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 االستهالل أوال:
 

 . والتهنئة بالعام الميالدي الجديد الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر
 

 ثانياً: المصادقـات   
 
 

 ّ . 17/12/2017( بتاصٜذ   137ايتصزٜل ع٢ً ستطض ادتًغ١ ايغابك١ صقِ ) -

 
 ايكضاص

 .١ ٚافل اجملًـػ عًٞ ايتصزٜل عًٞ ستطض ادتًغ١ ايغابك  -

 

 ثالثا: الضىابط
 

ملكٝزٜٔ املٛافك١ ع٢ً ؽطب قٝز بعض ايطالب ابؾإٔ  ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  .1

 ِٖ املز٠ ايكا١ْْٝٛ.بزصد١ املادغتري العتٓفار

 
 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

عًٝا بٓعاّ املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ارتز١َ االدتُاع١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ال٥ش١ ايزصاعات اي .2

 ايغاعات املعتُز٠.

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ اذتاعبات ٚاملعًَٛات بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً ال٥ش١ ايزصاعات ايعًٝا بٓعاّ  .3

 ايغاعات املعتُز٠.

 ايكضاص

 ٛقض.ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ امل  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  ارتز١َ االدتُاع١ٝ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً املكبٛيني مبضس١ً ايزصاعات  .4

 ّ. 2017/2018( يًعاّ ادتاَعٞ  رنتٛصا٠ –َادغتري  –ايعًٝا )ربًّٛ 

 
 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

ايزصاعات ايعًٝا  املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  ايطب ايبؾضٟ  بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً املكبٛيني مبضس١ً .5

 ّ. 2017/2018َادغتري ( يًعاّ ادتاَعٞ  -)ربًّٛ 
 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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املٛافك١ ع٢ً املكبٛيني االعتزصاى باملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  عًّٛ سٟٚ االستٝادات ارتاص١ بؾإٔ  .6

 2017ّمبضس١ً ايزصاعات ايعًٝا  رٚص ٜٓاٜض يًعاّ ادتاَعٞ 

 
 ايكضاص

 .بعز امتاّ ع١ًُٝ املضادع١ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا ـػٚافل اجملً  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  عًّٛ سٟٚ االستٝادات ارتاص١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً املكبٛيني مبضس١ً  .7

 2017ّايزصاعات ايعًٝا  رٚص ابضٌٜ ٚرٚص انتٛبض يًعاّ ادتاَعٞ 

 
 ايكضاص

 ع١ َٔ االراص٠ ايعا١َ يًزصاعات ايعًٝا.بعز امتاّ ع١ًُٝ املضاد ٚافل اجملًـػ  -

 

املشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ ايصٝزي١ بؾإٔ املٛافك١ ع٢ً تػٝري َغ٢ُ قغِ ايصٝزالْٝات إىل قغِ  .8

 .ايصٝزالْٝات ٚايصٝزي١ ايصٓاع١ٝ

 

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 
 

ايعًُٞ بؾإٔ تٛصٝات َهتب ايتصٓٝف ايزٚيٞ يًتعُِٝ َٔ ٚسز٠ تطٜٛض ايبشح املشنض٠ املكز١َ  .9

 ع٢ً ايهًٝات ٚاالقغاّ يالعالٕ يف يٛس١ اعالْات االقغاّ.

 

 ايكضاص

 أسٝط اجملًػ عًُا.  -

 

ع٢ً فتح باب ايكٝز يًطالب  بؾإٔ املٛافك١ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  .10

 .2017/2018ْٞ يًعاّ ايزصاعٞ ايٛافزٜٔ يف ايفصٌ ايزصاعٞ ايجا

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -

 

 

طالب إيػا٤ قٝز بعض ع٢ً  بؾإٔ املٛافك١ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َاملشنض٠ املكز١َ َٔ ن١ًٝ  .11

 املغذًني بايه١ًٝ يالعباب املٛضش١ بايبٝإ.ايزصاعات ايعًٝا 

 

 ايكضاص

 . ٚافل اجملًـػ  -
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ع٢ً اضاف١ ختصص صقاب١  بؾإٔ املٛافك١ ايزصاعات ايعًٝا يًعًّٛ املتكز١َن١ًٝ  املشنض٠ املكز١َ َٔ .12

ادتٛر٠ ٚختصص ايغال١َ ٚايصش١ امل١ٝٓٗ بزصديت املادغتري ٚايزنتٛصا٠ ايٞ قغِ عًّٛ ايب١٦ٝ 

 ٚايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ بايه١ًٝ.

