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 االستهالل أوال:
 

 الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .
 

 ثانياً: المصادقـات   
 
 

 ّ . 19/9/7107( بتاصٜذ   134ايتضزٜل ع٢ً ذلغض اجلًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 
 ايكضاص

 .ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتضزٜل عًٞ ذلغض اجلًغ١ ايغابك١   -

 

 ثالثا: الضىابط
 

 

املتكزَني يًُضس١ً االٚىل يًُادغتري  ايطالب كز١َ َٔ ن١ًٝ االراب بؾإٔ قبٍٛاملشنض٠ امل -

 ّ .  7107/7108ٚايزنتٛصاٙ يًعاّ اجلاَعٞ 

 ايكضاص

 املٛافك١  ع٢ً ايطالب عز ارْٞ اصبع١ طالب ٚاقٌ َٔ سيو تكّٛ ايه١ًٝ باعزار َشنض٠ تربٜض  -

 

إٔ َٛافا٠ اجملًػ بامسا٤ ايطالب احلاصًني املشنض٠ ايٛاصر٠ َٔ اجملًػ ايكَٛٞ يؾ٦ٕٛ االعاق١ بؾ -

 ع٢ً رصدات املادغتري ٚايزنتٛصا٠ َٔ س٣ٚ االعاق١ يف اجملاٍ ايعًُٞ يتهضميِٗ ٚاالستفاٍ بِٗ.

 
 ايكضاص

 تهًٝف ايغار٠ ايٛنال٤ باصعاٍ امسا٤ ايطالب املتفٛقني َٔ سٟٚ االعاق١.  -

 

فضع داَع١ بين عٜٛف ٚسيو  –عهٓزص١ٜ االعالٕ املكزّ َٔ عفاص٠ املعضف١ ايتابع١ ملهتب١ اال -

يتكزِٜ خزَاتٗا بؾهٌ دلاْٞ يهٌ َٔ اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايباسجني ٚايطًب١ يف رلتًف 

ايتدضضات ٚسيو َٔ خالٍ ايبشح يف قٛاعز ايبٝاْات ٚاالْؾط١ املدتًف١ ٚٚصش ايعٌُ يف رلتًف 

 ب.ن١ًٝ االرا –اجملاالت ٚسيو مبكض عفاص٠ املعضف١ بايزٚص ايغارؼ 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -

 

 ٚايزنتٛصاٙاملتكزَني ملضس١ً ايزبًّٛ ايطالب املشنض٠ املكز١َ َٔ َعٗز عًّٛ املغٓني بؾإٔ قبٍٛ  -

 ّ .  7107/7108يًعاّ اجلاَعٞ 

 ايكضاص

 املٛافك١  ع٢ً ايطالب عز ارْٞ اصبع١ طالب ٚاقٌ َٔ سيو تكّٛ ايه١ًٝ باعزار َشنض٠ تربٜض  -

 



 الدراسات العلٌا والبحوثقرارات مجلس 
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث             2      )مجلس ممتد( 17/10/2017( بتارٌـخ 135الجلسـة رقـم )

كز١َ َٔ ن١ًٝ االعالّ بؾإٔ ْكٌ ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا اخلاص١ بكغِ ايضشاف١ يف املشنض٠ امل -

ن١ًٝ االراب داَع١ بين عٜٛف ايٞ ن١ًٝ االعالّ َع تعزًٜٗا باعاف١ ايتدضضني ايباقٝني 

 ايعالقات ايعا١َ ٚاالعالّ(. –بايه١ًٝ يال٥ش١)االساع١ ٚايتًٝفظٜٕٛ 

 ايكضاص

 ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض. ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع  -

 

اعتجٓا٤ ايطالب ايشٜٔ  بؾإٔ بعض  طالب املادغتري  به١ًٝ ايطب ايبؾضٟ   ملكزّ َٔا االيتُاؼ -

ٚاخلاص١ ؽضٚط حتزٜز جل١ٓ املٓاقؾ١ ٚاحلهِ ع٢ً ايضعاي١ ادتاطٚا اَتشإ اجلظ٤ االٍٚ َٔ 

 بكٛاعز ايٓؾض ايزٚيٞ ٖٚٞ

o ٗضع١ تابع١ ٍ إ ٜتِ ايٓؾض ايزٚيٞ يف دل١ً ع١ًُٝ َفScopus   ٚاThomson Reuters 

 .ؽضطا َٔ ؽضٚط حتزٜز جل١ٓ املٓاقؾ١ ٚاحلهِ ع٢ً ايضعاي١

o  إ ٜتِ فشط ايضعاي١ حتت بضْاَر االقتباؼ ايعًُٞ ؽضطا َٔ ؽضٚط حتزٜز جل١ٓ املٓاقؾ١

 ٚاحلهِ ع٢ً ايضعاي١.

 . ٓؾض ايزٚيٞٚيٝػ اياحلاي١ٝ املؾرتط فٝٗا ايٓؾض احملًٞ   يكٛاعز ايٓؾضطبكا  ٚسيو

 

 ايكضاص

 ـ تؾهٌٝ جل١ٓ بض٥اع١ :

 عُٝز ن١ًٝ احلكٛم                  َضطف٢ عبز اجلٛار  أ.ر/

 -ٚ عغ١ٜٛ نال َٔ : 

 ايعًّٛ ايضش١ٝ ن١ًٝ   عُٝز                   ٖاْٞ ساَز  ايزعٛقٞا.ر/ 

 ٝطضٟ يًزصاعات ايعًٝا١ٝ ايطب ايبٚنٌٝ نً                    ا.ر/ ذلُز ايبابًٞ              

 ايضٓاعٞ يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخٚنٌٝ ن١ًٝ ايتعًِٝ                     ا.ر/ ذلُز عال١َ              

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

 ٌ ن١ًٝ ايزصاعات املتكز١َ يًزصاعات ايعًٝاٚنٝ               ا.ر/ امحز ع٢ً فضغ٢ً          

 ايرتب١ٝ يًزصاعات ايعًٝان١ًٝ  ٚنٌٝ                      اعا١َ ذلُٛر قضْٞا.ر/ 

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

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

ع٢ً إ ٜبزأ تطبٝل ٖشٙ ايؾضٚط بزا١ٜ َٔ املغذًني اجلزر ٜٚعف٢  ايطالب إلعزار تكضٜض 

  .ايكزا٢َ بؾضط تطبٝل ؽضط ايغضقات ايع١ًُٝ

 

١ إيٞ ٗايعًٝا ٚاملٛد ايزنتٛص / ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١ يًزصاعات ساملشنض٠ املكز١َ َٔ َعايٞ األعتا -

