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 االستهالل أوال:
 

 الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .
 

 ثانياً: المصادقـات   
 

 

 ّ . 21/5/2017( بتاصٜذ   130ايتضزٜل ع٢ً ستضض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 ايكضاص

 .ٚاؾل اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ ستضض ادتًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

َع ٚدٛر  2016كز١َ بؾإٔ صزٚص نتاب اصتاطات قطاع ايزصاعات ايعًٝا عٔ عاّ املشنض٠ امل -

 ْغد١ ايهرت١ْٝٚ ع٢ً َٛقع ادتاَع١.

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -

 

   ؿٌ يًٛاؾزٜٔ ٚايزاصعني يف زتاٍ ايعًّٛ ٜاختباص ايتٛ قـتكضٜض ايًذ١ٓ املؾه١ً بؾإٔ َٛ  -

 ا١ْٝ.االدتُاع١ٝ ٚاالْغاالعاع١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ ٚ 

 ايكضاص

 :ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ             ؾضز          أ.ر. طضٜـ ؽٛقٞ

 -ٚ عض١ٜٛ نال َٔ :

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ  عُٝز            أ.ر. عٗاّ سٓؿٞ    

 عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم             أ.ر. َضطؿ٢ عبز ادتٛار 

 اعٌٝ                               عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛا.ر/ دٛر٠ امس

 ن١ًٝ ايعالز ايطبٝعٞ عُٝز                                 ا.ر/ ايؿت رٜاب         

 عُٝز ن١ًٝ االيغٔ         ا.ر/ امحز ايؾ٢ُٝ                       

  االعال١ًّٝ نعُٝز                                        ستُز طٜٔا.ر/ 

  ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ االقتضارن١ًٝ عُٝز                                     عًٞ َغعٛرا.ر/ 

  عُٝز املعٗز ايكَٛٞ يزصاعات املؾضٚعات ايضػري٠ ٚاملتٛعط١                                   اعا١َ ععٝزا.ر/ 

 

 إلعزار تكضٜض .

 

ضاف االدٓيب ع٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ بادتاَع١ ٚآيٝات االؽَٛضٛع املشنض٠ املكز١َ بؾإٔ  -

 تٗا.رطٜا

 ايكضاص

 0صعا٥ٌ املادغتري ٚايزنتٛصا٠سح ايغار٠ ايٛنال٤ ٚاعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ممٔ هلِ سل االؽضاف عًٞ  -
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ َكرتح بإْؾا٤ َعٗز رصاعات ايعٌُ ايتطٛعٞ  -

 ٚاجملتُع املزْٞ.

 كضاصاي

 ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١  :

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ             ؾضز          أ.ر. طضٜـ ؽٛقٞ

 -ٚ عض١ٜٛ نال َٔ :

  االعالّن١ًٝ عُٝز                                            ستُز طٜٔا.ر/ 

  ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ االقتضارن١ًٝ عُٝز                                          عًٞ َغعٛرا.ر/ 

 ارتز١َ االدتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ ن١ًٝ عُٝز                    ابٛ اذتغٔ عبز املٛدٛرا.ر/ 

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ اآلرابٚنٌٝ ن١ًٝ                  ا.ر/ صَضإ عبز ايٓيب              

 به١ًٝ االراب  عًِ ايٓؿػ ص٥ٝػ قغِ             ٖؾاّ عبز اذتُٝز                 أ.ر/

 ص٥ٝػ قغِ عًِ االدتُاع  به١ًٝ االراب                                       سٛت٘ سغنيأ.ر/

 إلعزار تكضٜض .

 

ايال٥ش١ بؾإٔ كَٛٞ يزصاعات املؾضٚعات ايضػري٠ ٚاملتٛعط١ ايعٗز املاملشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 اي١ٝ يًُعٗز.االعاع١ٝ االراص١ٜ ٚامل

 ايكضاص

 :ـ تؾهٌٝ دت١ٓ بض٥اع١

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ            أ.ر. طضٜـ ؽٛقٞ  

 -ٚ عض١ٜٛ نال َٔ :

  عُٝز املعٗز ايكَٛٞ يزصاعات املؾضٚعات ايضػري٠ ٚاملتٛعط١                                     اعا١َ ععٝزا.ر/ 

 اعاخ ٚتطبٝكات ايًٝظص.ٞ                                      عُٝز َعٗز ا.ر/ طاصم  عً

 ا/ عبز اذتُٝز سغني                       َغ٦ٍٛ ايتشضٌٝ االيهرتْٚٞ َٚضضٚؾات ايزصاعات ايعًٝا

 إعزار تكضٜض .ملضادع١ ٚؾشط ايال٥ش١ ٚ

 

ػري٠ ٚاملتٛعط١ بؾإٔ ايرباَر اييت املعٗز ايكَٛٞ يزصاعات املؾضٚعات ايضاملشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 . 2017/2018عٝتِ اؾتتاسٗا يًتغذٌٝ ٚايزصاع١ خالٍ ايعاّ ادتاَعٞ 

 

 ايكضاص

ٚسيو عكب صزٚص ايكضاص ايٛطاصٟ ٚاؾل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض  -

 .باملٛاؾك١ عًٞ إْؾا٤ املعٗز

 

 املٛاؾك١ ع٢ً تغذٌٝ نٌ َٔ ؾإٔ ب ايعالز ايطبٝعٞاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

يزصد١  ٚايغٝز٠/ َض٠ٚ َضطؿ٢ امحزيزصد١ املادغتري  ايغٝز٠/ ؾاط١ُ ايظٖضا٤ ستُز ع٢ً 

 داَع١ ايكاٖض٠. –به١ًٝ ايعالز ايطبٝعٞ  ايزنتٛصا٠ 

 

 ايكضاص

 . ٚاؾل اجملًـػ  -
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 يهُٝٝا٤ اذت١ٜٛٝ.ايال٥ش١ املاي١ٝ يربْاَر رب١ًَٛ ابؾإٔ  ايعًّٛاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 

 ايكضاص

ع٢ً إ تطبل ايكٛاعز املاي١ٝ املٓع١ُ باملجٌ بايزبًَٛات االخضٟ ٚايتٓغٝل َع ا/ عبز  املٛاؾك١  -

 اذتُٝز سغني.