 ايكضاص

 ٚافل اجملًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.  -

 

ع٢ً طٜار٠ ْصاب االؽضاف ع٢ً ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ  بؾإٔ املٛافك١ اذتكٛمملكز١َ َٔ ن١ًٝ املشنض٠ ا .13

صعا٥ٌ  10صعاي١  يالعتاس املغاعز بزال َٔ  15صعاي١ ٚ  15صعاي١ يالعتاس بزال َٔ  20بادتاَع١ يٝصبح 

 ٚاعتجٓا٤ املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ ٚايٛافزٜٔ َٔ ايٓصاب املشنٛص.

 

 ايكضاص

 ػ ٚااليتظاّ بكضاص زتًػ ادتاَع١.ٛافك١ اجملًعزّ َ  -

 

 500بؾإٔ اعرتاض ٚنال٤ ايهًٝات عًٞ ايزصد١ املطًٛب١ يًتٛفٌ ٚاملكزص٠ مبذُٛع املشنض٠ املكز١َ  .14

 رصد١  سٝح إ قضاص ايتٛفٌ َٔ اختصاصات زتًػ ايزصاعات ايعًٝا.

 

 ايكضاص

 صؼاالْتعاص ذتني تفعٌٝ املضنظ ايًػٟٛ بادتاَع١ بعز ؽٗض َا  -

 

بؾإٔ عضض ايٓا٥ب١ / ؽرئٜ فضاز  اقرتاح بتزصٜػ ختصص ايباٜٛتهٓٛيٛدٞ  املشنض٠ املكز١َ .15

باجملًػ االعًٞ يًزصاعات ايعًٝا صغِ تزصٜغ٘ بهًٝات ايطب ايبؾضٟ ٚايعًّٛ ٚايطب ايبٝطضٟ 

 ٚايصٝزي١ ٚايظصاع١ ٚايزصاعات املتكز١َ.

 

 ايكضاص

نًٝات ايطب ايبؾضٟ ٚايطب ايبٝطضٟ ٚايصٝزي١ ٚايظصاع١ نال َٔ عُٝز ن١ًٝ ايعًّٛ ٚٚنال٤   تهًٝف   -

اجملًػ االع٢ً يًزصاعات ايعًٝا بتزصٜػ ٖشا بإعزار َشنض٠ يًضر ع٢ً ٚايزصاعات ايعًٝا  يًعًّٛ املتكز١َ 

 ايتدصص بادتاَع١.

 

ٍ َٔ ا.ر/ ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١ يًزصاعات ايعًٝا بؾإٔ االؽرتاطات املطًٛب١ يتكِٝٝ ا املشنض٠ املكز١َ .16

DSC  . 

 ايكضاص

 .يف سيو ايؾإٔ تعُِٝ َا دا٤ بال٥ش١ ن١ًٝ ايعًّٛ ع٢ً باقٞ نًٝات ادتاَع١  -

 

املشنض٠ َٔ ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ خبصٛص تٓعِٝ ٚصؽ١ عٌُ رٚي١ٝ باملؾاصن١ َع داَع١ تٓغٞ  .17

 .2018فرباٜض  28فرباٜض سيت  25األَضٜه١ٝ ملز٠ أصبع١ أٜاّ يف ايفرت٠ َٔ 

 

 ايكضاص

 ًػ َع عضض املٛضٛع ع٢ً زتًػ ادتاَع١ املٛقض.ٚافل اجمل  -
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 : المذكزات المقدمة من الكليات رابعا
 

 

