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 االستهالل أوال:
 

 

 الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 ّ . 18/4/2017( بتاصٜذ   129ايتضزٜل ع٢ً ذلغض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 
 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ ذلغض اجلًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

 

املكز١َ بؾإٔ ايتضٓٝف ايزٚيٞ يًذاَع١ مبدترب االعاخ يف َعٗز املعًَٛات١ٝ يف املشنض٠  -

 داَع١ ايؾضم االٚعط ايتك١ٝٓ.

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َا مت تٓفٝشٙ َٔ رٚصات َٚا عٝتِ يف اطاص بضْاَر ت١ُٝٓ املٗاصات  -

 ايبشج١ٝ ايتدضض١ٝ .

 ايكضاص

 عًُا.أسٝط اجملًػ   -

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ طًب اْؾا٤ َعٗز اعاخ اَضاض احلٝٛإ ٚايزٚادٔ َٔ َعايٞ ٚطٜض  -

 ايتعًِٝ ايعايٞ اثٓا٤ طٜاصت٘ يًُز١ٜٓ ايبشج١ٝ.

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ َٛافك١ اجملًػ االع٢ً يًذاَعات ع٢ً اْؾا٤ َعٗز اعاخ ايٓباتات  -

 طب١ٝ.ايعطض١ٜ ٚاي

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -
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املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ عضٚص٠ االعضاع يف عٌُ َٛاقع ايهرت١ْٝٚ يالقغاّ ٚاالعالٕ عٔ ْتا٥ر  -

 َغابك١ افغٌ َٛقع يًه١ًٝ ٚألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ.

 ايكضاص

تهًٝف ايغار٠ ٚنال٤ ايزصاعات ايعًٝا يًهًٝات مبتابع١ عٌُ املٛاقع َع فضٜل عٌُ   -

 ايبٛاب١ االيهرت١ْٝٚ.

 

املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ ٚعع افهاص َكرتسات يًتٜٛفٌ خاظ بايطالب ايٛافزٜٔ ايشٜٔ  -

 ًٜتشكٕٛ ظاَع١ بين عٜٛف نٞ ال تهٕٛ عكب١ ياليتشام باجلاَع١.

 ايكضاص

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

 -: ١ٜ نال َٔٚايبشٛخ  ٚ عغٛ

 ا.ر/ دٛر٠ امساعٌٝ                               عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ

 عُٝز ن١ًٝ احلكٛم             أ.ر. َضطف٢ عبز اجلٛار 

 ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                     اعا١َ ذلُٛر قضْٞا.ر/ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ اآلرابن١ًٝ ٚنٌٝ            ا.ر/ صَغإ عبز ايٓيب              

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

 يًزصاعات ايعًٝا س٣ٚ االستٝادات اخلاص١ ٚنٌٝ ن١ًٝ                        فٛق١ٝ  امحز ايغٝزا.ر/ 

 

 إلعزار تكضٜض .

 

املٛافك١ ع٢ً عكز املؤمتض ايزٚيٞ ايجاْٞ  بؾإٔ عٗزايكَٛٞ يعًّٛ املغٓناملَٔ  ١املشنض٠ املكزَ -

 . 2018ايتشزٜات ٚاملغتذزات " يف َاصؼ  –يعًّٛ املغٓن بعٓٛإ "املغٕٓٛ .. تاز ع٢ً صؤٚعٓا 

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

ايتغذٌٝ  املشنض٠ املكز١َ َٔ املعٗزايكَٛٞ يعًّٛ املغٓن بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً فتح باب -

 . 30/7/2017ايٞ  1/7/2017يًزصاعات ايعًٝا اعتباصا َٔ 

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ صٜاض االطفاٍ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً فتح فضٌ رصاعٞ صٝفٞ  -

 يطالب ايزصاعات ايعًٝا ايضاعبن يف بعض املٛار يف ايفضٌ ايزصاعٞ االٍٚ ٚايجاْٞ.

 

 ايكضاص

 . اجملًـػ ٚافل  -
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  -املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايضٝزي١ بؾإٔ اعار٠ قٝز ايطايب / امحز سغٔ عبز ايعظٜظ   -

 ملغذٌ يزصد١ ايزنتٛصاٙ  بايه١ًٝ.ا

 ايكضاص

 تأدٌٝ اعار٠ ايكٝز حلن َضٚص عاّ ع٢ً ؽطب ايكٝز

 

١ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايضٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تؾهٌٝ جل١ٓ َٓاقؾ١ صعاي -

ٚطبكا  16/2/2016املادغتري يًضٝزيٞ/ ذلُز ع٢ً اَن سٝح قاّ بتغذٌٝ ايضعاي١ بتاصٜذ 

 16/8/2017يال٥ش١ ال حيل ي٘ املٓاقؾ١ قبٌ َضٚص مثا١ْٝ عؾض ؽٗضا َٔ تغذٌٝ ايضعاي١ اٟ ف٢ 

ٚقز اْتٗت َٔ ايضعاي١ ٚيهٔ َز٠ اخلُػ عٓٛات املتاس١ الْٗا٤ صعاي١ املادغتري تٓتٗٞ ف٢ 

 .2017َاٜٛ 

 ايكضاص

 . ؽٗٛص 6ع٢ً َز قٝز ايطايب ملز٠  ٚافل اجملًـػ  -

 

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتذاص٠ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً صضف َهافأ٠ دٗٛر غري عار١ٜ  -

ٚسيو ألعغا٤ ايًذ١ٓ املؾرتن١ املؾاصنن  يف ايربتٛنٍٛ املربّ بن ن١ًٝ ايتذاص٠  داَع١ 

 انتٛبض. 6ع١ بين عٜٛف ٚن١ًٝ االقتضار ٚاالراص٠ داَ

 

 ايكضاص

 تأدٌٝ املٛعٛع يػٝاب ٚنٌٝ ايه١ًٝ  -

 

املعٝز بكغِ عًّٛ املعًَٛات به١ًٝ  –املشنض٠ املكز١َ َٔ ايغٝز/ ط٘ ذلُز ط٘ سغٔ  -

االراب  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اصدا٤ احلضٍٛ عًٞ ايتٜٛفٌ حلن َٓاقؾ١ صعاي١ املادغتري سٝح إ 

 يًتغذٌٝ. ايتٜٛفٌ نإ ؽضطا يًُٓاقؾ١ ٚيٝػ ؽضطا

 

 ايكضاص

 .ا.ر/ َضطف٢ عبز اجلٛارعضض املٛعٛع ع٢ً   -

 

يًباسح/ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً اصدا٤ احلضٍٛ عًٞ ايتٜٛفٌ  -

ٚاخض فضص١  حلن احلضٍٛ عًٝ٘  سٝح اْ٘ اْت٢ٗ َٔ اعزار اخلط١صَارٟ صزٜل صالح  

 . يتغذًٝ٘ ٖشا ايؾٗض

 ايكضاص

 .ٛعٛع ا ى ايه١ًٝ حلن اعتٝفا٤ ؽض  ايًػ١اعار٠ امل -
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َغذٌ بزصد١ ايزنتٛصا٠ بكغِ   -ايغٝز/ سغٔ امساعٌٝ خًٌٝ املشنض٠ املكز١َ َٔ  -

اعفا٥٘ َٔ املضضٚفات ايزصاع١ٝ سٝح اْ٘ ع٢ً املعاش  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ايفٝظٜا٤ ن١ًٝ ايعًّٛ 

 ٜٚعٍٛ اعض٠ ٚميض بظضٚف َضع١ٝ.