 

عُٝز ن١ًٝ اذتكٛم بؾإٔ  –ايضأٟ ايكاْْٛٞ املكز١َ َٔ ا.ر/ َضطؿ٢ عبز ادتٛار  َشنض٠

سٝح إ ايباسح قز صزص ي٘  اباملعٝز به١ًٝ االر –ساي١ ايباسح/ ط٘ ستُز ط٘ سغٔ 

سهِ قضا٥ٞ بإيػا٤ قضاص حتًٜٛ٘ يًٛظٝؿ١ االراص١ٜ َٚا ٜرتتب ع٢ً سيو َٔ آثاص ٚبأثض صدعٞ 

ٚأخضٗا اعار٠ قٝزٙ يزصد١ املادغتري بشات املٛضٛع ٚعزّ خضٛع٘ العتٝؿا٤ ؽضط ايتٜٛؿٌ 

 .ع٢ً ؽٗار٠ ايتٜٛؿٌ نؾضط يًُٓاقؾ١  ٘ضط يًتغذٌٝ ٚاالنتؿا٤ عضٛينؾ

 

 كضاصاي

ع٢ً َشنض٠ ايضأٟ ايكاْْٛٞ ٚتٓؿٝش َا دا٤ عهِ احمله١ُ ؾُٝا خيط اعار٠ قٝز  املٛاؾك١  -

 ايباسح يزصد١ املادغتري

 

 

 عت١ اؽٗض  املٛاؾك١ ع٢ً َز اعتجٓا٥ٞ بؾإٔ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

سٝح إ  ر امحز امحز بعز اعتٓؿاس عزر َضات املز يًباسجتني/ امسا٤ ؽعبإ ستُز ٚ دٗا

 .٥ٌ ا.ر/ شتتاص  عبز ايػين مت اٜكاؾ٘ عٔ ايعٌُ ااملؾضف  ع٢ً ايضع

 

 ايكضاص

 صأٟ املغتؾاص ايكاْْٛٞ ع٢ً املٛاؾك١  -

 

 املشنضات املكز١َ بؾإٔ تكِٝٝ االْؾط١ ارتاص١ بادتاَع١ يرتق١ٝ  اعضا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  -

 

 رصد١ ايٓؾاط ب١ايزصد١ املطًٛ ايزصد١ اذتاي١ٝ ايه١ًٝ االعِ ّ

 صاْٝا ستُز سغٔ 1
ايرتب١ٝ 

 ايضٜاض١ٝ
  6 اعتاس  اعتاس َغاعز

 

 ايكضاص

 . ٚاؾل اجملًـػ  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا
 

 -)أ( وافق المجلس على تسجٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 :ـ التربٌةكلٌة  -1
 

 

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة جـةالدر اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  ٖٓز ممزٚح امحز 1

اثض ب١٦ٝ تؿاع١ًٝ قا١ُ٥ ع٢ً ايٓٛع ايكضضٞ يف ت١ُٝٓ ايجض٠ٚ 

 ايًػ١ٜٛ ٚايتؿهري مبض١ْٚ يز٣ طؿٌ ايضٚض١

 ا.ر/ستُٛر ْضض

 ر/ َزحي١ َضطؿ٢

13 

13 

 ايزنتٛصا٠  اعا١َ ؾاصٚم عًٞ 2

يتعًِ املغتٓز اىل عٌُ ايزَاؽ يف ؾاع١ًٝ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً ا

 ت١ُٝٓ َٗاصتٞ االعتُاع ٚايتشزخ يز٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 ا.ر/ زتزٟ َٗزٟ

 ر/ شتتاص عبز ايؿتاح

1 

14 

 ايزنتٛصا٠  ؽُٝا٤ مسري ؾِٗٝ 3

اثض ايتؿاعٌ بني منط ايتؾاصى ٚاالعًٛب املعضيف يف ب١٦ٝ تعًِ 

ايتعًِ  ايهرتْٚٞ تؾاصنٞ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاصات اْتاز ٚسزات

ايضقُٞ ٚاالْزَاز يف ايتعًِ ايضقُٞ يز٣ طالب تهٓٛيٛدٝا 

 ايتعًِٝ

 ا.ر/ ستُز محار ٖٓزٟ

 ر/ ٖاْٞ ايؾٝذ

12 

1 

 

 :ـاآلدابكلٌة  -7
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  ؽضٚم شتتاص ساَز 1
١ ٚايرتنٝب١ٝ يف تضمج١ "اٚالر ايتشزٜات االعًٛب١ٝ ٚايجكاؾٝ

 ساصتٓا ٚبني ايكضضٜٔ" يٓذٝب ستؿٛظ اىل االصتًٝظ١ٜ

 ا.ر/ امحز ايؾُٝٞ

 ر/ َغعٛر عُض

3 

1 

 املادغتري  ٢َٓ امحز ؾؤار 2

 صٛص٠ ايضدٌ يف ثالخ صٚاٜات يالرٜب١ االَضٜه١ٝ ٜٚال ناثض

 َٚٓظٍ ايربٚؾٝغٛص( –ٚعٝز٠ ضا٥ع١  –)عظٜظتٞ اْتْٛٝا 

 ُٝٞا.ر/ امحز ايؾ

 ر/ ْاٖز عًٞ

4 

1 

 

 :ـالعلومكلٌة  -3
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري ؽضٜٗإ سغٔ سغني 1
قٝاؼ ادتضعات ٚتكزٜض َعزٍ دضع١ ؽعاع ايؿٛتٕٛ يف ايعالز 