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

 
 :ـالحقوقكلية  -

  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 22 ا.ر/ صابح صتٝب بغطا رصاع١ َكاص١ْ ---ايزعِ ٚاثضٙ يف االقتصار ايكَٛٞ  ايزنتٛصاٙ ًٝف١امحز عٓرت خ 1

 ايزنتٛصاٙ ٚيٝز ستُز فِٗٝ 2

اذتُا١ٜ ايتؾضٜع١ٝ ذتض١ٜ ايصشاف١ ٚتأثريٖا ع٢ً اذتٝا٠ 

 رصاع١ َكاص١ْ بني ايكاْْٛني املصضٟ ٚايفضْغٞ –ايغٝاع١ٝ 

 15 ا.ر/ ٖؾاّ عبز املٓعِ

 ايزنتٛصاٙ ايٛفا ستُٛرٚا٥ٌ ابٛ  3

االيتظاّ ايطٛعٞ ٚايٝات َهافش١ ايتٗضب ايطضٜيب يف 

 ايتؾضٜع ايطضٜيب َكاص١ْ بايفك١ االعالَٞ

 ا.ر/ صابح صتٝب بغطا

 ا.ر/ َربٚى عبز ايععِٝ

21 

6 

 

 

 :ـالتربية الرياضيةكلية  -
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  ستُز ٜػ سغٔ 1
اصؽارات َكرتس١ ملٛاد١ٗ بعض املؾهالت ايٓفغ١ٝ بزصؼ 

 ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يتالَٝش املضس١ً االعزار١ٜ

 ا,ر/ صؽا اؽضف

 ر/ مسري سٛي١

4 

6 

2 

ستُز عال٤ ايزٜٔ 

 ستُز
 املادغتري

تصٛص َكرتح ملكضص ايتزصٜب املٝزاْٞ يطالب ؽعب١ االراص٠ 

 داَع١ بين عٜٛف –ب١ٝ ايضٜاض١ٝ ايضٜاض١ٝ به١ًٝ ايرت

 ا.ر/ امحز عبز ارتايل

 ر/ َعتظ عًٞ

- 

- 

 ايزنتٛصا٠  ابٛ ارتري عبز ايتٛاب ط٘ 3

آيٝات َكرتس١ ملهافش١ ايفغار باملؤعغات ايضٜاض١ٝ 

 املصض١ٜ يف ض٤ٛ َبار٨ اذتٛن١ُ

ا.ر/ نُاٍ ايزٜٔ عبز 

 ايضمحٔ

 ر/ َعتظ عًٞ

- 

- 

 ا٠ايزنتٛص ٜامسني عٝز عبز املايو 4

تأثري ايكبعات ايغبع ٚايهضعٞ ايغاخٔ ع٢ً ايتشصٌٝ 

املعضيف ٚاالجتاٖات ملكضص ْعِ َؾهالت ايتعًِٝ يز٣ 

 طايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ ايؾُٝا٤ ععز طغًٍٛ

11 

5 

 ايزنتٛصا٠  ستُٛر ستُز َٓذٛر 5

تطٜٛض َٓٗر ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ يًُهفٛفني يًُضس١ً 

 ١ٜ ٚأثضٙ ع٢ً بعض ْٛاتر ايتعًِاالعزار

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ ستُز ستب

7 

6 

 ايزنتٛصا٠ ستُٛر عٝز عٜٛػ 6

ايتػريات ايتهٓٝه١ٝ يف صبط َٗاصات ادتٌُ اذتضن١ٝ 

 ع٢ً دذذٗاط املتٛاطٜني يف ض٤ٛ تطٜٛاذتاي١ ايبز١ْٝ

 ا.ر/ طًش١ سغني

 ر/ امحز نُاٍ

8 

3 

 ايزنتٛصا٠ ستُٛر عًٞ ستُٛر 7

بضْاَر تعًُٝٞ َزعِ باالْفٛادضافٝو ع٢ً تعًِٝ فاع١ًٝ 

بعض َٗاصات َكضص طضم تزصٜػ ادتُباط يطالب ن١ًٝ 

 ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ داَع١ بين عٜٛف

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ا.ر/ خايز ْغِٝ

11 

3 
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 :ـالصيدلةكلية  -
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  عاص٠ ستُز صابض  1
يف َضض٢  3رصاع١ يًهؾف عٔ بضٚتني ايغًغ١ ارتفٝف١ 