 ايكضاص

 ك١ اجملًػعزّ َٛاف    -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ  ن١ًٝ ايعًّٛ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ؽطب تغذٌٝ ايباسج١ / امسا٤ امحز  -

ذلُز املغذ١ً بزصد١ ايزنتٛصا٠ بغبب صفض ايضعاي١ َٔ احملهُن صغِ اعطا٥ٗا فضص١ 

 يعٌُ االصالسات املطًٛب١ ٚمل تًتظّ بٗا.

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

َهتب ايتعإٚ ايزٚيٞ ٚايعالقات اخلاصد١ٝ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً  املشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 االعالٕ عٔ َغابك١ ع١ًُٝ / أرب١ٝ بن طالب ٚؽباب ايباسجن ظاَع١ بين عٜٛف 

 ايكضاص

 . ؽضٜط١ َٛافات٘ بعٓٛإ َكرتح يًُغابك١ ٚافل اجملًـػ  -

 

١ فشط صعاي١ املشنض٠ املكز١َ َٔ  ن١ًٝ االيغٔ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تؾهٌٝ جلٓ -

املزصؼ املغاعز بكغِ ايًػ١ االملا١ْٝ  –ايزنتٛصا٠ املكز١َ َٔ ايغٝز/ ٖاْٞ ايؾشات ٜٛعف 

 ١ٝ.ًيرتقٝت٘ ا ى رصد١ َزصؼ ٚسيو يعزّ ٚدٛر دلًػ قغِ يًػ١ االملا١ْٝ بايه

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 عغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػاملشنضات املكز١َ بؾإٔ تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ يرتق١ٝ  ا  -

 

 رصد١ ايٓؾا  ايزصد١ املطًٛب١ ايزصد١ احلاي١ٝ ايه١ًٝ االعِ ّ

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايبٝطضٟايطب  ابضاِٖٝ ذلُز ابضاِٖٝ 1

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ االراب زلال٤ َضطف٢ غضاب 2

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ خايز امحز ؽٛقٞ 3

  6 اعتاس  اعتاس َغاعز الرابا غار٠ ذلُز عبز ايػفاص 4

 

 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 الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  اص٠ ذلُز ذلٞ ايزٜٔ ع 1
فعاي١ٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً فٔ االٚصداَٞ يف حتغن 

 ايشانض٠ ايبضض١ٜ يز٣ األطفاٍ املعاقن مسعًٝا 

 أر/ ذلُز أمحز َاعٞ 

 ر/ أمحز عهاؽ١ عًٞ 

3 

3 

 املادغتري  ذلغٔ عطٝ٘ أبٛ َٝ٘  2

عالق١ املغت٣ٛ االدتُاعٞ ٚاالقتضارٟ يًطالب 

 داَع١ بين عٜٛف بااليتشام بهًٝات 

 أ ّ ر/ مجع١ عٝز تٗاَٞ 

 ر/ َض٠ٚ عظت عبز اجلٛار 

5 

5 

 املادغتري  ذلُز فتشٞ دٛر٠ عًٞ  3

أثض بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ايغبٛص٠ ايتفاع١ًٝ يف 

ت١ُٝٓ املٗاصات ايتزصٜغ١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املضتبط١ بٗا 

 ملعًُٞ املضس١ً االبتزا١ٝ٥ ٚحتضٌٝ تالَٝشِٖ 

 ِ إعهٓزصأر/ عاٜز٠ عٝزٖ

 ر/ عظ٠ عبز اهلارٟ 

3 

6 

 املادغتري  ذلُز عٝز متاّ عًٞ  4

بضْاَر إصؽارٟ قا٥ِ ع٢ً ايفٔ خلفض ايغًٛى ايعزٚاْٞ 

 يز٣ تالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥ باملٓاطل ايعؾٛا١ٝ٥ 

 أ ّ ر/ ذلُز أمحز َاعٞ 

 ر/ دٝٗإ أمحز سًُٞ 

2 

4 

 املادغتري عٛطإ ٚيِٝ اعضا٥ٌٝ 5

هتب١ يف تأٌٖٝ املزصعٞ يًشضٍٛ ع٢ً تفعٌٝ رٚص امل

االعتُار يف ايتعًِٝ قبٌ اجلاَعٞ : رصاع١ َٝزا١ْٝ يف 

 ذلافظ١ بين عٜٛف

 ا.ر/ َضِٜ ايؾضقاٟٚ

 ر/ َٓاص دابض

1 

3 

 ايزنتٛصا٠  أعا١َ ذلُز ناٌَ  6

رٚص إراص٠ ايتػٝري يف حتكٝل متٝظ األرا٤ مبزاصؼ ايتعًِٝ 

 ظ١ املٓٝا رصاع١ َٝزا١ْٝ مبشاف –ايجاْٟٛ ايعاّ 

 أر/ عًٞ طنٞ ثابت 

 أ ّ ر/ أمحز ذلُز غامن 

6 

5 

 ايزنتٛصا٠  ذلُز صاحل عجُإ  7

فاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ايٓظض١ٜ ايبٓا١ٝ٥ االدتُاع١ٝ 

يف ت١ُٝٓ بعض َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ يز٣ طالب 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ قغِ ايًػ١ اإلزلًٝظ١ٜ يف يٝبٝا 

 أر/ دلزٟ َٗزٟ عًٞ 

 تاص عبز ايفتاح أ ّ ر/ رل

4 

4 

 ايزنتٛصا٠  عظ٠ ذلُز ذلُٛر  8

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب يت١ُٝٓ االْتباٙ املؾرتى ٚأثضٙ يف 

ايغًٛى ايتهضاصٟ يز٣ األطفاٍ سٟٚ اعطضابات طٝف 

 ايتٛسز 

 5 أر/ عًُٝإ ذلُز عًُٝإ 
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 املشـــــرف عنوان الرشالة جـةالدر اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  عُضٚ ذلُٛر ْادٞ 1

