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 االستهالل أوال:
 

 الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .
 

 ثانياً: المصادقـات   
 
 

 ّ . 20/8/7107( بتاصٜذ   133ايتصزٜل ع٢ً ذلطض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 

 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ذلطض اجلًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

 

تكضٜض اجتُاع ايًح١ٓ  كز١َ َٔ اراص٠ ايلقاقا  ايقكاف١ٝ ٚايل١ًُٝ بؾنٕاملشنض٠ امل  -

املؾه١ً بؾنٕ َٓاقؾ١ تلزٌٜ بلض ايطٛابط اخلاص١ مبغا١ُٖ اجلاَل١ املاي١ٝ يزعِ 

 اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ يف املؤمتضا .

 ايكضاص

 االبكا٤ ع٢ً باقٞ ايؾضٚطع٢ً ايتلزٜقا  املكرتذ١ َع  ٚافل اجملًـػ  -

 

تُاع جل١ٓ َٓاقؾ١ ؽضط اجتٝاط اختباص ايًػ١ االزلًٝظ١ٜ )ايتٛفٌ( ٚعضض تكضٜض اج -

 املكرتذا . دلُٛع١ َٔ

 ايكضاص

 اجملًػاصجا٤ املٛضٛع يًحًغ١ ايكار١َ يًٓعض يف َكرتذا    -

 

تكضٜض اجتُاع ايًح١ٓ املؾه١ً يزصاع١ اعتُار ايكٛاعز املٓع١ُ يًرباَخ املُٝظ٠ يًزصاعا   -

 زارٖا يظٜار٠ َٛاصر اجلاَل١.ايلًٝا ٚتؾحٝع طٜار٠ اع

 
 ايكضاص

  ع٢ً تكضٜض ايًح١ٓ ٚافل اجملًـػ  -

 

 املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً اعتقٓا٤ ايباذق١/ صمح١ -

صَطإ طغًٍٛ يقايترام باَترإ تنًٖٝٞ ايزنتٛصاٙ ذٝث اْٗا ْاقؾت صعاي١ املاجغتري 

 .0/9/7107ٚنإ َٛعز ايتكزِٜ ْٗاٜت٘  00/9/7107اخلاص١ بٗا بتاصٜذ 

 
 ايكضاص

 عزّ َٛافك١ اجملًػ .  -
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املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اخلز١َ االجتُاع١ٝ ايت١ُٜٛٓ بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً حتزٜز  -

 .رنتٛصاٙ( -َاجغتري  –ه١ًٝ يًزصجا  ايل١ًُٝ )ربًّٛ ايَصضٚفا  ايزصاعا  ايلًٝا ب

 

 ايكضاص

 ع٢ً دلًػ اجلاَل١ املٛقض. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتلًِٝ ايصٓاعٞ بؾنٕ إٔ ٜهٕٛ ايٓؾض ايزٚيٞ يف دل١ً  -

ؽضطا َٔ ؽضٚط حتزٜز  Thomson Reutersاٚ   Scopusع١ًُٝ َفٗضع١ تابل١ ٍ 

 جل١ٓ املٓاقؾ١ ٚاحلهِ ع٢ً ايضعاي١.

 

 ايكضاص

 املٛقض. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَل١  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايتلًِٝ ايصٓاعٞ بؾنٕ إ ٜتِ فرص ايضعاي١ حتت بضْاَخ  -

 االقتباؼ ايلًُٞ ؽضطا َٔ ؽضٚط حتزٜز جل١ٓ املٓاقؾ١ ٚاحلهِ ع٢ً ايضعاي١.

 

 ايكضاص

 ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١ :

 ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَل١ يؾ٦ٕٛ ايزصاعا  ايلًٝا ٚايبرٛث   ذلُز ذلُٛر خطض أ.ر.  