 االؽعاعٞ

 ا.ر/ عضؾ١ سغني

 ر/ ْؾأت رٜاب

10 

1 

 دغترياملا رٜٓا محزٟ مجع١ 3

ادتٝٓهٛبًٝٛبا َٚغتدًط ايبكزْٚػ يتشغني ايضضص 

 ايتأنغزٟ املدٞ يًغٝغبالتني

 ر/ ٚال٤ سظٜٔ

 ر/ خايز ؽعبإ

 ر/ ٖاٜزٟ تاَض

15 

1 

1 

 املادغتري صؽا محزٟ ايغٝز 3

ايزصاعات ايؿٝتٛنُٝٝا١ٝ٥ اذتغاب١ٝ ٚايبٝٛيٛد١ٝ ملضنبات 

 ملضض١ٜايؿالؾْٛٝزات املعظٚي١ َٔ ايٓباتات ايطب١ٝ ايؾعب١ٝ ا

 13 ا.ر/ عٝز عبز ايكارص

4 

عبز ايضمحٔ ستُز 

 عال١َ
 املادغتري

تكِٝٝ صدٛص املضزص ٚمنشد١ اذتٛض يتتابعات ايعضض 

 َضض –ايطباؽريٟ سٛض ابٛ ايػضارٜل مشاٍ ايضشضا٤ ايػضب١ٝ 

 ا.ر/ ستُز ابضاِٖٝ

 ر/ طنضٜا ستُز

 ر/ ستُز ايبغطٜٛغٞ

7 

1 

1 

 املادغتري اٜ٘ حيٞ ستُٛر 5

١ ايؿغٝٛيٛد١ٝ ٚادتظ١ٝ٦ٜ يبعض احملاصٌٝ االعتذاب

 االقتضار١ٜ حتت تأثري ادٗار ايهارَّٝٛ

 ر/ بزص ايزٜٔ عبز ايعاٍ

 ر/ ْار١ٜ ستُز

3 

3 

 املادغتري ٖاي١ ستُز رٜاب 6
اعتدزاّ بعض املضنبات ايطبٝع١ٝ املضار٠ يالنغز٠ ٚاثاصٖا 

 ع٢ً ايهؿا٠٤ ايتٓاع١ًٝ يًهباش املضض١ٜ

 ا.ر/ ٖٓا٤ ابضاِٖٝ

 ستُٛر ٜغٔر/ 

11 

4 
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 :ـالبشري الطبكلٌة  -4
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 رصاع١ قٝاعات ادتظ٤ االَاَٞ يًعني يف َضض٢ قضاص ايٓعض املادغتري ستُز مجاٍ ؾُٗٞ 1

 ا.ر/ ٜاعض عٝـ

 ا.ر/ امحز َضطؿ٢

 ر/ امحز ط٘ دٛر٠

11 

1 

3 

 املادغتري ستُز عبز ايؿتاح  ْريٙ 2

نؾـ ايتػريات اذتزٜج١ يف ادتظ٤ االَاَٞ َٔ ايعني بٛاعط١ 

ايتضٜٛض املكطعٞ ايتُاعهٞ ايبضضٟ بعز سكٔ َار٠ 

 ايًٝٛعٓتػ راخٌ ادتغِ ايظدادٞ بايعني

 ا.ر/ ٜاعض عٝـ

 ر/ خايز عبز ايعظٜظ

12 

2 

 املادغتري عاص٠ اٜٗاب ستُز 3

اٚصاّ ايعٗاص٠ ايبٛي١ٝ يًُجا١ْ يف  44رصاع١ تعبري ايغٞ رٟ 

 )رصاع١ َٓاع١ٝ ٖغتٛنُٝٝا١ٝ٥ ٖٚغتٛباثٛيٛد١ٝ(

 ا.ر/ ٚعاّ امساعٌٝ

 ا.ر/ عُضٚ َزست

 ر/ صساب ؽضف

3 

12 

2 

 ايزنتٛصا٠ خًٛر َٓضٛص ستُز 4

االصتباط بني َغت٣ٛ تؿاعٌ ايبًُض٠ املتغًغٌ يف َضض٢ 

ؼ ايتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ )بٞ( بزصد١ تًٝـ ايهبز اييت تكا

 ظٗاط املغح ايٝؿٞ 

 ا.ر/ سغاّ ايزٜٔ امحز

 ا.ر/ ستُز عبز ايؿتاح

 ر/ ًًْٝٞ سًُٞ

 ر/ امحز اَني

- 

2 

3 

3 

 ايزنتٛصا٠ ؾاط١ُ ٜٛعـ امحز 5

رصاع١ جتضٜب١ٝ َكاص١ْ يبشح تأثري ايضؾٛ املٝهضعهٛبٞ 

يًؾضاٜني َتؿاٚت١ ايكطض بني تك١ٝٓ ايضؾٛ ايتهُُٝٞ ٚتك١ٝٓ 

 ؿ٦ضإايضؾٛ املا٥ٌ يف منٛسز اي

 ا.ر/ ٚا٥ٌ صكض

 ا.ر/ ٚا٥ٌ ايؾاعض

 ر/مجاٍ عًٞ

 ر/ ستُز سن٢ ؾتشٞ

2 

2 

2 

- 

 ايزنتٛصا٠ عُض ستُٛر ْاصض 6

رصاع١ َكاص١ْ بني اعتدزاّ ايغزا٥ٌ ادتًز١ٜ ٚايغزا٥ٌ 

ادتًز١ٜ املتعُز٠ ع٢ً ايؾضٜإ ايجاقب يف اصالح االطضاف 

 ايغؿ١ًٝ

 ا.ر/ ٚا٥ٌ صكض

 ا.ر/ ٚا٥ٌ ايؾاعض

 ر/مجاٍ عًٞ

3 

3 

3 

 

 :ـالتجارةكلٌة  -5
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ايزنتٛصا٠  ْز٣ ؽعبإ َباصط 1

اطاص َكرتح يتأثري ايكٝار٠ االخالق١ٝ ع٢ً صٛت املٛظـ : َزخٌ 

 ؽضطٞ )رصاع١ تطبٝك١ٝ(

 8 ا.ر/ عبز ايضمحٔ عًِٝ

 

 :ـالطب البٌطريكلٌة  -6
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ساي١ املعارٕ يف اجملرتات ايغ١ًُٝ ٚاملضٜض١ ايزنتٛصا٠  َاٖٞ عٝز عبز ايتٛاب 1
 ا.ر/ ْابٌٝ امحز عٝغ٢

 ر/ عُار عبز اذتُٝز

3 

3 

 