 ايبٗام ٚعالقت٘ بااليتٗاّ ايشاتٞ 

 أر/ عبز ايعظٜظ ايضفاعٞ 

 ر/ صساب ستُز صتٝب 

 أر/ ي٢ًٝ أمحز صاؽز 

15 

3 

7 

 املادغتري  ستُز سغاّ صالح ايزٜٔ 2

ساالت  االيفا= فٝتٛبضٚتني نعال١َ س١ٜٛٝ يف تؾدٝص

 ايتصام ٚاْػُاؼ املؾ١ُٝ ظزاص ايضسِ 

 أّ ر/ إميإ طٜٔ ايعابزٜٔ 

 ر/ محار٠ عؾضٟ 

17 

8 

 املادغتري  ٜامسني أمحز ستُٛر  3

رٚص املٛدات فٛم ايصٛت١ٝ أثٓا٤ اذتٌُ يف تؾدٝص اخرتام 

 املؾ١ُٝ يف ساالت املؾ١ُٝ املتكز١َ 

 أّ ر/ إٜغُإ طٜٔ ايعابزٜٔ 

 ر/ عٝز ستُز عٝز 

17 

- 

 املادغتري  عال َصطف٢ عظٜظ  4

خصا٥ص األطفاٍ املرتررٜٔ ع٢ً عٝار٠ طب ْفغٞ األطفاٍ 

 باملغتؾفٞ ادتاَعٞ ببين عٜٛف 

 أرر/ َٗا عُار ايزٜٔ 

 ر/ ٖؾاّ صالح سنٞ 

3 

3 

 ايزنتٛصا٠  ايؾُٝا٤ ستُز عباؼ  5

ايٛعطا٤ ايكاب١ً يًشٚبإ خالٜا ايهرياتٝٓٛعٝت نعالَات 

 ًز ايتأتيب عضٜض١ٜ اليتٗاب ادت

 أر/ عبز ايعظٜظ ايضفاعٞ

 ر/ ٜاعض َصطف٢ ادتٖٛضٟ 

 أر/ تريٚنٞ رٜٓٝتؾٞ

15 

4 

- 

6 

اميإ ؽضٜف سغٔ 

 خريٟ

 ايزنتٛصا٠

رصاع١ حت١ًًٝٝ يبعض األر١ٜٚ ٚ / أٚ املضنبات ايصٝزي١ٝ 

 احملت١ٜٛ ع٢ً زتُٛع١ األَني أٚ ايهضبٌْٛٝ أٚ نالُٖا

 ا.ّ.ر/ابضاِٖٝ امحز صتٝب

 ٍ عبز اذتُٝزا.ّ.ر/ ا ادال

 ر/ اٌَ عبز املٓعِ

7 

7 

2 

7 

ٖاْٞ ابضاِٖٝ عبز 

 ايعظٜظ
 ايزنتٛصا٠

تعٝني ايؾٛا٥ب ايزٚا١ٝ٥ ف٢ َٝاٙ صضف املغتؾفٝات ف٢ 

 َصض

 محار٠ ستُز ستُٛر /.ر

 َٗا ستُز عبز ايضمحٔ /ا.ّ.ر

 ر/ ١َُٓٝ امحز زتزٟ

2 

7 

1 

 ايزنتٛصاٙ ٚفا٤ ستُز ستُز فٛر٠ 8

ظ٦ٜات ايٓاْٛ َٔ ايهضنِ ف٢ عالز رصاع١ ايزٚص احملتٌُ دت

ايفٓهضٜغتني ف٢ املغتشزث١ بٛاعط١ الّ األعصاب آ

 ادتضسإ

 ا.ر/ اؽضف ستُز ابٛ ايٛفا

 باعِ اْٛص ؽشات١.ر/ . ّأ

 ستُز ع٢ً عاملإ ر.ا.ّ.