 -ٚ عط١ٜٛ نقا َٔ : 

 االعتاس به١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاملزٜض ايتٓفٝشٟ يًُؾضٚعا                       ذلُز محار ٖٓزٟا.ر/ 

 ١ٝ ايطب ايبٝطضٟ يًزصاعا  ايلًٝاٚنٌٝ نً                  ا.ر/ ذلُز ايبابًٞ               

 اعا  املتكز١َ يًزصاعا  ايلًٝاٚنٌٝ ن١ًٝ ايزص       ا.ر/ امحز ع٢ً فضغ٢ً                 

 املغاعز  به١ًٝ االراب َٚزٜض َؾضٚع املهتب١ ايضق١ُٝ األعتاس                                عظ٠ جٖٛضٟ / .ّا.ر

 به١ًٝ ايزصاعا  املتكز١َ املغاعز  األعتاس                                      مزاي ٤/ مسا.ّا.ر

 لًّٛايبه١ًٝ  املزصؼ                                 ر/ ٜاعض فًٝح            

 

 إلعزار تكضٜض .

 

تفلٌٝ ع١ًُٝ َٝه١ٓ  بؾنٕ َزٜض َضنظ ْعِ امللًَٛا  االراص١ٜاملشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 قطاع ايزصاعا  ايلًٝا ٚذث ايهًٝا  ع٢ً اعتهُاٍ ايبٝاْا  اخلاص١ بٗا.

 

 ايكضاص

عاّ َٔ ايه١ًٝ بزصج١ عطٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ   َٚٓغلنيتضؽٝح نٌ ن١ًٝ ألذز االراصٜ  -

 . ايزصاعا  ايلًٝا َٝه١ٓيتفلٌٝ ع١ًُٝ 
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تكضٜض اجتُاع ايًح١ٓ املؾه١ً يزصاع١ ال٥ر١ ايزصاعا  ايلًٝا اخلاص١ بتدصص  -

 تهٓٛيٛجٝا ايٓغٝخ به١ًٝ ايتلًِٝ ايصٓاعٞ.

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَل١ املٛقض.  -

 

قا٥ر١ ايزاخ١ًٝ يًُلٗز ايكَٛٞ يزصاعا  يض اجتُاع ايًح١ٓ املؾه١ً يزصاع١ اتكضٜ -

 املؾضٚعا  ايصػري٠ ٚاملتٛعط١.

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً دلًػ اجلاَل١ املٛقض.  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ بؾنٕ املٛافك١ ع٢ً ؽطب قٝز بلض طقاب  -

 ا ٚسيو الْتٗا٤ َز٠ ايتغحٌٝ اخلاص بِٗ.ربًَٛا  ايزصاعا  ايلًٝ

 
 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 بايه١ًٝ. ال٥ر١ ايزصاعا  ايلًٝا اخلاص١َكرتح  بؾنٕ االعقاّاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ 

 

 ايكضاص

 ال٥ر١ ايزصاعا  ايلًٝا يه١ًٝ َٓاظض٠تبين   -

 

 اعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  املشنضا  املكز١َ بؾنٕ تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَل١ يرتق١ٝ -
 

 رصج١ ايٓؾاط ايزصج١ املطًٛب١ ايزصج١ احلاي١ٝ ايه١ًٝ االعِ ّ

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ ٚعاّ عبز املٓلِ ٜٛعف  0

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ عاص٠ ذلُز ْبٟٛ االؽضّ 2

  6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ امحز ذلُز ٖاؽِ 3

 6 اعتاس اعتاس َغاعز االراب فاٜظ٠ رعٛقٞ امحز 4

 6 اعتاس اعتاس َغاعز ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ عا١َٝ فضٜز ذلُز 5

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا
 

 

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

 