 :ـالحقوقكلٌة  -2
  

 ملشـــــرفا عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ايزنتٛصا٠  صٚالْز صابح صتٝب بغطا  1

أثض ايجٛص٠ يف حتكٝل اإلصالح ايغٝاعٞ ٚايزعتٛصٟ بايتطبٝل 

 رصاع١ َكاص١ْ 2013ْٜٛٝ٘  30ٚ  201ٜٓاٜض  25ع٢ً ثٛصتٞ 

 13 أر/ ستُز أْػ قاعِ دعؿض 

 12 أر/ أمحز ؾٛطٟ  ذتاي١ٝ ملهاؾش١ اإلصٖاب َز٣ ؾاع١ًٝ ادتٗٛر ايزٚي١ٝ ا ايزنتٛصا٠  عظت صاؽز درب بطضإ  2
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 :ـالتعلٌم الصناعًكلٌة  -1
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 رصاع١ تأثري تك١ٝٓ ايعٛانػ املتكز١َ يف اْع١ُ ايطاق١ املتذزر٠ املادغتري رعا٤ ستُٛر عًٞ 1

 ا.ر/ ستُٛر صضا

 تاحر/ امئ َؿ

 ر/ عُار مجٌٝ

2 

2 

1 

 

 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -9
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 
رٜٓا أؽضف ستُز 

 ناٌَ 

 املادغتري 

تأثري اعتدزاّ ايضٜؿًهغٛيٛدٞ ع٢ً بعض املتػريات 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ املضتبط١ بايتعت ٚعضع١ اعتعار٠ االعتؾؿا٤

 يًضٜاضٝني 

 أر/ ستُز قزصٟ بهضٟ 

ر/ أؽضف عبز ايغالّ 

 ايعباعٞ 

1 

1 

 املادغتري اال٤ ؽعبإ ستُز 2

ايتشًٌٝ ايهٝؿٞ املزعّٛ بايٛعا٥ط املتعزر٠ يتشغني بعض َٗاصات 

 ايهض٠ ايطا٥ض٠ يتالَٝش املضس١ً االبتزا١ٝ٥

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ امحز نُاٍ

1 

1 

  املادغتري َضٚإ ستُز حيٞ 3

ايتشًٌٝ ايبٝٛ َٝهاْٝهٞ ملٗاص٠ ايتزٜٚػ ذتضاؼ املض٢َ يف نض٠ 

 املا٤ ٚعالقتٗا ببعض ايكزصات يبز١ْٝ ارتاص١

 ر/ صؽا تٛؾٝل

ر/ امحز نُاٍ عبز 

 ايعظٜظ

6 

4 

4 
رايٝا ستُز ستُٛر عبز 

 ايًطٝـ

 املادغتري
 2017رصاع١ حت١ًًٝٝ يؿاع١ًٝ االرا٤ات املٗاص١ٜ يبطٛالت ايعامل 

 املٗاصات طبكا يًُضاسٌ ايتٓاؾغ١ٝ يف اعًش١ املباصط٠ ناعاؼ يتكغِٝ

 ا.ر/ امحز عبز ارتايل

 ر/ امئ ؾتٛح

4 

3 

 املادغتري  سغاّ اعا١َ عبز املٓعِ 5

تأثري بضْاَر بزْٞ سضنٞ ٚقا٥ٞ َٚهٌُ غشا٥ٞ ع٢ً بعض 

 ايضؿات ايبز١ْٝ َٚغت٣ٛ ايغهض يهباص ايغٔ

 ا.ر/ ستُز قزصٟ

 ر/ اؽضف عبز ايغالّ

10 

10 

6 

ؽُٝا٤ امحز عٝز 

 ستُز

 املادغتري
نُؤؽض  CPKؾاع١ًٝ ايتزيٝو االعتؾؿا٥ٞ ع٢ً َغت٣ٛ اْظِٜ 

 يًتعب بعز زتٗٛر بزْٞ عاىل ايؾز٠ ع٢ً بعض ايالعبات

 ا.ر/ ستُز قزصٟ

 ر/ اؽضف عبز ايغالّ

11 

11 

 ايزنتٛصا٠ اٜ٘ عاطـ قضْٞ 7

١ تأٜض بضْاَر يًتزصٜب ايٛظٝؿٞ باعتدزاّ دٗاط املكا١َٚ املطاطٝ

ع٢ً ت١ُٝٓ ايكزص٠ ايعض١ًٝ ٚبعض املٗاصات اهلذ١َٝٛ يالعيب ايهض٠ 

 ايطا٥ض٠

 ا.ر/ عبز ايعظٜظ ايُٓض

 ا.ر/ ستُٛر صدا٥ٞ

 ر/ امساعٌٝ ٖاؽِ

15 

15 

5 

8 
َض٠ٚ َضطؿٞ عبز 

 ايٛاسز

 ايزنتٛصا٠ 

بضْاَر تزصٜب عكًٞ باعتدزاّ بعض تكٓٝات ايربزت١ ايًػ١ٜٛ 

ز٣ املبتز٥ات يف ايغباس١ بزالي١ ايعضب١ٝ ملٛاد١ٗ ايكًل َٔ املا٤ ي

 بعض املتػريات ايؿغٝٛيٛد١ٝ

 ا.ر/ صؽا اؽضف

 ا.ر/ ْٝؿني ؾؤار

 ر/ صؽا تٛؾٝل

5 

1 

6 

 ايزنتٛصا٠  اعضا٤ ستغٔ امحز  9

تأثري ايتزصٜبات ارتاص١ بايتٓاغِ االٜكاعٞ يف ض٤ٛ املتػريات 

 ايبَٝٛٝهاْٝه١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ االرا٤ يالعيب َغابك١ ايٛثب ايجالثٞ