ايغار٠ عُزا٤ ايهًٝات بؾإٔ تٛدٝ٘ املٛظف املغ٦ٍٛ عٔ حتزٜح اْؾط١ ايه١ًٝ ٚارخاٍ األخباص 

ٚايبٝاْات اخلاص١ بايه١ًٝ عًٞ ايبٛاب١ اإليهرت١ْٝٚ يًذاَع١ ٚايتٓبٝ٘ عًٝ٘ بايتٛاصٌ َع ايغٝز 

 ّ َٛقع ايه١ًٝ . اإليهرت١ْٝٚ  ملتابع١ ايتزصٜب ع٢ً اعتدزاايبٛاب١ ايزنتٛص / َزٜض 

 ايكضاص

 تهًٝف َٛظف يهٌ ن١ًٝ الرخاٍ ايبٝاْات  -
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تكضٜض ايًذ١ٓ املؾه١ً  بؾإٔ ٚعع عٛابط  بؾإٔ ايعالقات ايجكاف١ٝ ٚايع١ًُٝاملشنض٠ املكز١َ َٔ  -

 .َٓح اداطات ايتفضغ ايعًُٞ

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -

 

َٛافا٠ ايكطاع باملغتٓزات اخلاص١  بؾإٔ ص٥ٝػ قطاع ايؾ٦ٕٛ ايجكاف١ٝ ٚايبعجاتَٔ  املشنض٠ ايٛاصر٠ -

 يًغار٠ َعاْٚٞ اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ يعضعٗا ع٢ً ايًذ١ٓ ايتٓفٝش١ٜ يًبعجات قبٌ عفضِٖ.

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -

 

يًُادغتري  ز١ٜيًغ١ٓ ايتُٗٝبؾإٔ قبٍٛ ايطالب املتكزَني  ايضٝزي١املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 ّ .  7107/7108يًعاّ اجلاَعٞ 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

يًعاّ  (Pharm Dيربْاَر )بؾإٔ قبٍٛ ايطالب املتكزَني  ايضٝزي١املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 ّ .  7107/7108اجلاَعٞ 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

١ً ع١ًُٝ ذله١ُ يًه١ًٝ اصزاص دلبؾإٔ  ايغٝاع١ ٚاالقتضاراملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 ْٚؾضٖا َٔ خالٍ اجلاَع١ ٚطباعتٗا مبطابع اجلاَع١.

 
 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -

 

 International journalاصزاص دل١ً  "بؾإٔ  ايغٝاع١ ٚاالقتضاراملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

for Macroeconomic Policyٍراص ايٓؾض ايعامل١ٝ  " ْٚؾضٖا َٔ خالElsevier . 

 
 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛعٛع ع٢ً دلًػ اجلاَع١ املٛقض.  -
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ملادغتري ايزبًّٛ ٚابؾإٔ قبٍٛ ايطالب املتكزَني يًُضس١ً  ايتذاص٠املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  -

 ّ .  7107/7108ٚايزنتٛصاٙ يًعاّ اجلاَعٞ 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ  -

 

 ضات املكز١َ بؾإٔ تكِٝٝ االْؾط١ اخلاص١ باجلاَع١ يرتق١ٝ  اعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػاملشن -
 

 

 ايه١ًٝ االعِ ّ
ايزصد١ 

 احلاي١ٝ

ايزصد١ 

 املطًٛب١

رصد١ 

 ايٓؾاط

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايضٝزي١ ملعٞ عًُٝإ اهللفٝيب فضز  0

 4 اعتاس َغاعز َزصؼ طب األعٓإ أمحز ْبٌٝ امحز 7

 4 اعتاس َغاعز َزصؼ ايضٝزي١ ْٗاٍ فا٥ل فضٜز 3

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ طب بؾضٟ أمحز دابض َضطفٞ  4

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ اهلٓزع١ ذلُز ذلٞ ايزٜٔ ذلُز  5

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايضٝزي١ أمحز مسري ذلُز 6

 6 اعتاس َغاعز َزصؼ ايطب ايبؾضٟ ذلُز عبز ايػفاص عٝز 7

 6 اعتاس عتاس َغاعزا ايضٝزي١ صباب ذلُز عبزايغالّ 8

 6 اعتاس اعتاس َغاعز ايضٝزي١ اميإ نُاٍ امحز 9

 6 اعتاس اعتاس َغاعز األراب عظ٠ فاصٚم عبزاملعبٛر 10

 6 اعتاس اعتاس َغاعز ايطب ايبٝطضٟ بهاص صَغإ عبز احلًِٝ 11

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا
 

 