 :ـلمتقدمةالدراسات اكلٌة  -1
 

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

0 
ذلُز رلتاص عبز 

 ايلعِٝ

 املاجغتري
رصاع١ يتطبٝل االْع١ُ ايهٗضٚض١ٝ٥ٛ : تنثري اْع١ُ 

 ايتربٜز املدتًف١ يتلظٜظ ايهفا٠٤ االقتصار١ٜ ٚايتؾػ١ًٝٝ

 ا.ر/ محزٟ فضغٌ

 ر/ نضِٜ عًٞ

 ر/ امحز مجاٍ

04 

5 

5 

 املاجغتري ٜغضا ذلُز ذلُز 7

عرياَٝهٝا  عاي١ٝ ايهقاف١ َلتُز٠ ع٢ً ايظْو َٔ َٛار 

 ثا١ْٜٛ

 ا.ر/ ٜاعض ممتاط

 ر/ مسا٤ ايزم

 ر/ امئ ذغٔ طنٞ

4 

04 

00 

 املاجغتري عبري عبز ايصُز تٛفٝل 3

حتطري ٚتٛصٝف َضنبا  اناعٝز ايفًظا  ايٓاَْٛرت١ٜ 

 َتلزر٠ ايٛظا٥ف

 ر/ مسا٤ ايزم

 / امئ ذغٔ طنٞر

05 

07 

 ايزنتٛصا٠ َض٠ٚ ممزٚح ذلُز 4

ايٓاْٛ عًّٝٝٓٝٛ ناضاف١ عًف١ٝ َٔ اجٌ حتفٝظ اْتاج١ٝ 

 املظاصع ايغُه١ٝ : صٝػ١ جزٜز٠ يلًف االمساى

 ر/ امحز عًٞ فضغًٞ

 ر/ امئ ذغٔ طنٞ

 ا.ر/ اميإ ناٌَ

 ا.ر/ امحز عبز اهلارٟ

70 

00 

0 

0 

 ايزنتٛصا٠ َضٜاّ ٚذٝز ْظٖٞ 5

ا  فاصَانٛجٝٓٝهَٛٝو ذٍٛ رٚص بلض االر١ٜٚ رصاع

ايلقاج١ٝ يف اذزاث تػٝريا  فٛم ج١ٝٓٝ يف خقاٜا عضطإ 

 ايقزٟ

 ر/ غار٠ ذلُٛر

 ر/ َٞ صعقإ

 ا.ر/ ذغني ثابت

 ر/ ٚيٝز بهري

0 

03 

0 

0 

  

 