 .ر/ امحز عبز ارتايلا

ا.ر/ ستُز ايغٝز 

 بض١َٖٛ

5 

7 

10 

ٚدزإ عاَٞ عبز 

 اذتُٝز

 ايزنتٛصا٠ 

تأثري تزصٜبات ايهضٚؼ ؾٝت ع٢ً ايهؿا٠٤ ايبز١ْٝ ٚاملغت٣ٛ 

 ّ سض٠ 400ايضقُٞ يغباس٢ 

 ا.ر/ ستُٛر صدا٥ٞ

 ر/ صؽا تٛؾٝل

15 

15 

 ايزنتٛصا٠  امحز دٛر٠ ابٛ بهض 11

ٛب ايتعًِ املتُاطز يتطٜٛض َغت٣ٛ بضْاَر َكرتح باعتدزاّ اعً

 ايطالب يف ايتزصٜب املٝزاْٞ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

ر/ ايؾُٝا٤ ععز 

 طغًٍٛ

10 

7 

 ايزنتٛصا٠  ستُز ْبٌٝ ٜٛعـ 12

ؾاع١ًٝ ايتُضٜٓات ايعالد١ٝ َع سكٔ ايبالطَا ايػ١ٝٓ بايضؿا٥ح 

 ايز١َٜٛ ع٢ً املضابني بتُظم غضضٚف ايضنب١

 .ر/ ستُز قزصٟا

ر/ امحز عًٞ عبز 

 ايعظٜظ

 ر/ اؽضف عبز ايغالّ

10 

6 

10 

 ايزنتٛصا٠  امسا٤ سبٝب ط٘ 13
بضْاَر تضب١ٝ صٜاض١ٝ َزصع١ٝ َطٛص نُضزص يتٌُٜٛ َؤعغات 

 ايتعًِٝ قبٌ ادتاَعٞ

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ َعتظ ع٢ً سغٔ

10 

8 

 ايزنتٛصا٠  اميإ عٝز ْٜٛػ 14

هرتْٚٞ يالطؿاٍ س٣ٚ االستٝادات بضْاَر تضب١ٝ سضن١ٝ اي

 ارتاص١

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ صاْٝا ستُز سغٔ

11 

8 

 ايزنتٛصا٠  َض٠ٚ ستُز عٝز 15

طضم شتتًؿ١ يالعتؾؿا٤ ٚعالقتٗا مبغت٣ٛ ارتالٜا ادتشع١ٝ 

 ٚبعض املتػريات ايؿغٝٛيٛد١ٝ يز٣ ايضٜاضٝني

 ا.ر/ ستُز قزصٟ

 ا.ر/ عٝز بهضٟ

 ر/ اؽضف عبز ايغالّ

10 

8 

10 
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 :ـالدراسات المتقدمةكلٌة  -11
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ايزنتٛصا٠  ؽٗاب امحز ستُز عًٞ 1
ع٢ً اعاؼ   H5N1اْؾا٤ ْٛع دزٜز َٔ يكاح اْؿًَٛظا ايطٝٛص 

 تهٓٛيٛدٝا ايٓاْٛ

 ر/ ستُٛر عٝز

 ر/ عُضٚ ايغٝز

 يعاٖضر/ عبز اهلل عبز ا

 ر/ رايٝا ستُز

1 

24 

1 

1 

 

 :ـالصٌدلة كلٌة  -11
 

 
 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  امسا٤ عامل ٖٝٛب 1

يف ضبط ار١ٜٚ َضض ايكًب  ١تأثري ايضٝزي١ اإلنًٝٓٝهٝ

 ايتادٞ  يف ٚسز٠ ايكًب ٚايعٓا١ٜ ايكًب١ٝ يف يٝبٝا

 امحز عبز ايضمحٔ ا.ر/ 

 ا.ّ.ر/اميإ نُاٍ 

 ر/صغز٠ صؽزٟ 

1 

11 

12 

 ايزنتٛصا٠  ؽُٝا٤ ععٝز طنٞ 2

 تضُِٝ ٚتؾٝٝز َؾتكات نٝٓاطٚيني سات ؾاع١ًٝ

 ت١ًُ ضز ايغضطإبٝٛيٛد١ٝ ست

 ستُز ستُز محز٣ /ر.أ

 ا.ّ.ر/ ستُز ط٘ ايغعزٟ

 ر/ ْٗٞ ٖاْٞ اَني

3 

5 

6 

 ايزنتٛصا٠  رَٝاْ٘ َٓري صتٝب ؾاصؼ 3

َٔ االر١ٜٚ ساَالت َتٓا١ٖٝ ؾ٢ ايضػض ٚتكِٝٝ اغ١ صٝ

 املضار٠ يألنغزٙ ؾ٢ اْعُ٘ شتتًؿ١ 

 ٖب١ ؾاصٚم عاملا.ر/ 

 ا.ّ.ر/ صؽا خضؽّٛ

 ٖب٘ امحز ابٛ طايبر/ 

12 

7 

1 

4 
ؾاط١ُ ايظٖضا٤ عبز املٓعِ 

 ستُز

 ايزنتٛصا٠

ايهضَٚني نعٛاٌَ َضار٠  اصٌٜ-4 َؾتكات ختًٝل

 يًغضطإ

 / اميإ نُا ٍ ا.ّ.ر

 ا.ّ.ر/ ٖب١ اهلل عاطـ 

 ر/ َاريني بضتٞ يبٝب

10 

4 

3 

 

 -)ب( وافق المجلس على تعدٌل إشراف رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 

 :ـالطب البٌطري كلٌة -17
 

 
 

 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري  ستُز صابض عٛاد٘ 1

 ٠ عبز ايتٛابا.ر/ عظ

 ا.ر/ ٜٛعـ ابضاِٖٝ

 ر/ اذتغني عبز ايًطٝـ

 ا.ر/ ٜٛعـ ابضاِٖٝ

 ر/ اذتغني عبز ايًطٝـ

 ايزنتٛصا٠ عا١َٝ عٝز ؾُٗٞ 2

 ا.ر/ عظ٠ عبز ايتٛاب

 ا.ر/ ستُز ستضٚؼ

 ر/ اذتغني عبز ايًطٝـ

 ا.ر/ عظ٠ عبز ايتٛاب

 ا.ر/ ععار عبز ايعظٜظ

 ر/ اذتغني عبز ايًطٝـ

 ر/ عال١َ ابٛ محض٠

 ايزنتٛصا٠  خايز دًٍٛ عط١ٝ 3

 ا.ر/ زتزٟ ايكاضٞ

 ا.ر/ عظ٠ عبز ايتٛاب

 ر/ عال١َ ابٛ محض٠

 ا.ر/ زتزٟ ايكاضٞ

 ا.ر/ عظ٠ عبز ايتٛاب

 ر/ عال١َ ابٛ محض٠

 ا.ر/ ٢َٓ ستضط

 ايزنتٛصا٠ ٖب٘ اهلل عاطـ صابض 4

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 ر/ ناٌَ عبز اهلل

 ر/ غار٠ صؿٛت

 ا.ر/ ستُز قٓزٌٜ

 بز اهللر/ ناٌَ ع

 ر/ غار٠ صؿٛت

 ا.ر/ ستُٛر عضؾ١



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        1                 11/6/7112( بتارٌـخ 131الجلسـة رقـم )

