عٞ رٟ

بٛاعط١ ايفٛعٝتَٛٝرت يف َضض٢  31اباْزٚثًٝٝاي١ٝ عٞ رٟ 

 ايغهض ايٓٛع ايثاْٞ 

 إ عبز اذتُٝز عًُٝإ أر/ حٓ

 ر/ أمحز ستُز ستُٛر 

11 

4 
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 :ـالبشري الطبكلية  -4
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ايزنتٛصا٠ ٢ْٗ ستُٛر فُٗٞ 1

شكِٝٝ فاع١ًٝ اعتدزاّ جٗاط ايتٓفػ ايصٓاعٞ ايػري شزاخًٞ يف 

 ب بٓكص ابانغا٘ايفؾٌ ايتٓفغٞ اذتار املصاح

 ا.ر/ ْبًٝ٘ ابضاِٖٝ

 ر/ ستُٛر ايبتاْْٛٞ

 ر/ رعا٤ ابٛ ايكاعِ

 ر/ عبري صالح

2 

2 

2 

1 

 َؾاٖزا  املٓعاص ايضمحٞ ملضٜضا  شاخض اباجناب ايػري َغبب ايزنتٛصا٠ صباب عاؽٛص حغٔ 2

 ا.ر/ ستُز حغٔ

 ر/ ْغضٜٔ عبز ايفتاح

 ر/ محار٠ عؾضٟ

15 

3 

6 

 ا٠ايزنتٛص ٖاي١ فتخٞ ستُز 3

َكاص١ْ اْبٛب١ ايه٢ً بزعا١َ اذتايب ايزاخ١ًٝ نٛع١ًٝ 

صضف َبز١ٝ٥ يف حابا  ايفؾٌ ايهًٟٛ اذتار ٚاْكطاع ايبٍٛ 

 بغبب اذتصٛا  رصاع١ َغتكب١ًٝ

 ا.ر/ عُضٚ َزحت

 ا.ر/ امئ صالح

 ر/ امحز ايبتاْْٛٞ

6 

1 

2 

 ايزنتٛصا٠ حغاّ ستُٛر ستُز 4

شثبٝت ايهغٛص املفتت٘ اعفٌ ايهةرب٠ بٛاعط١ ؽضحي١ ساش١ٝ 

 ايػًل َتػري٠ ايظٚاٜا

 ا.ر/ عاطف َضعٞ

 ر/ عُار ايبٓا

 ر/ امحز جابض

9 

6 

4 

 

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -5
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املاجغتري   ٖاجض فضج عظَٞ 1

١ٝ٥ ح١ٜٛٝ عٔ شنثري ايهاشٝؾني ع٢ً ايتغُِ رصاع١ نُٝٝا

 ايه٣ًٛ يف ادتضسإ

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ر/ صؽا حغني

7 

4 

 املاجغتري ستُز عةٝز عًٞ 2

شكِٝٝ ايزٚص ايٛقا٥ٞ يهٌ َٔ املةظطا  ٚايبار٥ا  ٚاملتنطصا  

 اذت١ٜٛٝ يف عضطإ ايكٛيٕٛ املغتخث

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ر/ صؽا حغني

6 

3 

 املاجغتري يٓيبستُز عٝز عبز ا 3
رصاع١ شنثري اضاف١ َثبطا  َضد١ ايربٚشٕٛ ع٢ً اذتضن١ 

 ايزٚا١ٝ٥ يزٚا٤ املٝهٛفٝٓٛبا  يف َضض٢ طصاع١ ايهًٞ

 ر/ ٖب٘ محزٟ

 ر/ اَاْٞ عبز ارتايل

 ر/ صغز٠ صؽزٟ

1 

3 

11 

 املاجغتري مي٢ٓ صفٛ  ستُز 4

رصاع١ نُٝٝا١ٝ٥ ح١ٜٛٝ عٔ ايتنثري ايٛقا٥ٞ احملتٌُ يهٌ َٔ 

ْٚني ٚاهلٝغربٜزٜٔ ضز عضطإ ايهبز ايٓاجِ ايتٝٛبض

 نُٝٝا٥ٝا يف ادتضسإ

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ر/ صؽا حغني

4 

1 

 املاجغتري  ستُز خًٌٝ ستُز 5
رصاع١ ايتخهِ اباَثٌ يف ٖؾاؽ١ ايةعاّ ْٚكص ايةعاّ ملضض٢ 