ايتأثري ايٛقا٥ٞ يهٌ َٔ ايجُٝٛنٕٝٓٛ ٚايهضنَٝٛن 

ع٢ً مس١ٝ ايه٢ً املغتشج١ بعكاص ايزٜهًٛفٝٓاى يف 

 اجلضسإ

 ر/ خايز ؽعبإ

 ر/ امحز طنضٜا

 ر/ َض٠ٚ عبز ايتٛاب

4 

3 

1 

 غترياملاد امحز عاَٞ عبز ايًطٝف 3

تأثري دظ٦ٜات انغٝز ايظْو ٚايهضنَٝٛن ايٓاَْٛرت١ٜ 

 ع٢ً َضض ايغهضٟ يف اجلضسإ

 ر/ مسا٤ ايزم

 ر/ َٞ صعالٕ

 ر/ ذلُز عٝا٤ ايزٜٔ

16 

10 

3 

 املادغتري امسا٤ مجاٍ فضاز 3

يف عضطإ  DNAتأثري اخلضرٍ االعٛر ع٢ً رصد١ تغاعف 

 ايض١٥

 ا.ر/ عال محٛر٠

 ر/ عُضٚ ايغٝز

Prof /Anupam Bishayee 

3 

24 

1 

 املادغتري ٖزٜض َضطف٢ ايرتاؼ 4

ايتأثري ايٛقا٥ٞ يًهٛاصعٝتن َٚغتدًط بشٚص ايعٓب عز 

 االنغز٠ ايزَاغ١ٝ ايٓاجت١ عٔ ايهارَّٝٛ يف ايف٦ضإ

 ر/ غار٠ صفٛت

 ر/ خايز ؽعبإ

 ر/ َٞ صعالٕ

1 

5 

11 

 املادغتري صَغإ ذلُز عبز ايعظٜظ 5

ربٜزٜٔ ٚايهٛاصعٝتن ع٢ً ايتأثري ايٛقا٥ٞ يهٌ َٔ اهلٝغ

 مس١ٝ ايهبز املغتشج١ بعكاص املٝجٛتضنغٝت يف اجلضسإ

 ر/ خايز ؽعبإ

 ر/ امحز طنضٜا

4 

4 

6 

ذلُز ابٛ ايغعٛر عبز 

 ايظاٖض
 ايزنتٛصا٠

حتغن اخلضا٥ط ايفٝظٜا١ٝ٥ ٚاملٝهاْٝه١ٝ يالمسٓت االبٝض مبٛار 

 ْاَْٛرت١ٜ

 ا.ر/ زلٝب ايؾٝذ

 ا.ر/ ابضاِٖٝ امساعٌٝ

 مسا٤ محٛر٠ر/ ا

1 

1 

10 
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  :ـاآلدابكلية  -3
 

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  ٜٛعف أمئ مجٌٝ  1
عُاي١ األطفاٍ يف ذلافظ١ بين عٜٛف )رصاع١ يف دػضاف١ٝ 

 ايغهإ(

 أ ّ ر/ ذلُز عبز ايعظٜظ ذلُز 

 ر/ عال٤ ذلُزٜٔ محار 

12 

1 

 (1952 -1908رٚص األقبا  يف اجملتُع املضضٟ ) املادغتري  أَاْٞ سغٔ ْارٟ  2
 أ ّ ر/ عضاّ عٝا٤ ايزٜٔ ايغٝز 

 ر/ إميإ صدب سنٞ 

14 

1 

 املادغتري  امسا٤ عًٞ َٛع٢ 3

اري١ ايرتدٝح ٚعٛابط٘ يف َغا٥ٌ االختالف عٓز ايكامسٞ يف 

 غا٤تفغريٙ ذلاعٔ ايتأٌٜٚ َٔ عٛص٠ ايفاحت١ ا ى عٛص٠ ايٓ

 ر/ ع٢ً سغٔ

 ر/ ؽٛقٞ عًٞ

3 

7 

4 

٢َٓ عبز ايًطٝف عبز 

 ايكارص
 املزخٌ ايعذُٞ بن تاز ايعضٚؼ ٚاملعذِ ايهبري املادغتري 

 ا.ر/ صالح ايزٜٔ صاحل

 ا.ر/ ذلضٚؼ ذلُز

8 

12 

 املادغتري  امسا٤ عبز ايعًِٝ ساَز 5

ايكزص٠ ايتٓبؤ١ٜ يالفهاص ايالعكال١ْٝ ٚايؾعٛص باالْتُا٤ 

ع٢ً ايتغاَح يز٣ ع١ٓٝ َٔ َزَين ؽبهات  االدتُاعٞ

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 7 ر/ ٖب١ اهلل ذلُٛر

 

 :ـالبشري الطبكلية  -4
  

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

َٝٓا أَن غطاؼ 

 عًُٝإ

 املادغتري

يف  أثا٤ ايكغا٤ ع٢ً فريٚؼ عٞ  ع٢ً َز٣ َكا١َٚ األْغٛين

َضع٢ االيتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ املضابن بايغهض  َٔ ايٓٛع 