 ا.ّ.ر/ اَري٠ َضار ابٛ ٜٛعف

1 

14 

1 

7 

 

 

 :ـالعلومكلية  -
  

 املشـــــرف ةعنوان الرسال الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 

ْضَني أمحز ستُز 

 أمحز 
 املادغتري 

تكِٝٝ ايتأثري ايعالدٞ يًدالٜا ادتظع١ٝ املٝظٜٓؾ١ُٝٝ 

ٚبعض املهْٛات ايٓبات١ٝ ع٢ً ايتٗاب املفاصٌ يف سٝٛاْات 

 ايتذاصب 

 أر/ أعا١َ ستُز أمحز 

 أر/ خايز ستُز َعٗض 

15 

- 

2 

ْاٖز عٝز ملًّٛ عبز 

 ادتٛار 

 دغتري املا
تاثريات بعض ايعالدات ع٢ً ايتصًب املتعزر املغتشح 

 جتضٜبًٝا 

 أر/ سٓإ عبز اذتُٝز عًُٝإ 

 أر/ صؽا صؽار أمحز 

13 

5 

3 

عاص٠ عارٍ عبز ايععِٝ 

 َعٛض 

 املادغتري 
حتطري ٚتٛصٝف بعض ايتٝتاْات ايٓاَْٛرت١ٜ العتدزاَٗا 

 إلرَصاص األصباغ 

 أر/ أمحز أمحز عبز ارتايل

 إ سغٔ سنٞر/ أمي

 ر/ ستُٛر عبز اذتفٝغ 

12 

- 

- 

4 
صاَٞ عًٞ ستُز 

 ؽافعٞ 

 ايزنتٛصا٠ 
رصاعات ْعض١ٜ ع٢ً املٛار ايٓاَْٛرت١ٜ ٚتطبٝكاتٗا يف زتاٍ 

 ايطاق١ ايٓعٝف١ ٚاملتذزر٠ ٚزتاٍ ايب١٦ٝ 

 أر/ أمحز أمحز عبز ارتايل

 ر/ ستُٛر قضْٞ عٛض 

 ر/ ستُز ط٘ أمحز 

11 

3 

- 

5 

إميإ عبز احملغٔ 

 أمحز ايغٝز 
 ايزنتٛصا٠ 

ايتأثري ايعالدٞ يًدالٜا ادتشع١ٝ املٝظٜٓؾ١ُٝٝ املؾتك١ َٔ 

خناع ايععاّ ٚبعض املٓتذات ايطبٝع١ٝ ع٢ً اإليتٗاب 

 املفصًٞ املغتشح جتضٜبًٝا 

 أر/ ستُز بزص ايزٜٔ عاؽٛص 

 أر/ ٖٓا٤ إبضاِٖٝ فِٗٝ 

 أر/ أعا١َ ستُز أمحز 

2 

9 

15 
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 ـ:الطب البشريكلية  -
  

 

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري رٜٓا ستُٛر فدضٟ 1

 َكاصْ٘ بني عكاص ايفٝٓتٛالَني ٚعكاص

ايٓٝرتٚدًغضٜٔ   يًتشهِ يف اخنفاض ضػط ايزّ يف 

 دضاسات ايتٓعري ايٛظٝفٞ يًذٝٛب االْف١ٝ

 أ.ر/ سامت املعتظ ستُٛر

 ٠ أمحزر/ أمحز دٛر

4 

1 

 املادغتري دٕٛ بؾضٟ صتٝب 2

ايتشًٌٝ ايبهرتٜٛيٛدٞ ذتاالت ايتغُِ ايزَٟٛ يألطفاٍ 

سزٜجٞ ايٛالر٠ بٛسز٠ صعا١ٜ املبتغضٜٔ مبغتؾف٢ بين 

 عٜٛف ادتاَعٞ

 ا.ّ.ر / عاَح مسري فُٗٞ

 ر/ ٚيٝز َصطفٞ املالح

 ر/ ْغضٜٔ َصطفٞ ناٌَ

5 

1 

4 

 املادغتري صغز٠ صَطإ فاصٚم 3
ٜا َٚغتٜٛات املصٌ َٔ بعض فٝتاَٝٓات ٚاملعارٕ : ادتٝاصر