 طصاع١ ايه٢ً

 ر/ ٖب٘ محزٟ

 ر/ اَاْٞ عبز ارتايل

 ر/ صغز٠ صؽزٟ

2 

2 

12 

 املاجغتري رعاص٠ ستُز ستُٛ 6

ايتنثريا  ايغضٜض١ٜ ٚاذتضن١ٝ ايز١َٜٛ يز٣ َغتدزَٞ عكاص 

ايغًٝزْافٌٝ َٔ َضض٢ اصشفاع ضػط ايؾضٜإ ايض٥ٟٛ ايٓاشج عٔ 

 اعتالٍ ايٛظٝف١ اباْكباض١ٝ يًبطني اباٜغض

 ا.ر/ ٖؾاّ بؾض٣

 ر/ َصطف٢ اعا١َ

 ر/ صغز٠ صؽزٟ

4 

1 

13 

 اباْتكاي١ٝ نٗزف يًةالج يف عضطإ ايهبز ايٛعٝط١ ايعاٖض٠ املاجغتري ٚفا٠ ستُز اباْٛص 7

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ا.ر/ مسري٠ عظ 

 ا.ر/ ستُز حًُٞ

 ر/ ستُز عُض

6 

1 

1 

5 

  َٞ صالح امحز 8
حتًٌٝ يبةض ابار١ٜٚ احملت١ٜٛ ع٢ً زتُٛع١ ايهاصبٌْٛٝ اٚ 

 زتُٛع١ اباَٝٓٛ

 ا.ر/ ْٛص ايزٜٔ ٚجٝ٘

 ر/ اجالٍ عبز اذتُٝز

 ر/ ْغضٜٔ صالح ايزٜٔ

9 

6 

4 
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 :ـالتجارةكلية  -6
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املاجغتري   مشٝا٤ محزٟ ؽةبإ 1

أثض شفةٌٝ ايتهاٌَ بني اإلراصا  املدتًف١ راخٌ املٓؾن٠ إلعزار 

 شكضٜض األعُاٍ املتهاٌَ ٚأثضٙ ع٢ً قضاص  اباعتثُاص 

 ني أر/ َاجز٠ عظ  حغ

 ر/ عبز اهلل حغني ْٜٛػ 

3 

3 

 املاجغتري ْارص عٝار صطم  2

رصاع١ حت١ًًٝٝ أل١ُٖٝ ٚرٚص َٝثام أخالقٝا  األعُاٍ يف إراص٠ 

ٚحٛن١ُ ايؾضنا  املصض١ٜ َٔ َٓعٛص ستاعيب ٚإراصٟ 

 َتهاٌَ 

 8 ر/ حغٔ ؽًكاَٞ ستُٛر 

 املاجغتري َضار ستُٛر عًٞ أمحز  3

طا  املغبب١ يالحتباؼ اذتضاصٟ ع٢ً أثض اإلفصاح عٔ اْبةاثا  ايػا

 رصاع١ شطبٝك١ٝ  –جٛر٠ شكاصٜض اباعتزا١َ يًؾضنا  املغا١ُٖ 

 9 ر/ حغٔ ؽًكاَٞ ستُٛر

 املاجغتري صبٝع حغٔ عبز اذتُٝز 4

رصاع١ اْتكا١ٝ٥ َكاص١ْ ألثض املةاٜري ايزٚي١ٝ إلعزار ايتكاصٜض 

َٚةاٜرياحملاعب١ ٚايتخاعب ايضضٜيب يةكٛر  IFRSاملاي١ٝ 

 اإلْؾا٤ا  "رصاع١ َٝزا١ْٝ"

 4 ر/ َاجز٠ عظ  حغني 

 املاجغتري  ضٝا٤ اذتل عبز ايضحِٝ  5

ايةكز ايٓفغٞ نُتػري ٚعٝط يف ايةالق١ بني منط ايثكاف١ 

ايتٓع١ُٝٝ ايغا٥ز ٚاجتاٖا  ايةاًَني حنٛ شطبٝل إراص٠ ادتٛر٠ 

 ايؾا١ًَ بادتاَةا  املصض١ٜ 

 ر/ أبٛ بهض فهضٟ َصطف٢

 ر/ أمحز ستُٛر 

3 

2 

6 
ٖاجض عبز ايضمحٔ عبز 

 ايفتاح
 ايزنتٛصا٠ 

إطاص َكرتح جٛر٠ ايتكاصٜض املاي١ٝ يف ض٤ٛ َزاخٌ إعزار املةاٜري 

 رصاع١ شطبٝك١ٝ  –احملاعب١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً املبارئ َكابٌ ايكٛاعز 

 7 أر/ ستُز َصطف٢ ادتبايٞ 

 