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

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -
  

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

0 

عبري ذلُز ذلُز 

 ايؾضٜف 

 املادغتري
دلِ يف ساالت ايهًف 611احلكٔ املٛععٞ يًذًٛتاثٕٝٛ 

 َاتٛعهٛب عًٞ َزاص ثالخ ؽٗٛص يزٜضَع املتابع٘ با

 ا.ر/ عبز ايعظٜظ عبزايغالّ 

 ر/ ٜاعض َضطفٞ اجلٖٛضٟ

9 

4 

7 

دٛر٠ صدب عبزاهلل 

 دٛر٠ 

 املادغتري

رصاع٘ َكاصْ٘ العتدزاّ َكط ايهٞ ثٓا٥ٞ ايكطب يف 

األْف ايغفًٝ٘ َكاصْ٘ باجلضاد١  اعت٦ضاٍ قضٜٓات 

 ٝ٘ .ايتكًٝزٜ٘ يف ساالت تغدِ قضٜٓات االْف ايغفً

 ا.ر/ اؽضف ذلُٛر خايز

 صاَظ صعا بطضؼر/

5 

5 

3 

َا٢ٖ عاطف ذلُز 

 سغني 

 املادغتري

 عالز ايغًًٝ٘ ايػاص١ٜ األْفٝ٘ باعتدزاّ ْٗر قبٌ ايتذٜٛف 

 ايزَعٞ 

 صاَظ صربٟ فِٗٝ ا.ر/

 ذلُز ؽضٜف عبزاملٓعِا.ر/ 

 ذلُز عٝز فٛاط ر/

6 

9 

5 

4 

ؽضٜف ذلُز عًٞ 

 ايفَٝٛٞ 

 ٤ ْٛاقط األْغذ٘ ايضخٛٙ يًٛد١ إعارٙ بٓا املادغتري

 ار/ عبز ايٓاصض ذلُز ايٓذاص

 ا.ر/ أمحز ذلُز ايغارات

 ا.ر/ عُار سٛاؼ

3 

3 

3 

5 

أمحز ابضاِٖٝ ابضاِٖٝ 

 ٖؾ١ُٝ 

 املادغتري
تككِٝ املداطض يف ساالت املؾتب٘ فٝٗا بٛدٛر َؾ١ُٝ  

 ًَتضك١ قبٌ ايٛالر٠ باعتدزاّ ايغْٛاص  

 ا.ر/ ؽضٜٔ عبزايفتاح عبزاهلل

 ر/ ؽضٜٚت ذلُز ؽٛقٞ

01     

5 

6 

صفٛت صأفت خًٌٝ 

  عًُٝإ

 املادغتري
نزالي٘ سٜٝٛ٘ يف ساالت ايتغُِ  77-رصاع٘ اتٓضيٝٛنني 

 سزٜجٞ ايٛالر٠ ايزَٟٛ املبهض يالطفاٍ 

 ا.ر/ اعاَ٘ عظت بطضؼ

 ا.ر/ ذلُٛر ذلُز ٖزٜب

 ر/  ْغضٜٔ َضطفٞ ناٌَ

3   

7 

4 

 املادغتري عًٞ نُاٍ عًٞ ْٜٛػ  7
ِٝٝ مسو طبك٘ األيٝاف ايعضب١ٝ يؾبه١ ايعني ٚدلُع تك

 ١ٝ يف َضعٞ ايغهضٟ ايٓٛع ايجاْٞ اخلالٜا ايعكز١ٜ ايعضب

 ا.ر/ ساطّ عفت ٖاصٕٚ

 ر/ ٚيٝز ذلُز َٗضإ

00   

6 

8 

ص٥ٌُٛٝ صطم زلٝب 

 دلًٞ 

 املادغتري

رصاع٘ َكاصْ٘ بني دضاد١ اجلٝٛب األْف١ٝ باملٓعاص  

ٚدضاس١ اجلٝٛب األْفٝ٘  باعتدزاّ دٗاط ايكاطع ايزقٝل

ز ايظٚا٥ز ايًش١ُٝ باجلٝٛب ايتكًٝز١ٜ باملٓعاص يف عال

 األْف١ٝ 

 ا.ر/ اؽضف ذلُز خايز

 ا.ر/ صاَظ صعا بطضؼ

 ر/ صبٝع عٝز ٜٛعف

  01   

6   

3  

 املادغتري عُضٚ َٛع٢ عبز اجلٛار 9

ايتعبري املٓاعٞ اهلغتٛنُٝٝا٥ٞ يغريفٝفٝني يف ساالت 

 ملضع٢ املضضٜنيعضطإ املجا١ْ بني ا

 ا.ر/ عشض عًٞ امساعٌٝ

 ر/ امئ صالح

 ر/ َض٠ٚ ذلُز عٝز

8 

4 

3 

 املادغتري ذلُز عؾضٟ عًٞ 01

ايعالق١ بني اهلاْٚغفًٝز يًشضٛات عٔ طضٜل االؽع١ 

املكطع١ٝ بزٕٚ صبػ١ ٚؽهًٗا يف االؽع١ ايعار١ٜ 

 ٚتضنٝبٗا ايهُٝٝا٥ٞ

 ا.ر/ عُضٚ َغعٛر

 ر/ امئ صالح

00 

3 

 املادغتري ب ذلُزصاْٝا ذل 00

رصاع١ فاع١ًٝ ٚاَإ اعتدزاّ يٝظص االصبّٝٛ ايتذظ٦ٜٞ : 

االٜرتّٜٛ ٚعكٝل االيَّٛٓٝٛ َع ايبالطَا ايػ١ٝٓ بايضفا٥ح 

ايز١َٜٛ َكابٌ اعتدزاّ يٝظص االصبّٝٛ ايتذظ٦ٜٞ : االٜرتّٜٛ 

 ٚعكٝل االملّْٛٝٛ مبفضرٙ ف٢ عالز ايٓزبات اخلط١ٝ

 ا.ر/ عبز ايعظٜظ ايطٌٜٛ

 عبز ايعظٜظ ايضفاعٞا.ر/ 

 ر/ اَاْٞ ابضاِٖٝ

7 

00 

7 

 املادغتري رٜٓا ععٝز عبز ايعظٜظ  07

َضاقب١ َكا١َٚ ايبهرتٟ ا يعض١ٜٛ عًب١ٝ اجلضاّ ملغارات 

ايبهرتٜا ٚاملعظٚي١ َٔ ٚسز٠ ايعٓا١ٜ املتٛعط١ ملضعٞ 

 اجلٗاط اهلغُٞ .

 ا.ر / رٜٓا امساعٌٝ عط١ٝ

 ر/ حيٞ عاَح نضِٜ  

 محز ر/ ْغضٜٔ َضطفٞ أ

9  

0 

4 

03 

صع٠ٛ َضطفٞ 

 عبزايٖٛاب 
 املادغتري 

قٝاؼ ايت١ٜٛٗ ايض١ٜٛ٥ بٛاعط١ املٛادات فٛم ايضٛت١ٝ َكابٌ 

ريٌٝ ايتٓفػ ايغطشٞ ايغضٜع نُؤؽض يتٛاقع زلاح ايفطاّ 

 َٔ ايت١ٜٛٗ املٝهاْٝه١ٝ. 

 ا.ر/ ْب١ًٝ ابضاِٖٝ الظ 

 ر/ ذلُز فاصٚم ذلُز 

 ر/ عشض ذلُٛر عبزايغالّ 

4 

7 

7 

04 

ابتٗاٍ ذلُز َضطفٞ 

 ذلُٛر 

 املادغتري 
ٚتػريات املٛعني  44ايتأثري املتبارٍ بني تعبري ايغٞ رٟ 

 اهلغتٛنُٝٝا١ٝ٥ يف ساالت عضطإ ايكٛيٕٛ ٚاملغتكِٝ 

 ا.ر/ عا١َٝ ابضاِٖٝ ايٓذاص 

 ر/ ملٝا٤ ْؾأت سغٔ 

3 

0 
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05 

أمحز حيٞ صزٜل 

 َضعٞ  

 ايزنتٛصاٙ

ف ايكًب ٚايه١ًٝ ايٓادِ رٚص اخلالٜا اجلشع١ٝ يف عالز تً

عٔ ايغهضٟ املغتشح يف ايف٦ضإ : رصاع١ ٖغتٛيٛد١ٝ ، 

 بٝٛنُٝٝا١ٝ٥ ، ٖٚغتٛنُٝٝا١ٝ٥  َٓاع١ٝ . 