 رصاع١ ٚبا١ٝ٥ َص١ًٝ

 أ.ر/ َٛعٞ عبزادتٛار َٛعٞ

 أ.ّ.ر/ آٜاؼ حيٝٞ ابٛعضٜع

 أ.ّ. ر/ َضٚٙ أمحز ستُز

- 

- 

- 

 املادغتري ٚال٤ صَطإ ستُز ٚايٞ 4
عزٟٚ ايطفًٝٝات املع١ٜٛ بني َضضٞ ايغهضٟ مبشافع١ 

 بين عٜٛف

 ٛعٞأ.ر/ َٛعٞ عبزادتٛار َ

 أ.ّ.ر/ آٜاؼ حيٝٞ ابٛعضٜع

 ر/ ٚدزإ ستُز عبزايٖٛاب

- 

- 

- 

 املادغتري ٖٓز ممزٚح ؽعبإ 5

َغتٟٛ عاٌَ ايتػش١ٜ ايعصب١ٝ املغتُز َٔ املذ  يف َضضٞ 

ايغهت١ ايزَاغ١ٝ اذتار٠ املغتدزّ يف عالدِٗ َٓؾط 

 ايبالطَٝٓٛدني  ايٓغٝذٞ

 أ.ر/صؽا سغٔ عًُٝإ

 أ.ر/ يًٝٞ أمحز صاؽز

 سغني تٛفٝل ر/ َين

1 

7 

4 

 

 املادغتري أٌَ مجاٍ عًٞ صارم 6

رٚص ايضْني املػٓاطٝغٞ االْتؾاصٟ يف َضضٞ عضطإ ايهبز 

يف ايتٓبؤ ٚتكِٝٝ االعتذاب١ بعز اذتكٔ ايهُٝٝا٥ٞ 

 ايؾضٜاْٞ

 أ.ر/ أمحز ٖاؽِ ستُز

 ر/ صؽا ستُٛر مجع١

15 

1 

 

 املادغتري ستُز ط٘ أمحز 7
ايػطضٚف بتك١ٝٓ ايفضاؽ١  صأب ثكب طبً٘ االسٕ  باعتدزاّ

 َكابٌ ثك١ٝٓ ايؾضا٥ح ايػطضٚف١ٝ

 ا.ر/ ستُز ؽضٜف  امحز

 ا.ر/ صاَظ صربٟ فِٗٝ

 ر/ ستُز امحز عبزايتٛاب

6 

8 

6 

 املادغتري َض٠ٚ ستُز دابض 8

ايعالق١ بني سزٙ االبصاص ٚمسو طبكات ايؾبه١ٝ 

ارتاصد١ٝ يف َضضٞ االصتؾاح ايؾبهٞ ايغهضٟ مبكٛي١ 

 ايعني

 ّ ايزٜٔ ستُزأ.ر/ سغا

 ر/ أمحز ط٘ دٛر٠

8 

5 

 املادغتري ستُٛر دٛر٠  عبزاهلل 9
األرٜبٛ ْهتني ايبٛيٞ ٚعالقت٘ باملضاسٌ املدتًف١ العتالٍ 