 

 

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

 :ـالتجارة كلية -2
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ جناشٞ ابضاِٖٝ ايزنتٛصا٠  ٜاعض ستُز ابضاِٖٝ 1

 ا.ر/ جناشٞ ابضاِٖٝ

 ر/ ستُز عبز ايةظٜظ

 

 

 :ـالعلوم كلية -1
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  التعديلقبل االشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري  طٜٓب ستُز أمحز  1

 أر/ ستُز إبضاِٖٝ ايغٝز

 ر/ عًٞ قضْٞ عًِٝ

 ر/ عصاّ عبز ايضمحٔ ستُز 

 أر/ ستُز إبضاِٖٝ ايغٝز 

 ايزنتٛصا٠  ستُٛر عبز ايغالّ سنٞ  2
 أر/ أمحز عبز ايكارص صَضإ 

 ر/ عًٞ حغٔ ؽةبإ 

 أر/ أمحز عبز ايكارص صَضإ 

 / عٝز حغٔ عبز ايضمحٔ ر

 ر/ عارٍ ؽخاش٘ عًُٝإ

 ر/ عًٞ حغٔ ؽةبإ 
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 :ـالطب البيطري كلية -1
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري  ستُز حاَز عبز اذتُٝز 1
 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ر/ اميإ ط٘

 ر/ اميإ ط٘

 ترياملاجغ حٓا ْةِٝ حٓا 2

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ر/ غار٠ صفٛ 

 ر/ خايز ؽةبإ

 ر/ غار٠ صفٛ 

            ر/ خايز ؽةبإ

 املاجغتري  َصطف٢ عًٞ أمحز إبضاِٖٝ  3
 أر/ ستُز أمحز قٓزٌٜ

 ر/ إميإ ط٘ ستُز 

 ر/ إميإ  ط٘ ستُز 

 املاجغتري ٢َٓ امحز عبز ايًطٝف 4
 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ر/ اميإ ط٘

 ر/ اميإ ط٘

 املاجغتري  ستُٛر صَضإ عبز ايضحِٝ 5

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ر/ ناٌَ ستُز

 ر/ غار٠ صفٛ 

 ا.ر/ عصاّ خًف

 ر/ ناٌَ ستُز

 ر/ غار٠ صفٛ 

 ا.ر/ عصاّ خًف

 ايزنتٛصا٠  آثاص عٝز عبز اهلل   6
 أر/ إمساعٌٝ عبز اذتفٝغ 

 ر/ أمحز حغني عابز 

 أر/ إمساعٌٝ عبز اذتفٝغ 

 ر/ أمحز حغني عابز 

 طف عبز ايةظٜظ حغني أر/ عا

 ايزنتٛصا٠  ٖب٘ اهلل محزٟ ستُٛر  7
 أر/ ستُز صجب أمحز 

 ر/ أؽضف عٝز عٛار 

 أر/ ستُز صجب أمحز 

 ر/ أؽضف  عٝز عٛار 

 ر/ ستُز مجة٘ شٛفٝل 

 أر/ َٓاٍ عارٍ عٝغ٢  ايزنتٛصا٠  أمسا٤ زتزٟ عارٍ عٝغ٢  8

 أر/ َٓاٍ عارٍ عٝغ٢ 

 أر/ َاصى يٛصاْػ

 ايزنتٛصا٠   إبضاِٖٝ عظ٠ عًٞ حغني 9
 أر/ طٜٔ ايةابزٜٔ عبز ايغتاص 

 ر/ أؽضف عٝز عٛار 

 أر/ طٜٔ ايةابزٜٔ عبز ايغتاص 

 ر/ أؽضف عٝز عٛار

 ر/ ستُز مجة٘ شٛفٝل 

 

 
 :ـالصيدلة كلية -91

 
 

 
 

 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري َٞ حغٔ َصطف٢ 1

 ر/ اٌَ عٝغٞ

 ر/ ع٣ًٛ ؽةبإ

 ر/ ٜاعض جابض

 ر/ اٌَ عٝغٞ

 ر/ اميإ ادتبايٞ

 ر/ ٜاعض جابض

 ايزنتٛصا٠ ٜامسني ٜغضٟ ستُز 2

 ا.ر/ خايز صؽار

 ر/ اميإ نُاٍ

 ر/ صاْٝا بزٟٚ

 ا.ر/ خايز صؽار

 ر/ اميإ نُاٍ

 ر/ ٖب٘ اهلل عاطف

 ايزنتٛصا٠ ايظٖضا٤ ستُز حغني 3

 ر/ عاَح ستُزٟ

 إر/ عًٟٛ ؽةب

 ر/ ٚيٝز امساعٌٝ

 ر/ طاصم رؽٝؾ١

 ر/ عاَح ستُزٟ

 ر/ ٜاعض جابض

 ر/ ٚيٝز امساعٌٝ

 ر/ طاصم رؽٝؾ١
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 :ـاآلداب كلية -99
 