 ا.ر/ عبز ايٛنٌٝ ايغٝز 

 ر/ سٓإ راٚٚر ٜغٞ

 ر/ عظ٠ صاحل َعٛض 

 ر/دابض سغٔ عبزايفتاح

7  

7  

3 

7  

06 

ذلُز عٝز ذلُز 

 ذلُز 

 ايزنتٛصاٙ

زاّ املٛدات فٛم ايضٛت١ٝ يًض١٥ يف ايتشكل َٔ فا٥ز٠ اعتد

تطبٝل اعرتاتٝذ١ٝ ايض١٥ املفتٛس١ نُٓاٚص٠ تطٜٛع يًض١٥ 

َكابٌ َٓاٚص٠ ايٓفذ املغتُض ايتكًٝز١ٜ يف َضعٞ َتالط١َ 

 ايغا٥ك١ ايتٓفغ١ٝ احلار٠

 أ.ر/  عاَح نُاٍ املضغٞ

 ر/ محزٟ ذلُز صابض

 ر/ ذلُز عبزايكارص فؤار

 ر/ أمحز عبز ايفتاح عبزايعاٍ

01  

5   

7   

5  

 ايزنتٛصاٙ َٝٓا خريٟ  زلٝب سٓا  07

ايتبأٜ ايتٓفغٞ يًغضع١ االْكباع١ٝ ايكضٟٛ يًؾضٜإ  

ايغباتٞ نُؤؽض يالعتذاب١ يًُشايٌٝ يف َضعٞ ايضز١َ 

 االْتا١ْٝ املتضًني ظٗاط ايتٓفػ ايضٓاعٞ  

 ا.ر/ عاَح نُاٍ املضاغٞ

 ر / محزٟ ذلُز صابض

 ر/ ذلُز بهضٟ عًٞ

 عٝز عبزايباعطر/ أمحز  

01   

5 

3 

6 

18 
ايؾُٝا٤ صابض 

 عبزاحلُٝز ايغٝز  

 ايزنتٛصاٙ

رصاع١ األصتباط بني ْكط فٝتاَني ر ٚؽز٠ َضض ايؾضٜإ 

ايتادٞ بأعتدزاّ األؽع١ املكطع١ٝ َتعزر٠ املكاطع عًٞ 

 ايؾضاٜني ايتاد١ٝ  

 أ.ر/ ٖؾاّ بؾضٟ ذلُٛر

 أ.ر ٜاعض أمحز عبزاهلارٟ

 ر/ َضطفٞ أعا١َ املكزّ

8  

04 

4 

19 

اٜٗاب نُاٍ ذلُز 

 ْٜٛػ  

 ايزنتٛصاٙ

فٝتٛبضٚتني نعالَات  –ايهضٜاتٝٓني نٝٓاطٚ االيفا 

س١ٜٛٝ يف تؾدٝط ساالت ايتضام ٚاْػُاؼ املؾ١ُٝ 

 ظزاص ايضسِ 

 ا.ر/ دعفض عاطف قٓاٟٚ

 ر/ اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ

 ر/  محار٠ عؾضٟ

0  

05  

6  

 

 :ـ العلومكلٌة  -
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة ـــباســـــم الطالــ م
عـدد 

 اإلشراف

0 

ذلُز عبزايتٛاب 

 عبزاهلارٟ  امحز 

 املادغتري 

إعتدزاّ املعاجل١ احل١ٜٛٝ يف إَتضاظ مس١ٝ املعارٕ ايجك١ًٝ 

 َٔ َٝاٙ ايضضف ايضٓاعٞ 

 ا.ر/ دلار عٝز أمحز 

 ر/ امئ سغٔ أبٛايًٌٝ  

 أمحز ابضاِٖٝ ايغٝز 

9  

7 

7 

بزايعظٜظ ٜامسني ع

 عًٞ 
 املادغتري

عًٞ  تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يهٌ َٔ ايضٚتني ٚاهلغربٜزٜٔ 

 ايغ١ُٝ املغتشج١ بايبانًٝتانغٌٝ ف٢ اجلضسإ ايبٝغا٤ 

ا.ر/ سٓإ عبزاحلُٝز 

 عًُٝإ 
07 

 
 :ـالتربٌة كلٌة  -
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ايزنتٛصاٙ ذلُز ْاصض عًٞ صكض 0

فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً اخلضا٥ط املعضف١ٝ باعتدزاّ 

احلاعٛب يف ت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهري االبزاعٞ ٚاالدتُاعٞ 

 تالَٝش املضس١ً املتٛعط١ بزٚي١ ايهٜٛتيزٟ 

 7 ا.ر/ عٗاّ سٓفٞ

7 

ذلُز عبز ايهضِٜ 

 داعِ

 ايزنتٛصاٙ

احلاعٛب يف ت١ُٝٓ ايشنا٤  فاع١ًٝ بضْاَر َكرتح باعتدزاّ

ايبضضٟ َٚٗاصات ايتعًِ ايشاتٞ يز٣ تالَٝش املضس١ً املتٛعط١ 

 بزٚي١ ايهٜٛت

 8 ا.ر/ عٗاّ سٓفٞ

 
 :ـالتعلٌم الصناعًكلٌة  -
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ا٤ االعطٛا١ْٝحلاّ االستهاى يالدظ املادغتري ْبٌٝ نُاٍ سغٔ 0

 ا.ر/ ذلُز زلٝب ايؾٝذ

 ر/ محار٠ تٛفٝل

 ر/ زلٝب دضدػ

7 

00 

7 
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 :ـالدراسات العلٌا للعلوم المتقدمة كلٌة   -
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

0 

 قزاف٢ عبزاهلل عامل٘

    عبزاهلل

 املادغتري 
 َع ايغٝتٛنني ٚافضاط املعز٠ ١َٛظضث ايعز٣ٚ بني ايعالق١

 ايجا٢ْ ايٓٛع َٔ ايغهض٣ َضع٢ ف٢ ايغهض ساي١

 عبزاملٓعِ أ.ر. عارٍ

 عبزايتٛاب أ.ر. ثٓا٤

 امحز ْبٌٝ امحز ر.