 ايه١ًٝ ايغهضٟ يف َضضٞ ايغهض َٔ ايٓٛع ايجاْٞ

 أ.ّ.ر/ ستُز عبز ايفتاح 

 ر/ ستُٛر فضٜز

 ر/ صساب ستُز عبزايهضِٜ

3 

5 

2 

 املادغتري امحز عبزايٛاسز دابض 10

تؾدٝص ايػؾا٤ ايزَٟٛ مبكٛي١ ايعني املتعًل بايغٔ   

باعتدزاّ املاعح  املكطعٞ ايبصضٟ ايهاؽف يألٚع١ٝ  َكابٌ 

 تصٜٛض االٚع١ٝ بصبػ١ ايفًٛصعني

 ا.ر/ ستُز ٜاعض عٝز

 أ.ر/ نضِٜ عزيٞ صافت

 ر/ صفا٤ عٛض اهلل ستُز

11 

1 

4 

11 

رعا٤ عبزايضمحٔ 

 عبزايفتاح

 املادغتري

يف َصٌ َضضٞ ايفصاٍ ايععُٞ  6االْرت يٛنني َغتٟٛ 

ايتأنًٞ  ٚعالقت٘ بزصد١ ْؾاط ٚاعاق١ املضض يف 

 َغتؾف٢ بين عٜٛف ادتاَعٞ

 أ.ّ.ر/ عبري أمحز عبز املٓعِ

 ر/ رعا٤ َربٚى امحز

 ر/ ؽُٝا٤ عبز املٓعِ قضْٞ

1 

1 

1 

 املادغتري سغٓا٤ بضنات سغين 12
يٓاجت١ عٔ ْكص رصاع١ رٚص اهلبغٝزٜٔ  يف َضض االُْٝٝا ا

 اذتزٜز  ٚاالُْٝٝا املصاسب١ يألَضاض املظ١َٓ

 ا.ر/ صاْٝا ايغٝز ؽعري

 ا.ر/ رٜٓا سغٔ ايزٖؾإ

 ر/ ستُز صدب امحز

6 

2 

3 

 املادغتري عاص٠ عاطف ستُز اْٛص 13

َعزٍ سزٚخ اصتفاع  ضػط ايؾضٜإ ايضْٟٛ عٔ طضٜل عٌُ 

مبتالط١َ  ايتٓفػ  رٚبًض يًكًب يالطفاٍ  ٚاملضاٖكني  املصابني  

 عٔ طضٜل ايفِ

 ا.ر/ اميإ عبزايععِٝ

 أ.ر/ مجاٍ ستُز ط٘

 ر/ اعا١َ عظت بطضؼ

1 

2 

3 

14 

بغاّ ادتٖٛضٟ امحز 

 عًٞ

 املادغتري

تكِٝٝ ٖضَْٛات ايػز٠ ايزصق١ٝ : اهلضَٕٛ املٓب٘ يًػز٠ 

( ايجريٚنغني   T3( تضٜٝبٛرٜٛرٚتضْٚني ) T SHايزصق١ٝ ) 

 (T4 يف االطفاٍ امل  ).   صابني بأُْٝٝا ْكص اذتزٜز 

 ا.ر/ اميإ عبزايععِٝ

 ا.ر مجاٍ ايزٜٔ ستُز ط٘

 ا.ر/ خزجي١ ستُز ابٛدبٌ

1 

2 

6 

15 

ستُز مجع٘ ؽعبإ 

 عبز اجملٝز
 املادغتري

ادضا٤ دضاسٞ ؽاٌَ يف ايعالز ايتشفعٞ  يًُؾ١ُٝ 

 املًتصك١ رصاع١ عًغ١ً َٔ اذتاالت

 ا.ر/ اميإ طٜٔ ايعابزٜٔ  فضٜز

 ٠ عؾضٟ عبزايٛاسزر/ محار

19 

8 

 ايصزاع ايٓصفٞ بني طًب١ ن١ًٝ ايطب داَع١ بين عٜٛف املادغتري َصطف٢ امحز ستُٛر 16

 ا.ر/ صؽا سغني

 ا.ر/ ستُز ابضاِٖٝ عضابٞ

1 

3 
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 املادغتري َٝٓا دضدػ اقالرٜٛؼ 17
تهضاص اعضاض املجا١ْ املفضط١ ايٓؾاط بعز ايفطاّ ايتزصجيٞ 