 ايجاْٞ

 أر/ ذلُز عبز ايفتاح ايفكٞ

 ر/ ذلُٛر فضٜز ناٌَ

2 

1 

2 

أطٖاص ذلُز فضٜز 

 ذلُز

 املادغتري

اعتدزاّ ايفٝتٛاعرتٚدن َع ايهًَٛٝفن عٝرتات يتٓؾٝط 

 ايتبٜٛض يف ساالت تهٝغات املباٜض

 أر/ ذلُز ْادٞ ذلٝغٔ

 ريٜٚت ذلُز ؽٛقٞر/ ؽ

8 

1 

3 
دٛطٜف فاْٛؼ صطم 

 فاْٛؼ

 املادغتري

رصاع٘ َكاصْ٘ بن تاثغض ) َظٜر َٔ َجبطات ايضْن 

ٚاالزلٝٛتٝٓغن َع َجبطاتت قٓٛات ايهايٝغّٛ ( ٚ) َظٜر 

َجٝطات ايبٝتا احلزٜج٘ َع َزصات ايبٍٛ ( ع٢ً عػط ايزّ 

 (املضنظ٣ املكاؼ بتكٓٝ٘ غري تزاخًٝ٘ ) املٛباًٜٛدضاف 

 ر / ٜاعض عبز اهلار0ٟا

 ر / ذلُز ؽفٝل عٛض

13 

1 

4 

امحز َضطفٞ امحز 

 ذلُز
 املادغتري

تأثري صأؼ اجلٓن ايعاي١ٝ ف٢ بهضٜ٘ احلٌُ ع٢ً بزا١ٜ 

 ٚزلاح ايٛالر٠ ايطبٝع١ٝ

 ر / اميإ طٜٔ ايعابز0ٜٔا

 ر / ذلُز عبز ايتٛاب

13 

2 

5 

صٜٗاّ عٝز ذلُز 

 عًُٝإ

 املادغتري

فن عٝرتات َع االعرتارٍٜٛ ٚايهًَٛفن َكاصْ٘ بن ايهًَٛ

 عرتات َع ايغًٝزٜٓافٌٝ ف٢ عالز ساالت ايعكِ دلٗٛي٘ ايغبب

 ر / اميإ طٜٔ ايعابز0ٜٔا

 ر / ؽريٜٚت ذلُز ؽٛقٞ

14 

2 

 املادغتري ذلُز عًٞ سنٞ 6

َعزٍ اْتؾاص ْٚاتر ايٛالر٠ ايكٝضضٜ٘ مبغتؾف٢ ب٢ٓ عٜٛف 

 ايعاّ

 ر / اميإ طٜٔ ايعابز0ٜٔا

 ذلُز عبز ايتٛابر / 

15 

3 

7 

َٓاص ذلُز ذلُز 

 َٛع٢

 املادغتري

تأثري دضاسات ايغكٛ  املٗبًٞ ٚايضمحٞ ع٢ً ايٛظا٥ف 

 اجلٓغ١ٝ يز٣ ايغٝزات

 ا.ر/ ْغضٜٔ عبز ايفتاح

 ر/ اؽضف مسري

 ر/ امحز صدب

10 

5 

2 

 املادغتري اٜ٘ ْادٞ عٝز 8

تأثري ايعالز باجلًغات ايغ١ٝ٥ٛ ع٢ً َغت٣ٛ بضٚتن 

 باجلًز ف٢ َضع٢ ايضزف١ٝ 1ٕ عٝٓزٜها

 ا.ر/ عبز ايعظٜظ عبز ايغالّ

 ا.ر/ ي٢ًٝ صاؽز

 ر/ صٜٗاّ ٚيِٝ

11 

1 

3 

 ايزنتٛصا٠  ٢َٓ نُاٍ عجُإ 9

اْتؾاص َضض عهضٟ احلٌُ بن ايٓغا٤ احلٛاٌَ يف ذلافظ١ 

 بين عٜٛف ٚرلاطضٙ ع٢ً االّ ٚاجلٓن

 ا.ر/ خايز ايغٝز

 ر/ ذلُز ْبٌٝ

 ر/ اؽضف مسري

5 

8 

7 

10 
صبشٞ ذلُز ذلُز 

 امساعٌٝ

 ايزنتٛصا٠ 
تكِٝٝ فاع١ًٝ ٚعال١َ عالز ايٓاعٛص ايؾضدٞ باعتدزاّ َٓظاص 

 ايٓاعٛص

 ا.ر/ اعا١َ ععٝز

 ا.ر/ امئ صفعت

 ر/ خايز ؽٛقٞ

6 

2 

1 

 ايزنتٛصا٠  امحز مجاٍ صبشٞ 11

تكِٝٝ تأثري احلكٔ ايٛصٜزٟ ملغتشًب ايزٖٕٛ يف ايتغُِ َٔ 

زٖٕٛ يف سنٛص اجلضسإ ايبٝغا٤ بعض االر١ٜٚ املشاب١ يف اي

 ايبايػ١ )رصاع١ بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ ٖٚغتٛباثٛيٛد١ٝ(

 ا.ر/ ؽضٜٔ غايب

 ر/ فز٣ٚ ايضٚبٞ

 ر/ َض٠ٚ ذلُز عٝز

 ر/ زلال٤ عزيٞ

8 

2 

1 

1 
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12 

ٖاْٞ ذلُز ذلُز 

 ذلُٛر

 ايزنتٛصا٠ 

فاع١ًٝ ايغٛفٛعبٛفري َع ارَاز عكاقري باصٜتابضٜفري 

بزٕٚ ايضٜبافضٜن يف عالز  ٚصٜتْٛافريٚ اٚ َبٝتاعفري َع اٚ

املضع٢ املضضٜن املضابن بفريٚؼ عٞ املظَٔ ايشٜٔ مل 

 ٜغتذٝبٛا يًعالز ايغٛفٛعبٛفري َع ايزانالتاعٝفري

 ا.ر/ َاٜغ١ ايغعٝز

 ر/ رٜٓا امساعٌٝ

 ر/ باعٌ عبز املٓعِ

1 

2 

1 

 ايزنتٛصا٠  امسا٤ ذلُٛر َضطف٢ 13

املتعزر يًدالٜا رصاع١ ٖغتٛيٛد١ٝ ع٢ً تأثري احلكٔ املفضر ٚ

اجلشع١ٝ ايز١ٖٝٓ ٚمحض االعهٛصبٝو ع٢ً قؾض٠ املذ يف 

 ايٓٛع االٍٚ يًغهضٟ احملزخ جتضٜبٝا

 ا.ر/ َٗا بًٝؼ

 ا.ر/ رايٝا سغن

 ر/ عظ٠ صاحل

1 

3 

3 

14 

ذلُٛر َضطف٢ 

 ذلُٛر

 ايزنتٛصا٠ 

رصاع١ دز٣ٚ دضاس١ اعت٦ضاٍ املغتكِٝ بايهاٌَ عٔ طضٜل 

 املغتكِٝ ايبطٔ ٚايؾضز يف عالز اٚصاّ

 ا.ر/ امحز فضز

 ا.ر/ ذلُز صالح ايزٜٔ

 ا.ر/ عشض ع٢ً

 ر/ ذلُز سغٔ

1 

9 

5 

1 

 ايزنتٛصا٠  رعا٤ َعاس صاِٜ 15

ق١ُٝ ايٓشٜض يًهٛيٝغرتٍٚ ف٢ ايزّ ٚايزٖٕٛ ايجالث١ٝ يف 

 رصاع١ عؾٛا١ٝ٥ ثٓا١ٝ٥ ايعُٞ –َضع٢ ايتغُِ ٚغري ايتغُِ 

 ر/ مسا٤ ابٛ ايكاعِ

 ر/ رعا٤ ابٛ ايكاعِ

 ٥ٌ فتشٞر/ ٚا

5 

4 

1 

 ايزنتٛصا٠  صٜٗاّ سغٔ عبز ايعًِٝ 16

تكِٝٝ ايتضٜٛض بايضْن املػٓاطٝغٞ باملكاص١ْ َع املٛدات فٛم 

ايضٛت١ٝ يف تؾدٝط تؾٖٛات اجلٗاط ايعضيب املضنظٟ عٓز 

 االد١ٓ

 ا.ر/ عٗا طًعت

 ا.ر/ امحز ٖؾاّ

 ر/ ثٓا٤ صبٝع

 ر/ ؽريٜٚت ذلُز ؽٛقٞ

1 

11 

1 

2 

 ايزنتٛصا٠  ٢زلال٤ ذلُٛر َضطف 17

تكِٝٝ تأثري عكاص عًٝزٜٓافٌٝ ايغٝرتات يف ايفرت٠ احملٝط١ 

بايٛالر٠ ع٢ً ايتػريات يف ايزٚص٠ ايز١َٜٛ اثٓا٤ عالز تغُِ 

 احلٌُ

 ا.ر/ ذلُز سغٔ

 ر/ اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ

 ر/ اؽضف مسري

13 

12 

7 

 

  :ـالطب البيطريكلية  -5
 

 املشـــــرف لةعنوان الرشا الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

مس١ٝ ذلُٛر عبز 

 ايعظٜظ

 املادغتري 

رصاع١ تأثري ايبانرتٜٛعٝٓات َٔ يهْٛٛعتو َٝغٓرتٜٚزؼ 

ٚآْتريٚنٛنػ ٖرياٟ ع٢ً بعض ايبهرتٜا املعظٚي٘ َٔ 

 بزاصٟ ايتغُن

 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝظ

 ا.ر/ امحز سغن

5 

4 

 ايزنتٛصا٠  اَاْٞ صعا سغٔ 2
٢ ايعرتات املض١ًٝ يًغاملْٛٝال املعظٚي١ َٔ ايزٚادٔ رصاعات عً