 

 

 :ـالتجارة كلٌة -13
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ر/ سغٔ ؽًكاَٞ املادغتري  ؽُٝا٤ امحز عبز املٓعِ 1

 ر/ سغٔ ؽًكاَٞ

 ر/ ستُز عبز ايعظٜظ

 

 :ـالعلوم كلٌة -14
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة باسـم الطالــ م

 املادغتري ملٝا٤ ْبٌٝ بهضٟ 1
 ا.ر/ عارٍ عبز املٓعِ

 ر/ ثٓا٤ ستُٛر

 ا.ر/ اعا١َ ستُز

 ا.ر/ عارٍ عبز املٓعِ

 ر/ ثٓا٤ ستُٛر

 املادغتري ٚعاّ نُاٍ عٝز 2
 ا.ر/ امحز عًٞ ؾضغًٞ

 ر/ ٚيٝز ستُز عًٞ

 ا.ر/ ستُز خضض

 ؾضغًٞ ا.ر/ امحز عًٞ

 ر/ ٚيٝز ستُز عًٞ

 ايزنتٛصا٠ عبري عٓا١ٜ اهلل عبز ايؿتاح 3

 ا.ر/ ستُز خضض

 ر/ امحز عًٞ ؾضغًٞ

Prof dr. sheriff el safty 

 ا.ر/ ستُز خضض

 ر/ امحز عًٞ ؾضغًٞ

Prof dr. yusuke yamauch 

 ايزنتٛصا٠ عؿاف ٖاؽِ عبز ايغالّ 4
 ا.ر/ امحز امحز عبز ارتايل

 ر/ طاصم عبز ايؾايف

 ا.ر/ امحز امحز عبز ارتايل

 ر/ امئ سغٔ سنٞ

 ايزنتٛصا٠ عٗاّ عٛض ستُٛر 5
 ا.ر/ امحز امحز عبز ارتايل

 ر/ عاَض عاَٞ

 ا.ر/ ستُز خضض

 ر/ امئ سغٔ سنٞ

 

 :ـالحقوق كلٌة -15
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ ستُز اْػ دعؿض ا.ر/ ستُز ناٌَ عبٝز صا٠ايزنتٛ امحز دٛرٟ عاصٟ 1

 

 :ـالصٌدلة كلٌة -16
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري ستُٛر عال٤ ايزٜٔ ؾؤار 1
 ر/ عاَح ستُزٟ

 ر/ امحز مسري

 ر/ عاَح ستُزٟ

 ر/ امحز مسري

 ر/ امحز ؾضز

 

 :ـرٌاضٌةالتربٌة ال كلٌة -
 

 

 
 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع ايزنتٛصا٠ امحز ؽانض عبز ايعظٜظ 1

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ صاؾٝٓاط صتٝب
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 -)ج( وافق المجلس على تعدٌل عنوان رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 :ـالبٌطري الطبكلٌة  -12
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠  خايز دًٍٛ عط١ٝ 1

رصاع١ ٚبا١ٝ٥ عٔ ايٛضع اذتايٞ 

ملضض ايٓٝٛناعٌ يف َضض ٚطضم 

 ايغٝطض٠

حتزٜح ايٛضع ايٛبا٥ٞ الْؿًْٛظا 

 ايطٝٛص يف مشاٍ صعٝز َضض
 غري دٖٛضٟ 

2 

ايٛاسز عبز اٌَ عبز 

 ايؿتاح

 ايزنتٛصا٠ 

رصاعات بهرتٜٛيٛد١ٝ ٚدظ١ٝ٦ٜ 

ع٢ً ضضا٠ٚ َٝهضٚبات 

ايغٛرَْٚٛاؼ اٜضٚدٝٓٛطا املكا١َٚ 

يًُضارات املٝهضٚب١ٝ ٚاملضاسب١ 

يٓؿٛم اد١ٓ ايبٝض ٚايٓؿٛم املبهض 

 يف ايهتانٝت

رصاعات بهرتٜٛيٛد١ٝ ٚدظ١ٝ٦ٜ 

ع٢ً ضضا٠ٚ َٝهضٚبات ايغٛرَْٚٛاؼ 

١َ يًُضارات اٜضٚدٝٓٛطا املكاٚ

املٝهضٚب١ٝ ٚاملضاسب١ يٓؿٛم االد١ٓ 

 ٚايٓؿٛم املبهض يف ايهتانٝت

 غري دٖٛضٟ 

3 

صؾٝز٠ بٗا٤ ايزٜٔ 

 ستُز

 ايزنتٛصا٠ 

ايهؾـ عٔ املتبكٝات ايضاص٠ يف 

ايًشّٛ املباع١ قطاعٞ ٚاالسؾا٤ 

 ايضاذت١ االعتٗالى االرَٞ

ايهؾـ عٔ بعض املتبكٝات ايضاص٠ 

ٞ ٚاالسؾا٤ يف ايًشّٛ املباع١ قطاع

 ايضاذت١ االعتٗالى االرَٞ

 غري دٖٛضٟ 

 