9 

8 

4 

7 

 ذلُز املًكب طٜٓب

 ناٌَ
 ايزنتٛصاٙ 

 01ٚ  اْرتيٛنني, 6 الْرتيٛنني اجل١ٝٓٝ األؽهاٍ تعزر

 املبٝض عضطإ َضعٞ يف β-1 (TGF)ايُٓٛ عاٌَ حتٌٜٛ

 ايٓغض خايز/ ر. أ

 سغاْني اٜٗاب ر. أ

 أمحز ْبٌٝ أمحز/ ر

7 

0 

3 

 ايزنتٛصاٙ عاص٠ ممزٚح َعتُز 3

تضُِٝ َضنبات ْاَْٛرت١ٜ دزٜز٠ فعاي١ يف ايتطبٝكات 

 ايب١ٝ٦ٝ

 ا.ر/ ذلُز ذلُٛر خغض

 ر/ مسا٤ ايزم

 ر/ امحز مجاٍ ايزٜٔ

5 

03 

3 

 

 

 :ـاالدابكلٌة  -
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة ـــباســـــم الطالــ م
عـدد 

 اإلشراف

0 

امحز صالح ايزٜٔ 

 ذلُز

 املادغتري

 منشد١ َؤؽضات دٛر٠ احلٝا٠ احلغض١ٜ مبز١ٜٓ سًٛإ

رصاع١ يف ايتدطٝط احلغضٟ باعتدزاّ ْعِ املعًَٛات 

 اجلػضاف١ٝ ٚاالعتؾعاص عٔ بعز

 ا.ر/ عُض ذلُز ع٢ً

 ر/ عبري عضاز ايزٜٔ

0 

7 

 املادغتري ُز ط٘ سغٔط٘ ذل 7

١ ع٢ً ايٜٛب : ات محا١ٜ املضٓفات ايضق١ُٝ املتاستؾضٜع

 رصاع١ حت١ًًٝٝ

 5 ر/ عظ٠ فاصٚم

 ب١ٝٓ ايظَٔ يف ايكض١ ايكضري٠ عٓز صربٟ َٛع٢ املادغتري طٜٓب ذلُز ايبطٌ 3

 ر/ ؽضٜف اجلٝاص

 ر/ ذلُز عًٞ اَني

6 

3 

 املادغتري طٜٓب مجاٍ امحز 4

ٖـ(  477 – 038ايزٚي١ اال١َٜٛ ) ايبٝت االْزيغٞ يف عضض

(756  ّ– 0131 )ّ 

ا.ر/ ذلُز عبز ايٖٛاب 

 خالف
9 

 املادغتري طٜٓب عبز ايضسِٝ ط٘ 5

احلٝا٠ االقتضار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ يف اجلٛطدإ 

 607 -ٖـ  715َٓش قٝاّ ايزٚي١ ايطاٖض١ٜ ست٢ ايػظٚ املػٛيٞ )

 ّ( 0771ّ  /  871ٖـ()

 ا.ر/ عبز احلُٝز سغني

 ر/ ذلُز امحز ابضاِٖٝ

7 

7 

 املادغتري ؽُٝا٤ عبز ايعاٍ قضْٞ 6
رصاع١  –اخلزَات ايضش١ٝ يف ذلافع١ بين عٜٛف 

 دػضاف١ٝ

 6 ا.ر/ االَني عبز ايضُز

 املادغتري مسض عٝز عبز ايععِٝ 7
رصاع١  –َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚايتفهو االعضٟ 

 َٝزا١ْٝ

 ٞا.ر/ دالٍ َزبٛي

 ر/ ذلُز محظ٠

9 

5 

 املادغتري اٜ٘ ْادٞ امحز 8

االعٛام يف بالر َا ٚصا٤ ايٓٗض َٓش قٝاّ ايزٚي١ ايغاَا١ْٝ ست٢ 

 ّ( 0067 – 874ٖـ/  558 – 760ْٗا١ٜ احلهِ ايغًذٛقٞ )

 ا.ر/ عبز احلُٝز سغني

 ر/ ذلُز امحز ابضاِٖٝ

0 

6 

 
 

 كلٌه الطب البٌطري  –
 

 املشـــــرف عهواى الرسالة ةالدرجـ اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

0 

رٜٓا بغْٝٛٞ ذلُز 

 عبزايكارص 

 تطٜٛض يكاح عز ايفاؽٝٛال يف َضض  ايزنتٛصاٙ 

 ا.ر/ ؽٛقٞ  ابٛ احلزٜز 

 ر/ ٚيٝز ذلُٛر عضف١ 

 ا.ر/ طاصم ذلُز املتٓاٟٚ  

 أ.ر/ ا١َٝٓ ذلُز تٛفٝل 

7 

4 

0 

0 
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 :ـالصٌدلة كلٌة  -
 

 

 املشـــــرف عهواى الرسالة الدرجـة ـــباســـــم الطالــ م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري ذلُز فضاز فتشٞ عًٞ 0

رصاع١ عًٞ َكا١َٚ ايبهرتٜا عايب١ اجلضاّ يًُغارات 

 احل١ٜٛٝ َٔ ْٛع االَٝٓٛدًٝهٛطاٜز املفضٛي١ َٔ املضعٞ

 عاَح ذلُزٟأ.ّ.ر/ 

 ر/ ٚيٝز امساعٌٝ

 ر/ اميإ عبز ايعظٜظ

04 

01 

5 

7 

ٛر عًٞ رٜٓا ذلُ

 امساعٌٝ

 املادغتري

 ايضٜب١ٝ اي١ٜٚٛٓ األمحاض بعضاجلٝين يايتعبري تكِٝٝ

يف املضع٢ املضضٜني املضابني بغضطإ ؾفضٙ ايط١ًٜٛ ايػري َ

 ايكٛيٕٛ ٚاملغتكِٝ

 ذلُز أمحز قٓزٌٜ ا.ر/

 ا.ر/ ايفت مجٌٝ ؽانض

 صؽا ذلُز سغني ر.

01 

0 

7 

3 

َادز ذلُز زلٝب 

 ذلُٛر

 املادغتري

٘ بني نفا٠٤ ارا٤ نربٜتات املاغٓغّٝٛ املغتٓؾل ع١ املكاصْ

 ٚاحلكٔ ايٛصٜز٣ ف٢ عالز ايضبٛ املتفاقِ

 ا.ّ.ر/صؽا خضؽّٛ

 ر/ذلُز فاصٚم

 ر/صغز٠ صؽزٟ

01 

0 

03 

4 
ْغ١ُ ابٛ ايٝظٜز عًٞ 

 سغٔ

 ايزنتٛصاٙ

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض ايعكاقري املغتدز١َ يعالز آالّ ايتٗاب 

 االعضاب

 ذلُز صفعتر/ أ.ّ.

 ابضاِٖٝ زلٝب/ .ر أ.ّ

 فزٟٚ عًٞ ايضٚبٞر/ 

7 

7 

0 

 ايزنتٛصاٙ رعا٤ ععز امحز 5

ٚتكِٝٝ دغُٝات َغتزق٘ يُٓٛسز عكاص ٚتٛصًٝ٘ َٔ  صٝاغ٘

 خالٍ اْعُ٘ تٛصٌٝ ايزٚا٤ ايػري رلرتق٘

 ؽٗري٠ فٛطٟا.ر/ 

 ذلُز عبزايفتاحأ.ر. 

00 

3 

6 
سٓإ عجُإ فاصٚم عبز 

 ايضاطم

 ايزنتٛصاٙ

ايٓاْٛ يظٜارٙ فاعًٝ٘ ٚعالَ٘ ايزٚا٤  صٝاغ٘ ٚتكِٝٝ سٜٛضالت

 ؽشٝح ايشٚبإ

 ٖب١ فاصٚم عاملا.ر/ 

 ذلُز عبزايفتاحأ.ر. 