 املضٜغ١

 ر/ ٖاي١ عٝز

 ر/ عبري امحز ايغٝز

3 

4 

 ايزنتٛصا٠  فاط١ُ ذلُز سًفا١ٜ 3

عالز ايتٗابات املفاصٌ املغتشزث١ باعتدزاّ اخلالٜا يف منٛسز 

 سٝٛاْٞ

 ا.ر/ مجاٍ عبز ايٓاصض

 ا.ر/ ذلُز َضطف٢

 ا.ر/ اعا١َ ذلُز

 ف٢ا.ر/ ٚا٥ٌ َضط

4 

3 

5 

1 

 ايزنتٛصا٠  ذلُز صبٝع عبز ايتٛاب 4

َز٣ تٛادز ٚا١ُٖٝ ايبهرتٜا املتش١ًُ يًربٚر٠ يف ايًنب 

 ٚبعض املٓتذات ايًب١ٝٓ

 ا.ر/ عضف١ َؾضف

 ر/ ذلُز َعضٚف

5 

5 

 ايزنتٛصا٠  امسا٤ عبز صب٘ ذلُز 5

ايتٛصٝف ايؾهًٞ ٚاجلٝين يًبهرتٜا املغبب١ اليتٗاب ايغضع 

 يف املاؽ١ٝ

 ٖاي١ عٝزا.ر/ 

 ر/ عبري امحز

3 

5 

 

 :ـالتجارةكلية  -6
  

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

  املادغتري  اَاْٞ صبٝع سغن 1

اثض االعرتاف ٚاالفضاح احملاعيب عٔ ايٛسزات سات اهلزف اخلاظ طبكا 

 يًُعاٜري احملاعب١ٝ ع٢ً دٛر٠ ايتكاصٜض املاي١ٝ

 5 ا.ر/ سغٔ ؽًكاَٞ

 املادغتري ذلُز عٝز عبز املعتُز 2
رصاع١ حت١ًًٝٝ  –تأَن َغ٦ٛي١ٝ املٓتذات يف عٛم ايتأَن املضضٟ 

 َكاص١ْ

 ا.ر/ ْارٟ عظت

 ر/ محزٟ عبز املٓعِ

3 

2 

 ايزنتٛصا٠  عٝز فتشٞ ؽعبإ 3

اطاص َكرتح يكٝاؼ اثض خضا٥ط ايؾضن١ ع٢ً َكَٛات االفضاح االختٝاصٟ 

رصاع١  –ؼ سيو ع٢ً تعظٜظ ايجك١ باحملت٣ٛ املعًَٛاتٞ يًتكاصٜض املاي١ٝ ٚاْعها

 تطبٝك١ٝ َكاص١ْ َع ايبٛصصات ايعضب١ٝ ٚايزٚي١ٝ

 ا.ر/ نٛثض االظٞ

 ا.ر/ ؽعبإ َباصط

3 

1 
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 :ـالصيدلةكلية  -2
  

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

ُز أْٛص ٢َٓ ذلُز ذل

 عبز ايًطٝف

 املادغتري

احلُض ايٟٓٛٚ ايضٜب٢  تأثري بعض املضنبات ايفٝٓٛيٝ٘ ع٢ً 

 تًٝف ايهبز ايزقٝل ف٢

 ذلُز أمحز قٓزٌٜ ا.ر/

 ا.ّ . ر/ سامت عٝز ساَز

 صؽا ذلُز ذلُز سغن ر.

9 

2 

6 

 املادغتري رعا٤ ذلُز عٝز صا٣ٚ 2

تأثري محض ايهًٛصٚدٝٓٝو ع٢ً ايغ١ُٝ ايه١ًٜٛ 

 يف اجلضسإ ١ٜ املغتشج١ َٔ َٝجٛتضٜهغٝتٚايهبز

 ذلُز أمحز قٓزٌٜ ا.ر/

 ا.ّ . ر/ سامت عٝز ساَز

 صؽا ذلُز ذلُز سغن ر.

8 

1 

5 

 املادغتري اعضا٤ صاحل امحز عًٞ 3

 االيتٗاب عًٞ املٛار يبعض احملت١ًُ يًتأثريات رٚا١ٝ٥ رصاع١

 اجلضسإ يف جتضٜبٝا املغتشزخ ايضَٚاتٜٛزٟ املفضًٞ

 امحز ابٛ عٝف ع٢ًأ.ر. 

 ر/  اَاْٞ عبز اخلايل عًٞ

15 

3 

 املادغتري َٓاص امحز صٛيف امحز 4

رصاع١ انًٝٓٝه١ٝ يتشزٜز َزٟ األَإ ٚايفاع١ًٝ أثٓا٤ 

أعتدزاّ اَبٝتاعفري ٚباصٜتابضٜفري ٚ صٜتْٛافري َعا ) 

 ايهٝٛصٜفٛ( ملضعٞ االيتٗاب ايهبزٟ ايفريٚعٞ عٞ يف َضض

 ا.ّ.ر/امحز عًٞ مجع١

 ذلُز صبٝعر/ٖزٟ 

1 

9 

5 

خايز ذلُز امحز ابٛ 

 ايعال

 املادغتري

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض ايعكاقري املغتدز١َ نُغارات 

 يًفريٚعات يف عالز االيتٗاب ايهبزٟ ايفريٚعٞ عٞ

 ر/ ابضاِٖٝ زلٝب

 صساب دلزٟ-ر/ 

5 

1 

 ايزنتٛصا٠ صفا٤ بهضٟ مجع١ 6

ايتأثريات ايهُٝٝا١ٝ٥ احل١ٜٛٝ يبعض َغارات االنغز٠ 

 ايغ١ُٝ ايعضب١ٝ املغتشج١ بايغٝغبالتن يف اجلضسإ–ز ع

 ا.ر/ ذلُز قٓزٌٜ

 ر/ ذلُز عُض

8 

6 

7 

عٛطإ نضّ ذلُٛر 

 ايعكار
 طضم نٗضٚنُٝٝا١ٝ٥ يًتعٝن ايزقٝل ملًٛثات املا٤ ٚ ايػشا٤ ايزنتٛصا٠

 .ر / ْٛص ايزٜٔ ٚدٝ٘ عٝزأ

 ْز٣ عٝز عبز ايٖٛابر/ أ.ّ.

 عاص٠ ر٣ عادري /أ.ر

 ُز٢َٓ ع٢ً ذلر/ 

10 

9 

1 

1 

8 
أص٣ٚ خايز عبزايضمحٔ 

 ذلُز

 ايزنتٛصا٠
رصاع١ تأثري عكاص االًَٝٛربن ع٢ً خفض تضانِ احلزٜز ف٢ 

 ايكًب يز٣ األطفاٍ َضع٢ أُْٝٝا ايبشض املتٛعط ايعظ٢ُ

 رٜٓا أمحز  عظتر/ أ.ّ.