 :ـالعلومكلٌة  -2
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

0 
رٜٓا ذغٔ ذلُٛر عبز 

 احلًِٝ

 املاجغتري

رصاع١ ايلٛاٌَ احلضن١ٝ املؤثض٠ عًٞ ظٗٛص بصُا  

األصابع ايهآَ٘ احملت١ٜٛ عًٞ نٌ َٔ احلُض 

 األَٝين يٝفٛرٚبا ٚناصبٝزٚبا بإعتدزاّ ايٓٝٓٗٝزصٜٔ

 أ.ر/ أمحز أمحز عبز اخلايل

 ر/ صٜٗاّ أْٛص ذلُز

 أ.ر/ ذلُٛر ذلُز عبز احلفٝغ

9 

6 

7 

 املاجغتري  عٝز امحز عٝز   عقا  7

رصاع١ تنثري اجملاال  ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ع٢ً 

ذضن١ املٛا٥ع املٛص١ً يًهٗضبٝ٘ َع االْتكاٍ احلضاص٣ 

 ٚايهت٢ً ٚتطبٝكاتٗا

 ر/ صقاح ذلُز َلٛض

 ر/ عُض ذاَز أمحز ايكًلا٣ٚ

 أ.ر/ ْبٌٝ تٛفٝل ذلُز ايطبع

4 

4 

0 

 املاجغتري  ع٣ًٛ صابض٣ صزٜل   3

ري ف٢ اٖتظاطا  بلض األْع١ُ غ ذٍٛ ايترهِ

 اخلطٝ٘ حتت تنثري ق٣ٛ َتلزر٠ 

 ر/ عُض ذاَز امحز ذغني

 ا.ر/ ٜاعض عبز ايلظٜظ عاَض

3 

0 

4 
عبز ايضذِٝ ْاصض 

 ذلُز عًٞ

 املاجغتري

رصاعا  عًٞ ايتدًٝل احلٟٝٛ جلظ٦ٜا  امللزٕ 

ايٓاَْٛرت١ٜ بٛاعط١ االنتَٝٓٛٝغا  ٚإعتدزاَٗا 

 نُطار َٝهضٚبٞ

 عٝز أمحز أ.ر/ َاجز

 ر/ أمحز ؽٛقٞ ذلُز

 أ.ر/ إميإ َغلز سنٞ

8 

4 

6 

5 
َض٠ٚ ذلُز ذلُز 

 نُاٍ

 ايزنتٛصا٠

رصاعا  ع٢ً بلض ايطرايب ايبرض١ٜ ايهبري٠ الْتاد 

 ايزٜظٌٜ احل٣ٛٝ

 ا.ر/عقا محٛر٠ ابضاِٖٝ

 ا.ر/ْٝفني عبز ايضؤف ذلُز

4 

8 

6 
ذلُز قض٢ْ َصطف٢ 

 ذلُٛر

 ايزنتٛصا٠

غُٝا  ايٓا١ْْٝٛ احل١ٜٛٝ ايتكِٝٝ احلٟٝٛ يبلض اجل

 اٌَ ٖارف١ ذلت١ًُ بٝٛيٛجٝا ٚطبٝااملؾل١ نلٛ

 أ.ر/ عٝز عبز ايكارص أمحز

 ر/ بغٓت ذلُٛر ذلُز

 أ.ر/ عا١َٝ ذلُٛر أٜٛب

 ر/ تاَض َصطفٞ ذلُز

05 

03 

0 

0 
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 :ـالتعلٌم الصناعًكلٌة  -3
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 إلشرافا

0 
عُار عبز ايفتاح عًٞ 

 فُٗٞ
 املاجغتري 

تؾهٌٝ االجظا٤ املغ١ٓٓ باعتدزاّ تهٓٛيٛجٝا احلزار٠ 

 ايزٚاص٠

 ا.ر/ ذلُز زلٝب ايؾٝذ

 ر/ صجب نُاٍ فِٗٝ

5 

4 

 

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -4
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املاجغتري امحزخزجي١ ذلُز  0

ايؾز ايطٛيٞ ايهًٞ بايبطني االٜغض املكاؼ باعتدزاّ االؽل١ 

ثٓا١ٝ٥ االبلار سا  َلاٌَ ايؾز يف ايترزٜز املبهض يًتغُِ ايكًيب 

 احملزث بلكاص االْقضاعٝهًغٔ

 ا.ر/ ٜاعض عبز اهلارٟ

 ر/ ذلُز ايٛنٌٝ

 ر/ خايز صفلت

03 

4 

7 

 املاجغتري  امحز ذلُز عبز اهلل 7

بني ايٛالر٠ املبهض٠ املدطط هلا ٚايلقاد ايترفعٞ يف َكاص١ْ 

 ( اعبٛع َٔ احلٌُ 34-37ذاال  اْفحاص جٝب املٝاٙ املبهض َا بني )

 ا.ر/ اميإ طٜٔ ايلابزٜٔ

 ر/ ٜاعض مخٝػ

05 

4 

 املاجغتري  عاص٠ َضطٚم ذهِٝ 3

اٜض ايٓعاّ ايبٝٛصٜين يف املضض٢ ايشٜٔ ٜلإْٛ َٔ االضطضاب 

 االنت٦اب اجلغِٝ ثٓا٥ٞ ايكطب َٚضض

 ا.ر/ ٖاْٞ ايزعٛقٞ

 ر/ امحز عبز ايلظٜظ

7 

5 

 املاجغتري  ذلُز ذاَز عًٞ 4

َكاص١ْ بني َكٝاؼ ايلزع١ ايط٥ٛٞ َٚكٝاؼ ايلزع١ ايفٛم 

صٛتٞ يف ذغاب ق٠ٛ ايلزع١ ايزاخ١ًٝ يًلٕٝٛ سا  قصض ايٓعض 

 ٚايلٕٝٛ اخلاي١ٝ َٔ عٝٛب االْهغاص

 ا.ر/ ذغاّ ايزٜٔ خًٌٝ

 اهلل ر/ صفا٤ عٛض

8 

3 

 

 

 :ـالحقوقكلٌة  -5
  

 املشـــــرف عهوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 04 ا.ر/ ٖؾاّ عبز املٓلِ رصاع١ َكاص١ْ –املبارئ فٛم ايزعتٛص١ٜ  ايزنتٛصا٠ دلزٟ صبٝع عًُٝإ 0

7 
امحز اَاّ عبز 

 احلهِٝ

 ايزنتٛصا٠
رصاع١  –صٖاب١ٝ ٚضُاْا  املتِٗ اجلٛاْب االجضا١ٝ٥ يًحضمي١ اال

 َكاص١ْ

 5 ا.ر/ ذلُز اعا١َ قاٜز

3 
نُاٍ ذلُز امحز 

 فؤار

 03 ا.ر/ ذلُز عبز ايعاٖض املغ٦ٛي١ٝ املز١ْٝ يضجاٍ ايؾضط١ يف ْطام اذرتاّ احلٝا٠ اخلاص١ ايزنتٛصا٠