 :ـالعلومكلٌة  -11
 

 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

عبري ستُز عبز 

 ايععِٝ
 املادغتري

ايزٚص ايٛقا٥ٞ يًهضنِ ٚايتٛصٜٔ 

ضز ايتػريات اهلغتٛباثٛيٛد١ٝ 

ٚايرتانٝب١ٝ ايزقٝك١ 

ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ املغتشزث١ ٚ

 بايؿٝٓجٕٝٛ ع٢ً ادتضسإ ايبٝضا٤

ايتأثريات احملغ١ٓ يًهضنِ 

ٚايتٛصٜٔ ضز ايتػريات 

اهلغتٛباثٛيٛد١ٝ ٚايرتنٝب١ٝ 

ايزقٝك١ ٚايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ املغتشزث١ 

 بايؿٝٓجٕٝٛ يف ادتضسإ ايبٝضا٤

 غري دٖٛضٟ 

 املادغتري ي٢ًٝ َٛايف ستُز 2

ب١ٝ رصاع١ ٖغتٛباثٛيٛد١ٝ ٚتضنٝ

رقٝك١ ع٢ً نبز ٚن٢ً ادتضسإ 

ايبٝضا٤ اييت تتعضض يًغٝربَٝجضٜٔ 

ٚايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ احملت١ًُ 

 يًهضنِ ٚصُؼ ايعغٌ

رصاع١ ٖغتٛباثٛيٛد١ٝ ٚتضنٝب١ٝ 

رقٝك١  ٚبٝٛ نُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً نبز 

ٚن٢ً ادتضسإ ايبٝضا٤ اييت تتعضض 

يًغٝربَٝجضٜٔ ٚايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ 

 هضنِاحملت١ًُ يضُؼ ايعغٌ ٚاي

 غري دٖٛضٟ 

 املادغتري امسا٤ عارٍ عبز ايؿتاح 3

تأثريات خضؽٛف عهٛيُٝػ ع٢ً 

ايتػريات اهلغتٛباثٛيٛد١ٝ 

ٚايرتنٝب١ٝ ايزقٝك١ ٚايبٝٛ 

نُٝٝا١ٝ٥ يف ادتضسإ املضاب١ 

 بايغهضٟ َٔ ايٓٛع ايجاْٞ

تأثريات خضؽٛف عهٛيُٝػ ع٢ً 

ايتػريات اهلغتٛباثٛيٛد١ٝ 

 ٚايرتنٝب١ٝ ايزقٝك١ ٚايبٝٛ

نُٝٝا١ٝ٥ يف ادتضسإ املضاب١ 

بايغهضٟ املغتشح بايٓٝهٛتني 

 اَٝز ٚاالعرتبتٛطٚتٛعني

 غري دٖٛضٟ 

 

 :ـالصٌدلةكلٌة  -19
 

  

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري َٝٓا عاطـ ْغِٝ 1

املٓؿع١ احملت١ًُ دضا٤ اعتدزاّ 

ايػري ايعالد٢ ؾ٢  دٗاط ايتزصٜب

تكزِٜ املؾٛص٠ َٔ ادٌ اعًٛب 

 االعتٓؾام ملضض٢ االْغزار ايض٥ٟٛ

املٓؿع١ احملت١ًُ العتدزاّ دٗاط 

ايتزصٜب ايػري ايعالدٞ يًُؾٛص٠ يف 

 طضٜل االعتٓؾام ملضضٞ ايضبٛ
 غري دٖٛضٟ 
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 -)د( وافق المجلس على مد قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 :ـالتربٌةكلٌة  -71
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 13/7/2018إىل  14/7/2017َٔ  ال ٜٛدز املادغتري  مسض مجاٍ عٝز 1

 

 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -71
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 30/4/2018اىل  1/5/2017 30/4/2017اىل  1/5/2016 املادغتري بإؽُٝا٤ دابض ؽع 1

 30/4/2018اىل  1/5/2017 30/4/2017اىل  1/5/2016 املادغتري امسا٤ ؽعبإ ستُز 2

 30/4/2018اىل  1/5/2017 30/4/2017اىل  1/5/2016 املادغتري سغاّ دابض عبز ايٖٛاب 3

 30/4/2018اىل  1/5/2017 30/4/2017اىل  1/5/2016 املادغتري امسا٤ عبز اهلل سذاطٟ 4

 30/4/2018اىل  1/5/2017 30/4/2017اىل  1/5/2016 املادغتري ع٣ًٛ ستذٛب متاّ 5

 30/4/2018اىل  1/5/2017 30/4/2017اىل  1/5/2016 املادغتري ستُز نُاٍ عبز اذتؿٝغ 6

 
 :ـالطب البشريكلٌة  -77

  

 املــدة املطلـوب مــدها لسابـــقاملـــد ا الدرجــة اسـم الطالــب م

 1/3/2018اىل  1/3/2017 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠ اَري عٝز ناٌَ 1

 1/10/2016اىل  1/10/2015 1/10/2015اىل  1/10/2014 ايزنتٛصا٠ امئ ستُز عبز اذتُٝز 2

 1/3/2018اىل  1/3/2017 1/3/2017اىل  1/3/2016 ايزنتٛصا٠ صا١ْٝ عبز ارتايل عًٞ 3

 

 :ـالتجارةكلٌة  -73
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 17/5/2018اىل  18/5/2017 ال ٜٛدز املادغتري  ٢َٓ ستُز ستغٔ 1

 

 :ـالحقوقكلٌة  -74
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 30/6/2018إىل  1/7/2017َٔ  30/6/2017إىل  1/7/2016 ايزنتٛصا٠  خايز عًٞ ستُز عًٞ  1
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 7/6/2018إىل  8/6/2017َٔ  7/6/2017إىل  8/6/2016 ايزنتٛصا٠  صضا أبٛ بهض عبز ايكارص  2

 19/6/2018إىل  206/2017َٔ  19/6/2017إىل  20/6/2016 ايزنتٛصا٠ مجاٍ ٚيِٝ عًُٝإ  3

 19/6/2018إىل  20/6/2017 19/6/2017إىل  20/6/2016 تٛصا٠ ايزن أمحز ستُز أمحز ايكاضٞ  4

 18/6/2017إىل  19/6/2017َٔ  ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  صؽا أمحز عبز ايٖٛاب  5