 ٖز٣ عبز ايعظٜظ عاملر/ 

 ٖزٌٜ ذلُز عٝفر/ 

 ر/ ٖز٣ ذلُز صبٝع

1 

2 

1 

11 

9 

ُز امحز سغٔ ذل

 سغٔ

 ايزنتٛصا٠

 ;َغارات املٝهضٚبات املغتدز١َ يًٛقا١ٜ يف دضاسات ايعظاّ

عكاص عٝفٛصٚنغِٝ  ،َكاص١ْ بن نفا٠٤ عكاص عٝفاطٚين

 ٚعكاص عٝفٛتانغِٝ

 ا.ّ.ر/ عُار دابض ذلُز ايبٓا

 ر/ ٖزٟ ذلُز صبٝع

2 

10 

 ايزنتٛصا٠ صفٝز٠ صبٝع طضفا١ٜ 10

١ يف تعزٌٜ َغاص رٚص دظ٦ٜات انغٝز ايغريّٜٛ ايٓاَْٛرتٜ

يف ايغ١ُٝ ايه١ًٜٛ املغتشزث١ بعزٜز ايغهاصٜز  53ب 

 ايؾشُٞ يف اجلضسإ

 ا.ر/ ذلُز قٓزٌٜ

 ر/ ذلُز عُض

5 

4 

 

 :ـالعلومكلية  -8
 

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة اشـــــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

اعالّ عبز ايعظِٝ 

 امساعٌٝ
 املادغتري

٢ )ايفغ٘ ، ايكضزٜض( َٚرتانباتٗا َٔ محاّ ايرتعٝب ايهٗضب

 املضنبات ايعغٜٛ٘ املدًبٝ٘

 ر/ سٓف٢ ذلُٛر

 ر/ ذلُز ؽعبإ

 ر/ ععز صدب عٛار

10 

12 

1 

3 

ٖٝاّ ذلُز ايظ٢ٜٓ عبز 

 ايفتاح

 14 ر/ عٝز عبز ايكارص0ا تكِٝٝ ٖالَٝات َا١ٝ٥ بٛيُٝض١ٜ دزٜز٠ الْظ١ُ تٛصٌٝ ايزٚا٤ املادغتري

3 
مساح ذلُز صفاع٢ 

 امحز

 املادغتري
االمنا  ايبهتري١ٜ َٚكا١َٚ املغارات احل١ٜٛٝ ف٢ ٚسزات 

 ايعٓا١ٜ املضنظ٠ ف٢ َعٗز دٓٛب َضض يالٚصاّ

 ا.ر/محز٣ سغن

 ا.ر/ َٓاٍ ذلُز ٜاعض

 ر./اميإ سغٔ

4 

7 

5 

4 
ْٛص٠ ؽشات عبز اهلل 

 صاع٢

 املادغتري
عاٌَ سفظ٣ ع٢٥ٛ َبتهضسٚب١ٝٓ ْاْٜٛ٘ يتزٜٚض ثا٢ْ 

 ٕ ا ى ٚقٛر َتذزر حتت ع٤ٛ ايؾُػانغٝز ايهضبٛ

 ر/ذلُز ؽعبإ

 ر/عبز ايضمحٔ صبٝع

 ر/عاؽٛص ذلُز

12 

1 

1 

5 

عبز اهلل ؽشات٘ عبز 

 املٓعِ

 تطٜٛض َضٝزٙ ع٥ٛٝ٘ يتدظٜٔ ْبغات ايفُٝتٛ ثاْٝ٘ يٝظص املادغتري

 ا.ر / فاٜظ ذلُز ؽاٖن

 ا.ر / طاصم عًٞ

4 

3 
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 :ـالتربية الرياضيةكلية  -1
 

 املشـــــرف عنوان الرشالة الدرجـة طالـــــباشـــــم ال م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  صفا٤ ٖاْٞ عٝز 1
اثض ايتزصٜبات ايٓٛع١ٝ ع٢ً تطٜٛض َغت٣ٛ االرا٤ املٗاصٟ ٚايزٜٓاَٝهٞ ملٗاص٠ 

 ايؾكًب١ االَا١َٝ ع٢ً ايٝزٜٔ ع٢ً طاٚي١ ايكفظ يطايبات ايتدضط

 ر/ عزيٞ سغن

 ر/ َض٠ٚ َزست

1 

1 

 املادغتري ُز عبز ايفتاحَٓاص ذل 3

تأثري بضْاَر تضٚحيٞ ع٢ً َفّٗٛ ايشات ٚصٛص٠ اجلغِ يز٣ املهفٛفن 

 مبشافظ١ بين عٜٛف

 ا.ر/ صؽا اؽضف

 ر/ امحز ٖاؽِ

2 

6 

3 

َادز٠ امساعٌٝ 

 مجع١

 املادغتري

رصاع١ تكٛمي١ٝ يًدزَات ايرتٚحي١ٝ برباَر االراص٠ املضنظ١ٜ بضعا١ٜ ايؾباب 

 ظاَع١ بين عٜٛف

 ُز ععٝزر/ ذل

 ر/ امحز ٖاؽِ

1 

5 

 

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

 :ـالصيدلة كلية -
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 املادغتري  امحز عًِٝ عبز ايفغٌٝ 1
 ر/ طٜٓب عبز ايضمحٔ

 ر/ َض٠ٚ خًف

 عال٤ عبز ايضؤٚفر/ 

 ر/ َض٠ٚ خًف

 

 :ـالتربية كلية -91
 
 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 املادغتري  ٖب٘ عاطف َضطف٢ ذلُز  1
 أر/ فٛق١ٝ أمحز عبز ايفتاح 

 أ ّ ر/ ذلُز ايغٝز عبز ايضسِٝ 
 أ ّ ر/ ذلُز ايغٝز عبز ايضسِٝ

 

 :ـراسات المتقدمةالد كلية -99
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 املادغتري  سغاّ طاصم عٝز امحز 1

 ا.ر/ ْري٠ محزٟ

 ر/ عُضٚ ايغٝز

 ر/ ٚال٤ سظٜٔ

 ا.ر/ ْري٠ محزٟ

 ر/ ٚال٤ سظٜٔ

   املادغتري َاْٝاط َٛع٢ خايز عًٞ 2

 ر/ عُضٚ ايغٝز

 ر/ ٚال٤ سظٜٔ

 / سغٔ صزٜلر

 ر/ ٚال٤ سظٜٔ

 ر/ سغٔ صزٜل

 ايزنتٛصا٠  سامت َضطف٢ ْضضت 3

 ر/ عُضٚ ايغٝز

 ر/ ٚال٤ سظٜٔ

 ر/ اؽضف صابض

 ر/ ٚال٤ سظٜٔ

 ر/ اؽضف صابض

 

 :ـالطب البشري كلية -92
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 ادغتري امل أمحز عبز اجلٛار ذلُز  1

 أر/ عاَح نُاٍ املضاغٞ 

 أر/ أمحز حيٞ طنضٜا 

 ر/ عبز اهلل ٖاصٕٚ 

 أر/ عاَح نُاٍ املضاغٞ 

 أر/ أمحز حيٞ طنضٜا

 ر/ عبز ايعظٜظ طٖضإ 
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 :ـاالداب كلية -93
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 ر/ سغين ابضاِٖٝ عبز ايعظِٝ ا.ر/ َضطف٢ خًف عبز اجلٛار  املادغتري ؽُٝا٤ َٓري طنضٜا 1