 

 

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

 

 :ـالتعلٌم الصناعً ٌةكل -6
 

 

 
 

 

 
 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري َصطف٢ عبز ايلاطٞ عبز ايلظٜظ 0
 ا.ر/ عبز احلًِٝ عبز ايٓيب

 ر/ فترٞ عبز ايًطٝف

 ا.ر/ عبز احلًِٝ عبز ايٓيب

 ر/ فترٞ عبز ايًطٝف

 ا.ر/ فترٞ ايغٝز عبز ايغُٝع
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 :ـالطب البٌطري كلٌة -7
 

 
 

 
 

 

 

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠ صٜٚزا صَطإ عبز ايٖٛاب 0

 أ.ر/ خايز عباؼ ذًُٞ 

 ر/ ٚال٤ عبز ايضمحٔ َصًٝر٢ 

 ر/ْٛص اهلز٣ ٜغٔ ذغٔ

 ا.ر / ابٛ بهض صفاعٞ ذلُٛر

 أ.ر/ خايز عباؼ ذًُٞ عبز

 عبز ايضمحٔ َصًٝر٢ ر/ ٚال٤ 

 ا.ر / ابٛ بهض صفاعٞ ذلُٛر

 ايزنتٛصا٠ ذلُز امحز ذلُٛر 7

 أ.ر/ خايز عباؼ ذًُٞ 

 ر/ ٚال٤ عبز ايضمحٔ َصًٝر٢ 

 ر/ْٛص اهلز٣ ٜغٔ ذغٔ

 أ.ر/ خايز عباؼ ذًُٞ عبزٙ

 ر/ ٚال٤ عبز ايضمحٔ َصًٝر٢ 

 

 

 :ـالعلوم كلٌة -8
 
 

  

 
 

 االشراف بعد التعديل التعديلاالشراف قبل  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ عٝز عبز ايكارص امحز املاجغتري صؽا محزٟ ايغٝز ذغٔ 0

 ا.ر/ عٝز عبز ايكارص امحز

 ر/ أؽضف عبز ايبزٜع

 ر/ عُار ايزٜٔ ذلُز ناٌَ

 أ.ر/ ذلُز إبضاِٖٝ ايغٝز املاجغتري طٜٓب ذلُز أمحز َصطفٞ 7

 أ.ر/ ذلُز إبضاِٖٝ ايغٝز

 ذلُزأ.ر/ ذلُز جار ايهضِٜ 

 ر/ ذلُز ؽلبإ علٝز

 أ.ر/ ٖٓا٤ إبضاِٖٝ فِٗٝ املاجغتري ٚال٤ ذغٔ أَني عبز ايلعِٝ 3

 أ.ر/ ٖٓا٤ إبضاِٖٝ فِٗٝ

 أ.ر/ أعا١َ ذلُز أمحز

 ر/ ٖب٘ ْٜٛػ

 أ.ر/ عضف١ ذغني عًٞ املاجغتري ذغٔ عٝز ذغٔ عًٞ 4

 أ.ر/ عضف١ ذغني عًٞ

 ر/ ذغني عبز ايضمحٔ ايغٝز

 يزنتٛصا٠ا امحز ذغين ع٢ً ذلُز 5

 ا.ر/ عارٍ عبز املٓلِ

 ا.ر/ َٓاٍ عبز احلُٝز

 ا.ر/ ثٓا٤ ذلُٛر

 ا.ر/ عارٍ عبز املٓلِ

 ا.ر/ َٓاٍ عبز احلُٝز

 ا.ر/ ثٓا٤ ذلُٛر

Prof .dr. Gerrit T.S Beemster 

 ايزنتٛصا٠ صبٝع ع٢ً ذلُز عًٞ 6

 ا.ر/ ذلُز جار ايهضِٜ

 ر/ بطضؼ صٜاض خبٝت

 ر/ امئ ايبزصٟ َٛصٜػ

 نُاٍا.ر/ رلًص 

 ا.ر/ ذلُز جار ايهضِٜ

 ر/ بطضؼ صٜاض خبٝت

 ر/ امئ ايبزصٟ َٛصٜػ

 ا.ر/ رلًص نُاٍ

Dr. lain pitcairn 
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 -)ج( وافق المجلس على تعدٌل عنوان رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلٌة  -9
 