 24/5/2018إىل  25/5/207َٔ  24/5/2017إىل  25/5/2016 ايزنتٛصا٠  طاصم ط٘ ستُز َٗين  6

 16/6/2018إىل  17/6/2017َٔ  16/6/2017إىل  17/6/2017 ايزنتٛصا٠  صدب ستُز ْزا ٜٛعـ  7

 24/7/2018اىل  25/7/2017 24/7/2017اىل  25/7/2016 ايزنتٛصا٠ ابضاِٖٝ مجع١ ابضاِٖٝ 8

 11/7/2018اىل  12/7/2017 11/7/2017اىل  12/7/2016 ايزنتٛصا٠  نضّ َضقط ٜٛعـ 9

 18/11/2018اىل  19/11/2017 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  ٚؾا٤ عًٞ عبز اهلل 10

 16/4/2018اىل  17/4/2017 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠ عبز اهلل ؾتشٞ ُٖاّ 11

 19/6/2018إىل  20/6/2017 19/6/2017إىل  20/6/2016 ايزنتٛصا٠  ستُز َضطؿ٢ ايٓشاؼ 12

 7/6/2018إىل  8/6/2017َٔ  7/6/2017إىل  8/6/2016 ايزنتٛصا٠  َاٜهٌ َٝالر عاَٞ 13

 16/6/2018إىل  17/6/2017َٔ  16/6/2017إىل  17/6/2017 ٛصا٠ايزنت عٝز ستُز اَني 14

 30/6/2018اىل  1/7/2017 30/6/2017اىل  1/7/2016 ايزنتٛصا٠  عال٤ ابٛ بهض عًٞ 15

 

 :ـالعلومكلٌة  -75
  

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 18/6/2017إىل  18/6/2016َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري عبري ستُز عبز ايععِٝ 1

 19/5/2018ايٞ  19/5/2017 19/5/2017ايٞ  19/5/2016 املادغتري  ٖزٜض عجُإ يبٝب 2

 15/7/2018إىل  15/7/2017 ال ٜٛدز  ايزنتٛصا٠  صساب ستُز مجاٍ  3

 

 -)و( وافق المجلس على شطب قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 :ـآلداباكلٌة  -75
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

  دز١ٜ ايباسحعزّ  ايزنتٛصا٠ مساح عارٍ عًٞ امحز 1

 

 :ـالطب البٌطريكلٌة  -76
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ا عًٞ ايطًب املكزّ َٔ ايطايب ربًّٛ  امحز خايز عٛبٞ 1

 ت رخٍٛ االَتشإاعتٓؿاس عزر َضا املادغتري  امحز مجاٍ عبز ايالٙ 2

 عزّ دز١ٜ ايباسح  املادغتري  امحز اْٛص طنٞ 3
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 اْكطاع ايطايب١ ٚعزّ سضٛص اَتشإ ايتُٗٝزٟ املادغتري  صميإ ْؾأت ستُز 4

 اعتٓؿاس عزر َضات رخٍٛ االَتشإ املادغتري  صْا مجاٍ ايزٜٔ شتًـ 5

 

 

 :ـالعلومكلٌة  -72
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني  املادغتري ُز عط١ٝ عزيٞست 1

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  عاص٠ عًٞ ؾضز 2

 ار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتنيبٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عز املادغتري  عًٞ سغٔ عبز اهلل 3

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  ايؿت ععٝز ابٛ ارتري 4

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  سغاّ سًُٞ عبز املعبٛر 5

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  ز عبز اذتُٝزَٗا ستُ 6

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  ا١َٝٓ َضطؿ٢ امساعٌٝ 7

 ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ املادغتري  َض٠ٚ ستُز عًٞ بهض 8

9 

مجالت ستُز ستُز عبز 

 ايضعٍٛ

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري 

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  رايٝا امحز سذاز 10

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  امحز دابض عبز ايتٛاب 11

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  َزحي١ ممزٚح عبز اذتُٝز 12

 قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني بٓا٤ا عًٞ املادغتري  ٖب٘ ستُز عًٞ ستُز 13

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني املادغتري  ساطّ ابضاِٖٝ دٛر٠ 14

 ايطايب َضتني بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص املادغتري  ٚايٞ عبز ايٓيب طضخإ 15

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني ايزنتٛصا٠ غار٠ صؿٛت خًٌٝ 16

 بٓا٤ا عًٞ قضاص زتًػ ايه١ًٝ ٚعزّ عزار املضضٚؾات ٚمت اْشاص ايطايب َضتني ايزنتٛصا٠ ؽُٝا٤ صالح ستُٛر 17

 

 :ـاآلدابكلٌة  -71
 

 السبـب ــةالدرج اسـم الطالــب م

 بٓا٤ا ع٢ً تكضٜض املؾضف َادغتري رايٝا ايغعٝز َطاٚع 1
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 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        13                 11/6/7112( بتارٌـخ 131الجلسـة رقـم )

 
 :ـالبشريالطب كلٌة  -79

 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ا ع٢ً ايطًب املكزّ َٔ ايطايب ربًّٛ مجاٍ امحز امساعٌٝ 1

 
سالة بشأن استكمال روافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى  -31

 الماجستٌر :
 

 مالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 2015َاٜٛ  –دٝز  ربًّٛ ايٓغا٤ ٚايتٛيٝز ستُز مجع١ ؽعبإ 1

 2016 ْٛؾُرب –دزا دٝز  ايضَٚاتٝظّ ٚايتأٌٖٝربًّٛ  ٖب٘ ستُٛر بهضٟ 2

 

 
 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن نقل القٌد :ـ -31
 
 

 إىل من الدرجة سـم الطالــبا م

   الفيومكلية الطب جامعة    كلية الطب جامعة بين سويف َادغتري طٜٓب ستُز سغني 1

   الفيومكلية الطب جامعة    كلية الطب جامعة بين سويف َادغتري ؾضسإ صاحل ؾضسإ 2

 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 أ.ر / طضٜـ ؽٛقٞ ؾضز

 

        

 

         

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَع١

 

 أ.ر / أَني ايغٝز امحز يطؿٞ

 