 املادغتري   ْغٝب١ عُض صَغإ 2
 ا.ر/ َضطف٢ خًف عبز اجلٛار

 ر/ سغٔ ابضاِٖٝ سغٔ

 ر/ سٛت٘ سغن ععز

 ر/ سغٔ ابضاِٖٝ سغٔ

 ر/ سٛت٘ سغن ععز ا.ر/ َضطف٢ خًف عبز اجلٛار املادغتري   اٜ٘ سافظ سافظ ذلُز 3

 

 

 :ـالعلوم كلية -94
 

 
 

 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 املادغتري صبٝع ابضاِٖٝ ذلُز 1
 ا.ر/ ذلُٛر ذلُز عبز ايعاط٢

 ر/ عًٞ سغٔ عضاٟٚ

 .ر/ذلُٛر امحز عبز ايعاطٞا

 ر/عُض ساَز أمحز

 ر/ عًٞ سغٔ ؽعبإ

 املادغتري ٚيٝز فتح اهلل ععز ذلُز 2
 َادز عٝز أمحز أ.ر/

 ر/ َزست عبز ايفتاح عبز احملغٔ

 أ.ر/ َادز عٝز أمحز

 ر/ َزست عبز ايفتاح عبز احملغٔ

 ر/ عبز اجملٝز ذلُز عجُإ

 املادغتري عًٝا٤ مجاٍ عٝز 3

 ا.ر/ عضف١ سغن

 ا.ر/ َضطف٢ فٛطٟ

 ر/ ذلُز ععٝزإ

 ا.ر/ َضطف٢ فٛطٟ

 ر/ ذلُز ععٝزإ

 ايزنتٛصا٠ صاْٝا ذلُٛر ذلُز 4
 ر/ عارٍ عبز املٓعِ امحزا.

 ر/ بغٓت ذلُٛر امحز

 ا.ر/ عارٍ عبز املٓعِ امحز

 ر/ بغٓت ذلُٛر امحز

 ر/ اميإ امحز عًطإ ذلُز

 ايزنتٛصا٠ صؽا مسري سنٞ 5

 ا.ر/فاٜظ ذلُز ؽاٖن

 ا.ر/ امحز امحز عبز اخلايل

 ر/ْاصَن صالح ذلُٛر

 ا.ر/فاٜظ ذلُز ؽاٖن

 ِٖا.ر/ نضِٜ ايزٜٔ عبز ايعظٜظ االر

 ا.ر/ امحز امحز عبز اخلايل

 ر/ْاصَن صالح ذلُٛر

 

 :ـالحقوق كلية -95
 

 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اشـم الطالــب م

 أر/ عبز ايعًِٝ َؾضف  أر/ ذلُز ناٌَ عبٝز  ايزنتٛصا٠ فاٜظ عبز اهلل أمحز  1

 

 :ـالتجارة كلية -96
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة لــباشـم الطا م

 املادغتري  آٜاؼ عارٍ عبز احملغٔ 1
 ا.ر/ايػضٜب بَٝٛٞ

 ر/ ذلُز عبز ايعظٜظ

 ر/ سغٔ ؽًكاَٞ

 ر/ ذلُز عبز ايعظٜظ
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 -)ج( وافق المجلس على تعديل عنوان رسائل الماجستير والدكتوراه التالية:
 

 
 :ـالتربيةكلية  -92

 
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اشـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠  ضاعب١ٝايأ١َٓٝ بٓت صاؽز  1

تطٜٛض َٓظ١َٛ تكِٜٛ األرا٤ املزصعٞ 

يف َزاصع١ احلًك١ ايجا١ْٝ َٔ 

ايتعًِٝ األعاعٞ بغًط١ٓ عُإ يف 

 ع٤ٛ َزخٌ إراص٠ اجلٛر٠ ايؾا١ًَ 

َزاصؼ  تكِٜٛ األرا٤ املزصعٞ يف

احلًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ األعاعٞ 

بغًط١ٓ عُإ يف ع٤ٛ َزخٌ إراص٠ 

 اجلٛر٠ ايؾا١ًَ تضٛص َكرتح 

 غري دٖٛضٟ 

 ايزنتٛصا٠  ٖب١ اهلل سغن  2

فعاي١ٝ بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً 

االتضاٍ ايًػٟٛ يعالز بعض أَضاض 

ايهالّ يز٣ ع١ٓٝ َٔ األطفاٍ سٟٚ 

 املتالط١َ رإٚ 

اَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً فعاي١ٝ بضْ

االتضاٍ ايًػٟٛ يعالز بعض 

اعطضابات ايٓطل يز٣ ع١ٓٝ َٔ 

 األطفاٍ سٟٚ املتالط١َ رإٚ 

 غري دٖٛضٟ 

 

 :ـالعلومكلية  -98
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اشـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠  ٚعاّ نُاٍ عٝز 1

ٕ املزَر حتغري ٚتٛصٝف ايؾٝتٛطا

بطبكات اهلٝزصٚنغٝز املظرٚد٘ 

يتذُٝع ايطشايب ايبهرتٜ٘ َٔ َٝاٙ 

 ايضضف

َرتانب ايهٝتٛطإ َع 

اهلٝزصٚنغٝزات َظرٚد٘ ايطبك١ 

ٚاعتدزاَٗا ف٢ بعض ايتطبٝكات 

 اهلا١َ

 دٖٛضٟ

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -91
 

 

  

 تعديلال العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اشـم الطالــب م

1 

إٜٓاؼ إبضاِٖٝ أَن 

 ذلُز

 ايزنتٛصا٠ 

نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ  رصاع١ فٝتٛ" 

يبعض ايٓباتات املٓت١ُٝ يًعا١ً٥ 

ايبكٛي١ٝ ٚايعا١ً٥ ااَلع١ٝ املٓظصع١ 

 "َضض يف

"رصاعات نُٝٝا١ٝ٥ ٚبٝٛيٛد١ٝ  عًٞ 

بعض ايٓباتات املٓت١ُٝ يًعا١ً٥ 

 ايبكٛي١ٝ ٚاملٓظصع١ مبضض  "

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

 

 :ـالحقوقكلية  -21
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد الصابـــل الدرجــة اشـم الطالــب

 15/4/2018إ ى  16/4/2017َٔ  15/4/2017إ ى  16/4/2016َٔ  املادغتري  َضطف٢ عبزٙ عبز احلُٝز  1

 18/11/2017إ ى  19/11/2016َٔ  18/11/2016إ ى  19/11/2015 َٔ ايزنتٛصا٠ اٜظ عبز اهلل أمحز ف 2

 12/5/2018إ ى  13/5/2017َٔ  12/5/2017إ ى  13/5/2016 ايزنتٛصا٠ ذلُز عبز ايضمحٔ عبز ايٓعِٝ  3

 16/4/2018إ ى  17/4/2017َٔ  ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  أمحز أبٛ ٖؾ١ُٝ ذلُٛر  4