05 

7 

 
 

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

 

 :ـاالداب كلٌة -
 

 

 
 

 
 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ر/ سغين ابضاِٖٝ عبز ايععِٝ املادغتري ؽُٝا٤ مجاٍ عبز ايٓاصض 0

 ر/ سغين ابضاِٖٝ عبز ايععِٝ

 ر/ بٝهاص ذلُز ؽبٌ

 ر/ سغين ابضاِٖٝ عبز ايععِٝ املادغتري مجاٍ عبز ايضمحٔ ذلُز 7

 ر/ سغين ابضاِٖٝ عبز ايععِٝ

 ر/ بٝهاص ذلُز ؽبٌ

 املادغتري ذلُز فتشٞ ذلُز 3
 تا.ر/ نُاٍ ايظٜا

 ر/ عٗاّ فضسات

 ا.ر/ عٝز ذلُز فاصؼ

 ر/ عٗاّ فضسات

 
 :ـالعلوم كلٌة -

 

 

 
 

 
 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري امحز زلاتٞ ذلُز 0

 ا.ر/ عضف١ سغني

 ر/ طنٞ عٝز طنٞ

 ا.ر/ عضف١ سغني

 ر/ طنٞ عٝز طنٞ

 ر/ امحز ذلُز َٗين
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 :ـالحقوق كلٌة -

 

 

 
 

 

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ عارٍ عبز اهلل امحز فٛطٟ عبز املٓعِ ايزنتٛصاٙ عُضٚ املفيت عٝز ذلُٛر 0

 ا.ر/ عارٍ عبز اهلل امحز فٛطٟ عبز املٓعِ ايزنتٛصاٙ عظت صاؽز درب 7

3 

ْاصض ذلُز ذلُٛر 

 ايزعٛقٞ

 ا.ر/ عارٍ عبز اهلل امحز فٛطٟ عبز املٓعِ ايزنتٛصاٙ

 ا.ر/ سغاّ ٖٓزاٟٚ امحز فٛطٟ عبز املٓعِ ايزنتٛصاٙ ٢َٓ ذلُز ط٘ عبز ايًطٝف 4

 ا.ر/ سغاّ ٖٓزاٟٚ امحز فٛطٟ عبز املٓعِ ايزنتٛصاٙ ذلُٛر امحز صاؽز 5

 ا.ر/ سغاّ ٖٓزاٟٚ امحز فٛطٟ عبز املٓعِ ايزنتٛصاٙ فٛيٞ ذلُز ناٌَ 6

7 

ًِٝ ذلُٛر عبز عبز احل

 احلًِٝ

 ا.ر/ سغاّ ٖٓزاٟٚ امحز فٛطٟ عبز املٓعِ ايزنتٛصاٙ

 ا.ر/ سغاّ ٖٓزاٟٚ امحز فٛطٟ عبز املٓعِ ايزنتٛصاٙ ايؾُٝا٤ ذلُز ايٓاصض 8

 
 
 الطب البٌطري :ـ  كلٌة -
 

 

 

 
 

 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 املادغتري ٔ أمحز أ١ٜ نُاٍ ايزٜ 0
 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝغ صعٛإ 

 ر/ امحز سغني عابزر  

 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝغ صعٛإ

 ر/ ذلُز فتشٞ 

 املادغتري ذلُز ٚد١ٝ عبزاحلًِٝ  7
 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝغ صعٛإ

 ر/ ٖاي١ عٝز سغٔ 

 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝغ صعٛإ 

 ر/ ذلُز فتشٞ 

 املادغتري ر طٜٓب عًٞ ذلُٛ 3

 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝغ صعٛإ

 ر/ امحز سغني 

 ر/ رعا٤ أمحز محزٟ  

 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝغ صعٛإ 

 ر/ ذلُز فتشٞ 

 ر/ رعا٤ امحز محزٟ 

 املادغتري  امسا٤ احلغٝين ذلُٛر  4
 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝغ صعٛإ

 ر/ ٖاي١ عٝز سغٔ 

 ا.ر/ امساعٌٝ عبز احلفٝغ صعٛإ

 ذلُز فتشٞ ر/ 

 ايزنتٛصاٙ  عط١ٝ عبز ايضُز  خايز دًٍٛ 5

 ا.ر/ دلزٟ فتشٞ ايكاعٞ 

 ا.ر/ عظ٠ عبزايتٛاب ايغٛاح 

 ا.ر/ َين ذلضطعًٞ 

 ا.ر/ عال١َ ابٛ محظ٠ عٝز 

 ا.ر/ دلزٟ فتشٞ ايكاعٞ  

 ا.ر/ َين ذلضطعًٞ 

 ا.ر/ عال١َ ابٛ محظ٠ عٝز 
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 :ـالصٌدلة كلٌة -
 

 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل لدرجـةا اسـم الطالــب م

 املادغتري ذلُٛر ذلغٔ أَني َٛعٞ 0

 ْغضٜٔ صالح ايزٜٔ ا.ّ.ر/ 

 اٌَ ذلُز فؤار أ.ّ.ر/ 

 ْغضٜٔ صالح ايزٜٔ  ا.ّ.ر/ 

 ا.ّ.ر/ ادالٍ عبز احلُٝز

 اٌَ ذلُز فؤار أ.ّ.ر/ 

 ايزنتٛصاٙ نضِٜ عبز ايكارص صٛيف 7

 ا.ّ.ر/ أٌَ عٝغ٢ ععفإ

 ر/ أمحز مسري خرياهلل  

 ر/ ٜاعض دابض ذلُز

 ر/ طاصم ذلُز رؽٝؾ١

 ا.ّ.ر/ أٌَ عٝغ٢ ععفإ 

 ا.ر/ ٜافػ بضاٜظص

 ر/ أمحز مسري خرياهلل

 ر/ ٜاعض دابض ذلُز 

 ر/ طاصم ذلُز رؽٝؾ١

 

 

 

 -ج( وافق المجلس على تعدٌل عنوان رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 

 :ـاالدابكلٌة  -
 

 

  

 العهواى بعد التعديل العهواى قبل التعديل الدرجـة سـم الطالــبا م

نوع 

 التعديل

0 

نضميإ امساعٌٝ 

 سغٔ
 املادغتري

َعاجل١ املؾهالت 

ايهاصتٛدضاف١ٝ باعتدزاّ ْعِ 

املعًَٛات اجلػضاف١ٝ بايتطبٝل ع٢ً 

 ؽب١ دظٜض٠ عٝٓا٤

ايزصاع١ ايهاصتٛدضاف١ٝ خلطٛط 

ايهٓتٛص املغتدضد١ َٔ اخلضٜط١ 

 طبٛغضاف١ٝ ٚمناسز املٓاعٝب ايضق١ُٝاي

 غري دٖٛضٟ

 