 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري أَاْٞ ستُٛر ستُز َٝٗٛب   1
 أر/ عٗري عبز ايباعط 

 صبٝع ر/ عٝز 
 أر/ عٗري عبز ايباعط 

 املاجغتري  عال ستُز ستُٛر  2
 أر/ جالٍ َزبٛيٞ 

 ر/ ستُز محظ٠ 

 أر/ َصطف٢ خًف 

 

 

 :ـالطب البشري كلية -92
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري  صضا حغٔ شٛفٝل 1
 ا.ر/ اؽضف ستُٛر

 اِٖٝ عطار/ ستُز ابض

 ا.ر/ اؽضف ستُٛر

 ا.ر/ حٓإ عًٞ ط٘

 ر/ ستُز ابضاِٖٝ عطا

 

 

 

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

 
 :ـالطب البيطريكلية  -93

 
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠  أمسا٤ زتزٟ ناٌَ  1

حتضري يكاح حاَض ْٛٚصٟ )رب إٔ 

إٜ٘(  ضز املغببا  ايبتهرت١ٜ 

احملزث١ يعاٖض٠ ايتغُِ ايزَٟٛ 

 يألمساى 

ايٛقا١ٜ َٔ ابارٚاصرعًٝٝٛطؼ يف 

أمساى قضَٛط ايكٓٛ  عٔ طضٜل 

 إْؾا٤  يكاحا  ح١ٝ َضةف٘ 

 جٖٛضٟ ري غ

 ايزنتٛصا٠  َٞ عصُت عةٝز  2

 رصاعا  ع٢ً اإلخصاب املةًُٞ يف

 ادتُاٍ 

رصاع١ إضاف١ٝ ع٢ً اإلخصاب املةًُٞ 

 يف املاؽ١ٝ 

 غري جٖٛضٟ 

 
 :ـالعلومكلية  -94

 
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠  ستُز صَضإ عبز ايٖٛاب  1

ايتنثري ايةالجٞ ملغتدًصا  بةض 

يتٗاب ايٓباشا  ايطب١ٝ يف عالج ابا

ايهبزٜايٛبا٥ٞ عٞ املظَٔ يف 

املضض٢ املصضٜني َكاص١ْ بةكاص 

 ايغٛفايزٟ 

ايتنثري ايةالجٞ يةكاص ايغٛفايزٟ 

َكاص١ْ مبظٜج َٔ ايةكاصا  األخض٣ يف 

عالج ابايتٗايب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ عٞ 

 املظَٔ يف املضض٢ املصضٜني 

 غري جٖٛضٟ



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العليا والبحوث                        1                 91/4/2192 ( بتاريـخ921الجلسـة رقـم )

 

 

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

 

 :ـالتجارةكلية  -95
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

1 
١ًْٗ عبز اذتفٝغ عبز 

 ايكارص

 17/5/2018اىل  18/5/2017 با ٜٛجز املاجغتري 

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -96
  

 م
 دة املطلـوب مــدهااملــ املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 21/3/2018اىل  22/3/2017 با ٜٛجز املاجغتري  ٖٓز ستُز جنٝب 1

 1/4/2018اىل  2/4/2017 با ٜٛجز املاجغتري  امحز حغين امحز 2

 

 

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

 :ـاآلدابكلية  -92
 
 

 ـبالسب الدرجــة اسـم الطالــب م

 اْتٗا٤ املز٠ ايكا١ْْٝٛ يًتغاٌٝ  املاجغتري  ٢َٓ َاٖض ممزٚح فؤار  1

 
 :ـالصيدلةكلية  -91

 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 ٚفا٠ ايباحث املاجغتري  اعالّ عُض فضاج 1
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 :ـالطب البيطريكلية  -91

 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ا ع٢ً ايطًب املكزّ َٔ ايطايب ّربًٛ محزٟ امحز عبز اذتُٝز 1

 

 

 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَة١

 يًزصاعا  ايةًٝا ٚايبخٛ 

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضج

 

        

 

         

 

 ,,ٜةتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَة١

 

 أ.ر / أَني ايغٝز امحز يطفٞ

 

 