 
 

 نوع التعديل العهوان بعد التعديل لالعهوان قبل التعدي الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري زل١ً اعا١َ ذلُز 0

تكِٝٝ ايلقاق١ بني ْكص فٝتاَني ر 

ٚتلزر اؽهاٍ َغتكبقا  فٝتاَني ر 

ٚ َطاعفا  َضض ايغهضٟ ايٓٛع 

 ايقاْٞ ملضض٢ ايغهضٟ املصضٜني

ايلقاق١ بني ْكص فٝتاَني ر ٚتلزر 

اؽهاٍ َغتكبقا  فٝتاَني ر َٚلزٍ 

  َضض ايغهضٟ ذزٚث َطاعفا

 ملضض٢ ايغهضٟ املصضٜني

 غري جٖٛضٟ 

 

 

 :ـالعلومكلٌة  -10
 

 

  

 نوع التعديل العهوان بعد التعديل العهوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املاجغتري بغ١ُ ذلُٛر عبز ايػين 0

تنثري ايلقاد باالْرتفريٕٚ املصاذب 

بايضٜبافرئٜ ملضضٞ االيتٗاب ايهبزٟ 

ٞ عٞ عًٞ اإلصاب١ بزا٤ ايٛبا٥

ايغهضٟ َٔ ايٓٛع ايقاْٞ ٖٚضَْٛا  

 ايػز٠ ايزصق١ٝ

تنثري ايلقاد باالْرتفريٕٚ املصاذب 

بايضٜبافرئٜ َع عقاد عٛفٛبٛفري 

عًٞ َضض ايغهض ٚايػز٠ ايزصق١ٝ 

 ملضض االيتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ

 غري جٖٛضٟ 

 املاجغتري ْزا ذغٔ ذلُز ذغٔ     7

ترٍٛ ايٛصاث٢ اعتدزاّ تهٓٛيٛجٝا اي

ف٢ اْتاد ْباتا  َتر١ًُ يقاجٗارا  

 ايب١ٝ٦ٝ

اعتدزاّ تهٓٛيٛجٝا ايترٍٛ 

ايٛصاث٢ ف٢ اْتاد ْباتا  ايطُاطِ 

 املتر١ًُ يقاجٗارا  ايب١ٝ٦ٝ

 غري جٖٛضٟ 

3 
ٚيٝز فتح اهلل علز 

 ذلُز

 املاجغتري

إْتاد ٚتٛصٝف بلض املضنبا  سا  

ايٓؾاط ايبٝٛيٛجٞ املٓتح١ بٛاعط١ 

 احملب١ ٚاحملت١ًُ يًرضاص٠ايبهرتٜا 

اعرباجٝٓٝظ  -إْتاد ٚتٛصٝف اْظِٜ اٍ

 َٔ بهرتٜا ذلت١ًُ يًرضاص٠
 غري جٖٛضٟ 

 املاجغتري ٖزٜض ذلُز محز اهلل 4

ايتنثري ايٛقا٥ٞ احملتٌُ ألذز َطارا  

االنغز٠ ع٢ً ايتػريا  ايٓغٝح١ٝ 

ملار٠ جًٛتاَا  اذارٟ ايصٛرّٜٛ يف 

 اجلضسإ ايبٝطا٤

 ننذز َطارا  تنثري ايهٛصعتني

االنغز٠ ع٢ً ايتػريا  

ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ ٚاهلغتٛباثٛيٛج١ٝ 

ٚايرتنٝب١ٝ ايزقٝك١ املغترق١ 

بٛاعط١ اذارٟ جًٛتاَا  ايصٛرّٜٛ 

 يف اجلضسإ ايبٝطا٤

 غري جٖٛضٟ 

5 
غار٠ أمحز ايغٝز عبز 

 احلًِٝ

 ايزنتٛصا٠

طضم حتًًٝٝ٘ يتكزٜض بلض ايلكاقري 

 ايصٝزال١ْٝ

كزٜض عكاص ٗضب٢ يتطضم حتًٌٝ ن

 ذلصضا  ايبٝتا 
 غري جٖٛضٟ 

6 
عاىل َصطف٢ ابضاِٖٝ 

 صرب٣  
 ايزنتٛصا٠

ايتنثري احملغٔ ألذز َضنبا  

ايفقافْٜٛٛز عًٞ عضطإ ايهبز 

  املغترث نُٝٝا٥ٝا يف اجلضسإ

ايتنثري احملغٔ يًٗغبريٜزٜٔ عًٞ 

ايتغضطٔ املغترث نُٝٝا٥ٝا يف 

  اجلضسإ

 غري جٖٛضٟ 