 30/6/2018إ ى  1/7/2017َٔ    30/6/2017إ ى  1/7/2016َٔ  ايزنتٛصا٠  ا أمحز عبز ايضمحٔ صؽ 5

 12/5/2018إ ى  13/5/2017َٔ  12/5/2017إ ى  16/5/2016 َٔ ايزنتٛصا٠ َٝؾٌٝ َاٖض فُٗٞ  6

 
 

 :ـالتربية الرياضيةكلية  -29
  

 م
 لـوب مــدهااملــدة املط املـــد الصابـــل الدرجــة اشـم الطالــب

 30/4/2018ايٞ  1/5/2017 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 املادغتري  اعالّ مجع١ قاٜز 1

 30/4/2018ايٞ  1/5/2017 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 املادغتري  اعالّ عٝغ٢ ذلُز 2

 30/4/2018ايٞ  1/5/2017 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 املادغتري  زل٣ٛ ابضاِٖٝ ؽعبإ 3

 30/4/2018ايٞ  1/5/2017 30/4/2017ايٞ  1/5/2016 املادغتري  تٛفٝل اعضا٤ مجاٍ 4

 31/3/2018ايٞ  1/4/2017 31/3/2017ايٞ  1/4/2016 املادغتري  صساب امحز عٛض 5

 31/3/2018ايٞ  1/4/2017 31/3/2017ايٞ  1/4/2016 املادغتري  عاص٠ فتشٞ نُاٍ 6

 17/5/2017ا ى  18/5/2016 17/5/2016ا ى  18/5/2015 املادغتري  دٗار امحز امحز 7

 

 

 
 

 



 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث
 

 ارة الدراسات العليا والبحوثإد                        93                 29/5/2192( بتاريـخ 921الجلسـة رقـم )

 

 

 :ـالطب البشريكلية  -22
  

 م
 املــدة املطلـوب مــدها املـــد الصابـــل الدرجــة اشـم الطالــب

 2016/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  ؽرئٜ أمحز عبز ايعظِٝ  1

 2016/2017عاّ عارؼ  2015/2016َٔ عاّ خاَػ  املادغتري  إعضا٤ أمحز عبز ايعاٍ ذلُز  2

 1/10/2015ايٞ  1/10/2014 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠ اميإ ذلُز عبز احلُٝز 3

 1/3/2017ا ى  1/3/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠ عضفات عٝز ذلُز 4

 1/3/2017ا ى  1/3/2016 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠ صا١ْٝ عبز اخلايل عًٞ 5

 1/3/2018ا ى  1/3/2017 1/3/2017ا ى  1/3/2016 ايزنتٛصا٠ امحز ؽعبإ عًٞ 6

 

 

 :ـاآلدابكلية  -23
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد الصابـــل الدرجــة اشـم الطالــب م

 10/6/2018إ ى  11/6/2017َٔ  ال ٜٛدز املادغتري  أمحز صدب عبز ايضاطم  1

 20/2/2018إ ى  20/2/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  ع٢ًُ صالح عضف١ سغٔ  2

 12/5/2018إ ى  12/5/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  ذلُز صبٝع عبز ايظاٖض  3

 28/5/2018إ ى  28/5/2017 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  طاصم عًُٝإ َضطف٢  4

 

 

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

 

 :ـالطب البشريكلية  -24
 
 

 الصبـب درجــةال اشـم الطالــب م

 اعباب خاص١ ٚطبكا ملٛافك١ دلًػ ايه١ًٝ ايزنتٛصا٠  ؽُٝا٤ امحز صَغإ 1

 اعباب خاص١ ٚطبكا ملٛافك١ دلًػ ايه١ًٝ ايزنتٛصا٠  امسا٤ عٝز داب اهلل 2
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 :ـاالدابكلية  -25
 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 صعا١ٜ طفٌ املادغتري  اَاْٞ ذلُٛر ذلُز َٝٗٛب 1

 صعا١ٜ طفٌ ايزنتٛصا٠  َض٠ٚ ناٌَ عٝز 2

 

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

 :ـاآلدابكلية  -26
 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

  دز١ٜ ايباسحعزّ  املادغتري  مسٝش١ عًٞ عُض عًٞ  1

 

 :ـالعلومكلية  -22
 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 ٚفا٠ ايباسج١ ايزنتٛصا٠  صاْٝا عضاّ تٛسٝز 1

 

 :ـالبشريالطب كلية  -28
 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 بٓا٤ا ع٢ً ايطًب املكزّ َٔ ايطايب َادغتري تغِٓٝ عال١َ امحز 1

 بٓا٤ا ع٢ً ايطًب املكزّ َٔ ايطايب َادغتري عًٞ ذلُز عًٞ 2

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ ايزنتٛصا٠ ذلُز ذلغٔ ذلُز ايٓٛبٞ 3

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ ايزنتٛصا٠ اَاْٞ فؤار ذلُز سغٔ 4

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ ايزنتٛصا٠ اَري٠ عبز االٖٞ عجُإ 5

 اْتٗا٤ َز٠ ايتغذٌٝ ايزنتٛصا٠ صؽا ععز عًٞ 6

 
 :ـالصيدلةكلية  -21

 

 الصبـب الدرجــة اشـم الطالــب م

 ر املضضٚفات ٚاْكطاع ايباسحعزّ عزا َادغتري امحز دابض محار 1

 عزّ عزار املضضٚفات ٚاْكطاع ايباسح َادغتري ٖب٘ اَاّ صؽار 2

 عزّ عزار املضضٚفات ٚاْكطاع ايباسح َادغتري امحز ذلُز عًُٝإ 3
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بشأن استكمال رسالة وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى  -31
 الماجستير :

 

 مالحظات التخصص اشـم الطالــب م

 2016َاٜٛ  –دٝز  ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز فاٜظ عًٞ َري عط١ٝ 1

 2015 ْٛفُرب –دٝز  ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز بزص عبز ايعظِٝ عباؼ 2

 
 
 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن نقل القيد :ـ -39
 
 

 إىل من الدرجة اشـم الطالــب م

   كلية الطب جامعة بين شويف   كلية الطب جامعة السقازيل َادغتري عارٍ عبز احلُٝزذلُز  1

   كلية الطب جامعة بين شويف   كلية الطب جامعة الكاهرة َادغتري ذلُٛر َضطف٢ ذلُز 2

   كلية الطب جامعة بين شويف   كلية الطب جامعة عني مشض َادغتري ذلُز ايغٝز ذلُز 3

   كلية الطب جامعة بين شويف   كلية الطب جامعة السقازيل َادغتري ايضمحٔ امسا٤ ثابت عبز 4

   كلية الطب جامعة بين شويف   كلية الطب جامعة عني مشض َادغتري َٛيًض فٝهتٛص ؽانض 5

   كلية الطب جامعة شوهاج   كلية الطب جامعة بين شويف َادغتري ذلُز ذلُٛر ذلُز 6

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١

 اعات ايعًٝا ٚايبشٛخيًزص

 

 أ.ر / طضٜف ؽٛقٞ فضز

 

        

 

         

 

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ اجلاَع١

 

 أ.ر / أَن ايغٝز امحز يطفٞ

 

 

 