 

 :ـالتربٌةكلٌة  -
 

 

  

 العهواى بعد التعديل العهواى قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

نوع 

 التعديل

 ايزنتٛصا٠ ؽُٝا٤ مجاٍ طغًٍٛ 0

 flipاثض اعتدزاّ ايتعًِٝ املعهٛؼ )

teaching)  يف ت١ُٝٓ َٗاصات يػ١

 visual)ْت  ايفٝذٛاٍ بٝظٜو رٚت

basic .net)  يز٣ تالَٝش ايضف

 ايجايح االعزارٟ

 (flip teachingاثض اعتدزاّ ايتعًِٝ )

يف ت١ُٝٓ َٗاصات يػ١ ايفٝذٛاٍ بٝظٜو 

يز٣  (visual basic .net)رٚت ْت 

 تالَٝش ايضف ايجايح االعزارٟ

 غري دٖٛضٟ

 ايزنتٛصا٠ مجاٍ سًُٞ فتح ايباب 7

٢ فعاي١ٝ بضْاَر َكرتح قا٥ِ عً

ايتعًِ املتٛافل َع عٌُ ايزَاغ 

يت١ُٝٓ َفاِٖٝ ايٓاتٛ تهٓٛيٛدٞ 

ٚايتفهريايٓاقز ٚبعض اخالقٝات 

 ايعًِ يز٣ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ 

فعاي١ٝ بضْاَر َكرتح يف ايفٝظٜا٤ قا٥ِ 

ع٢ً ايتعًِ املتٛافل َع عٌُ ايزَاغ 

يت١ُٝٓ َفاِٖٝ ايٓاتٛ تهٓٛيٛدٞ 

ٚايتفهريايٓاقز ٚبعض اخالقٝات 

 عًِ يز٣ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ اي

 غري دٖٛضٟ
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 :ـالعلومكلٌة  -
 

 

  

 العهواى بعد التعديل العهواى قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

نوع 

 التعديل

 املادغتري محار٠ صطم طاصع ذلُز  0

حتغري ٚتٛصٝف ايبٛيٞ اًْٝني 

املطعِ ع٢ً عطح دلُع َٔ 

االنضًٜو ٚاالنضٜالَٝز ٚسيو 

 زاَ٘ نُذغات يالؽعاعالعتد

حتغري ٚتٛصٝف ايبٛيٞ اًْٝني املطعِ 

ع٢ً عطح دلُع َٔ محض 

االنضًٜو ٚاالنضٜالَٝز ٚسيو 

العتدزاَ٘ يف تكزٜض اجلضعات 

 االؽعاع١ٝ جلغُٝات ايفا

 غري دٖٛضٟ

 املادغتري امسا٤ فاصؼ ؽانض 7

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض َغارات 

االنغز٠ عًٞ ايتػريات 

ٚايتطٛص١ٜ اييت ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ 

ع٢ً منٛ  Aٜغببٗا ثٓا٥ٞ ايفٍٝٓٛ 

 ٚال٥ز اجلضسإ ايبٝغا٤

ايتأثريات ايهُٝٝا١ٝ٥ احل١ٜٛٝ 

يجٓا٥ٞ ايفٍٝٓٛ أ احملفظ يًتػريات 

 ايتطٛص١ٜ يُٓٛ ٚال٥ز اجلضسإ ايبٝغا٤

 غري دٖٛضٟ

 املادغتري صؽا عط١ٝ سغإ 3

ايتأثريات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يبعض 

١ٝ املٓتذات ايطبٝع١ٝ ع٢ً مس

املغتشج١ يبعض االر١ٜٚ يف اجلضسإ 

 ايبٝغا٤

ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يًٓاصٜٓذني 

ٚاهلغٝربٜزٜٔ ع٢ً ايغ١ُٝ املغتشج١ 

بايزٜهًٛفٝٓاى يف سنٛص اجلضسإ 

 ايبٝغا٤

 غري دٖٛضٟ

 املادغتري ٖٓا٤ مجع١ سذاز 4

حتغري ٚتٛصٝف بعض ايبٛيُٝضات 

َؾتكات االًْٝني ع٢ً سص٠ 

ٛاظ ايٓٝرتٚدني ٚرصاع١ اخل

ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايفٝظٜا١ٝ٥ ٚنشيو 

 سضن١ٝ ايبًُض٠

حتغري ٚتٛصٝف بعض بٛيُٝضات 

َؾتكات االًْٝني ع٢ً سص٠ ايٓٝرتٚدني 

ٚرصاع١ خٛاص٘ نُغار يًتآنٌ 

 ٚنشيو سضن١ٝ ايبًُض٠

 غري دٖٛضٟ

 املادغتري صٜٗاّ صالح عبٛر 5

ايزصاعات ايفٝظٜا١ٝ٥ ٚاحلضن١ٝ 

يبٛيٞ االَٝٓٛثاٜٛفٍٝٓٛ املتذاْػ 

عض بٛيُٝضات٘ املطع١ُ ٚجتُعٗا ٚب

 عًٞ احلبٝبات ايٓا١ْٜٛ ٚتطبٝكاتٗا

ايزصاعات ايفٝظٜا١ٝ٥ ٚاحلضن١ٝ 

يبٛيٞ االَٝٓٛثاٜٛفٍٝٓٛ املتذاْػ 

ٚبعض بٛيُٝضات٘ املطع١ُ ٚجتُعٗا 

عًٞ احلبٝبات ايٓا١ْٜٛ يًفغ١ 

 ٚتطبٝكاتٗا نُغارات يًبهرتٜا

 غري دٖٛضٟ

6 

فاط١ُ ايظٖضا٤ صربٟ 

 عبز ايضمحٔ

 نتٛصا٠ايز

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يبعض 

املؾتكات ايٓبات١ٝ ع٢ً ايتغضطٔ 

 املغتشح نُٝٝا٥ٝا

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يًُغتدًط 

املا٥ٞ يًؾاٟ االخغض ٚابٝهاتهني 

ع٢ً ايغ١ُٝ املغتشج١ 

بايزٚنغٛصٚبٝغني يف اجلضسإ 

 ايبٝغا٤

 غري دٖٛضٟ

 

 

 -تٌر والدكتوراه التالٌة:)د( وافق المجلس على مد قٌد رسائل الماجس
 

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -
  

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 7103/7104عام خامس  ال ٌوجد املادغتري طٜٓب امحز غظيٞ 0