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 -فق المجلس على مد قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:)د( وا
 

 

 :ـالحقوقكلٌة  -11
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 92/5/9102الً  92/5/9102 ال ٌوجد ايزنتٛصا٠ ذغني ذلُز ذلُز 0

 00/2/9102الً  09/2/9102 00/2/9102الً  09/2/9102 ايزنتٛصا٠ َض٠ٚ ذلُز امحز 7

 00/2/9102الً  09/2/9102 00/2/9102الً  09/2/9102 ايزنتٛصا٠ صقاح ذلُز ٜغٔ 3

 00/2/9102الى  09/2/9102 00/2/9102الى  09/2/9102 ايزنتٛصا٠ خايز ذغني ذلُز 4

 00/2/9102الى  09/2/9102 00/2/9102الى  09/2/9102 ايزنتٛصا٠ امئ عبز ايضمحٔ اَاّ 5

 02/2/9102الى  02/2/9102 02/2/9102الى  02/2/9102 ايزنتٛصا٠ ٖؾاّ صقاح ايزٜٔ ٖاؽِ 6

 02/2/9102الى  02/2/9102 02/2/9102الى  02/2/9102 ايزنتٛصا٠ خايز عضفا  عبز اجلٛار 7

 

 

 

 :ـالعلومكلٌة  -12
 

 ااملــدة املطلـوب مــده املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 90/2/9102 -90/2/9102 90/2/9102 -90/2/9105 املاجغتري ذلُز ذلُز أمحز صَطإ 0

 91/2/9102 -91/2/9102 91/2/9102 -91/2/9102 ايزنتٛصا٠ رعا٤ عٝز عبز اهلارٟ عًٞ 7

 

 

 

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

 :ـالحقوقكلٌة  -13
 
 

 السبـب الدرجــة لطالــباسـم ا م

 عزّ جز١ٜ ايباذث ايزنتٛصا٠ عقا٤ عبز ايٖٛاب عًٞ 1
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 :ـالطب البٌطريكلٌة  -14
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب١ ربًّٛ ؽُٝا٤ ذغٔ اَني 1

 بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطايب١ ربًّٛ َٞ عًٞ مجل١ 2

 غترياملاج مسض َصطف٢ ذلُز ذغٔ 3

ْعضا يتدطٝٗا عزر َضا  رخٍٛ اَترإ متٗٝزٟ 

 املاجغتري نُا جا٤ بهتاب ايكغِ

 املاجغتري ذٓا ْلِٝ ذٓا 4

ْعضا يلزّ اْتعاَِٗ يف ايزصاع١ ٚعزّ تٛاصًِٗ َع 

 املؾضفني  نُا جا٤ بهتاب ايكغِ

 املاجغتري ذلُز ذاَز عبز احلُٝز  5

َع ْعضا يلزّ اْتعاَِٗ يف ايزصاع١ ٚعزّ تٛاصًِٗ 

 املؾضفني  نُا جا٤ بهتاب ايكغِ

 املاجغتري َصطف٢ عًٞ امحز 6

ْعضا يلزّ اْتعاَِٗ يف ايزصاع١ ٚعزّ تٛاصًِٗ َع 

 املؾضفني  نُا جا٤ بهتاب ايكغِ

 

 
 

 
 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَل١

 يًزصاعا  ايلًٝا ٚايبرٛث

 

 ذلُز ذلُٛر خطضأ.ر / 

 

        

 

         

 ,,ٜلتُز  

 ص٥ٝػ اجلاَل١

 

 عقا٤ عبز احلًِٝ َضطٚم/  أ.ر
 

 

 