 7102/7103عام خامس  ال ٌوجد املادغتري امسا٤ مجاٍ ذلُز 7

 7102/7103عام خامس  ٌوجد ال املادغتري صؽا سغٔ بهضٟ 3
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 :ـاالدابكلٌة  -
  

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري ذلُز عذُٞ محار 0

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري فضرٚؼ ذلُز ايغٝز 7

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري ٖٛابامحز ذلُز عبز اي 3

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري امحز اْٛص امساعٌٝ 4

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري عضابٞ ذلُز عًٞ 5

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري امحز عبز اهلل ذلُز 6

 دغترياملا صَغإ عٝز ْٜٛػ 7
الى  04/5/7102

03/5/7103 
 03/5/7104الى  04/5/7103

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري امحز رلتاص سغٔ 8

 00/5/7104الى  07/5/7103 ال ٌوجد ايزنتٛصا٠ ؽعبإ مجع١ ذلُز 9

 
 :ـالتجارةكلٌة  -
 

 

 م
 مــديااملــدة املطلـوب  املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري عاص٠ سغٔ عبز ايعاطٞ 0

 71/01/7104الى  70/01/7103 ال ٌوجد املادغتري آٜاؼ عارٍ عبز احملغٔ 7

 03/1/7104الى  04/1/7103 ال ٌوجد املادغتري ٖب٘ اهلل ذلُٛر ْؾأت 3

 72/4/7104 الى 72/4/7103 ال ٌوجد املادغتري خايز ذلُٛر عباؼ 4

 
 :ـالعلومكلٌة  -
 

 

 م
 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 ايزنتٛصا٠ عاطف فٛطٟ عظٜظ 0
الً  03/2/7102

03/2/7103 

الً  03/2/7103

03/2/7104 
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 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -
 

 ملطلـوب مــديااملــدة ا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 املادغتري فاتٔ صمسٞ َضتغ٢ 0
الى  0/5/7102

20/4/7103 
 20/4/7104الى  0/5/7103

 ال ٌوجد املادغتري امحز َطٛع صبٝع 7
الً  04/3/7103

03/0/7104 

 

  :ـالحقوقكلٌة  -
 

 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 01/5/7104الى  02/5/7103 ال ٌوجد املادغتري تٝلفؤار ٜٛعف ذلُز ع 0

 04/2/7104الى  05/2/7103 ال ٌوجد ايزنتٛصا٠ امحز صأفت امحز سغٓني 7

 00/5/7104الى  07/5/7103 00/5/7103الى  07/5/7102 ايزنتٛصا٠ ْاصض عزيٞ ذلاصب  3

 00/5/7104الى  07/5/7103 00/5/7103الى  07/5/7102 ايزنتٛصا٠ ذلُز عبز اهلل ذلُز 4

 04/00/7104الى  05/00/7103 ال ٌوجد ايزنتٛصا٠ ايؾُٝا٤ ذلُز ايٓاصض 5

 
 :ـالتربٌةكلٌة  -
 

 

 م
 املــدة املطلـوب مــديا املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب

 02/5/7104الى  01/5/7103 ال ٌوجد املادغتري فاط١ُ عاَٞ ذلُز 0

 

 

 -قاف قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة :)هـ( وافق المجلس على إٌ
 

 

 :ـالصٌدبةكلٌة  -
 

 السبـب  عهواى الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب 

 َادغتري بغُ٘ دالٍ ايزٜٔ سًُٞ 0

اعتبٝإ عٔ أَإ اعتعُاٍ َغتشغض ايجٝٛفًًٝني طٌٜٛ املفعٍٛ يف 

 عالز ايضبٛ ايؾعيب ٚايغز٠ ايض١ٜٛ٥ املظ١َٓ

  َضافك١ طٚز  
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 :ـاالدابكلٌة  -
 

 السبـب  عهواى الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م

 َادغتري امسا٤ ثضٚت ذلُٛر 0

االبعار االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ يعاٖض٠ ختإ االْاخ )رصاع١ َٝزا١ْٝ 

 يف ذلافع١ بين عٜٛف(

 صعا١ٜ طفٌ

 
 طب البٌطريالكلٌة  -
 

 ب السبـ عهواى الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب م

 صعا١ٜ طفٌ تكِٝٝ دٛر٠ ايًشّٛ املفضٟ  َادغتري عاصٙ عارٍ ذلُز  0

 

 

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن إلغاء إٌقاف القٌد :ـ -
 

 

 السبب الدرجة اسـم الطالــب م

 اْتٗا٤ َز٠ ايكٝز ربًّٛ عُضٚ ٜػ ذلُٛر 0

 

 

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

 :ـالتجارةكلٌة  -
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بٓا٤ ع٢ً تكضٜض املؾضف املادغتري رٜٓا امحز صٜاض 1

 

 

 :ـالطب البٌطري كلٌة -
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 املادغتري َضطف٢ ع٢ً امحز 1

تٛاصًِٗ َع املؾضفني   ْعضا يعزّ اْتعاَِٗ يف ايزصاع١ ٚعزّ

 نُا دا٤ بهتاب ايكغِ

 املادغتري ذلُز ساَز عبز احلُٝز 2

ْعضا يعزّ اْتعاَِٗ يف ايزصاع١ ٚعزّ تٛاصًِٗ َع املؾضفني  

 نُا دا٤ بهتاب ايكغِ
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 :ـالعلومكلٌة  -
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 ب١بٓا٤ا ع٢ً صغب١ ايطاي ٙزنتٛصااي ٖٝاّ سغني ؽعبإ 1

 
 :ـاالدابكلٌة  -

 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 عزّ االتضاٍ باملؾضف املادغتري ٖاٜزٟ دار ْضٝف رنضٚصٟ 1

 عزّ االتضاٍ باملؾضف املادغتري ٚعاّ ذلُز عًُٝإ عبز ايًطٝف 2

 

 

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

 إىل مو الدرجة الطالــباسـم  م

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ ايفّٝٛ  املادغتري اعضا٤ دابض تٛفٝل 0

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   ن١ًٝ ايطب داَع١ عني مشػ   املادغتري عُار عط١ٝ ؽفٝل 7

 اَع١ بين عٜٛف  ن١ًٝ ايطب د ن١ًٝ ايطب داَع١ قٓا٠ ايغٜٛػ   رنتٛصاٙ صٜٗاّ ابضاِٖٝ ٖاؽِ 3

 ن١ًٝ ايطب داَع١ بٓٗا ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف   رنتٛصاٙ عُضٚ ذلُٛر سغٔ 4

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ اجلاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 ذلُز ذلُٛر خغضأ.ر / 

 

        

 

         

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ اجلاَع١

 

 عال٤ عبز احلًِٝ َضطٚمأ.ر / 

 

 