 كاص ايغٛيٝفٝٓاعنيَكابٌ ايتٛقف املفاد٧ َٔ ع

 ا.ر/ عُضٚ َزست

 ا.ر/ امحز عبز ايباصٟ

 ر/ صبٝع ستُز عبز اهلل

12 

1 

1 

18 

صتٛإ نُاٍ َصطفٞ 

 نُاٍ
 ايزنتٛصاٙ

تكِٝٝ فٛم صٛتٞ ذتذِ غزٙ ايتٛت١ يًذٓني ٚأُٖٝت٘  

نُؤؽض ياليتٗابات راخٌ ايضسِ يف ساالت اْفذاص دٝت 

 املٝاٙ املبهض

 ا.ر/ ستُز ْادٞ ستٝغٔ

 قطب عبزاهللر/ اٌَ 

 ر/ عشض ستُٛر عبزايغالّ

7 

1 

7 

19 

امسا٤ ستُز شتتاص 

 عجُإ

 ايزنتٛصاٙ
ٚاصتباط١ َع  MECP2تعزر االؽهاٍ ارتاص بادتني 

 ايٓؾاط املضضٞ يزٟ  َضضٞ ايش٥ب١ اذتُضا٤ يف َصض

 أ.ر/ عٓا٤ عٝز عبزايؾايف

 ر/ ْٗٞ عبزاذتفٝغ عبزايكارص

 ر/ ؽُٝا٤ عبزاملٓعِ قضْٞ

6 

2 

1 

20 

ز ستُز ايبَٝٛٞ امح

 ابٛ ايفتٛح امحز

 ايزنتٛصاٙ

رصاع١ َكاصْ٘ بني املطاعفات ادتضا١ٜ املبهض دتضاس١ 

ايجزٟ احملافع١ َكابٌ  اعت٦صاٍ ايجزٟ ادتظصٟ املعزٍ يف 

 عضطإ ايجزٟ املبهض

 ا.ر/ عال٤ عبزاذتًِٝ َضطٚم

 ا.ر.ّ/ ٖؾاّ امحز ْفارٟ

 ر/ امحز ستُز صؽار

3 

8 

3 

 

 

 

 :ـلمتقدمةالدراسات اكلية  -
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري دٗار ع٢ً سغٔ ط٘ 1
ارتٛاص ايط٥ٛٝ٘ ٚاملػٓاطٝغٝ٘ ألنغٝز ايبظَح اذتزٜز٣ 

 املغتبزٍ باملعارٕ ايٓاَْٛرتٜ٘ يتطبٝكات َعادت٘ املٝاٙ

 أ.ّ .ر/أمحز ع٢ً فضغ٢ً

 أ.ر/ ستُز ستُز صؽار

21 

5 

2 

ٖزٜض ٜٛعف عبز 

 احملغٔ

 املادغتري

 ايصػضاحمل١ًُ َتٓا١ٖٝ ادتغُٝات بعض تكِٝٝ

 املغتدضد٘ ايًب١ٝٓ ايبهرتٜا َٔ ايٓاتر ٚ بايبهتريٜٛعني

 يًُٝهضٚبات نُطار اإلْغإ َٔ

 فضغ٢ً ع٢ً أمحز. ر.ّ.أ

 عٝز ستُز أعا١َ.ر

 عظَٞ فضز أمحز. ر

22 

4 

3 

 املادغتري رعا٤ عٝز ستُز 3

غطشٞ ايٓاَْٛرت١ٜ ع٢ً ايٛار سات ايتٛتض املعض تأثريب

تؾهٌٝ ايػؾا٤ اذت٣ٛٝ يًبهرتٜا سات املكاَٚ٘ ايعايٝ٘ 

 يعزر نبري َٔ املطارات اذتٜٝٛ٘

 سظٜٔ ٚال٤. ر.أ .ر.ّ.أ

 ستُٛر ستُز أعا١َ.ر

 عظَٞ فضز أمحز. ر

15 

5 

4 

4 

عبزايعاٍ عبزارتايل 

 عبزايعاٍ

 ايزنتٛصا٠

أْٛاع  اتٗا ايٛظٝف١ٝ يف بعضتكِٝٝ ايتٓٛع ايبهتريٟ ٚدٝٓ

 ايرتب١ ايظصاع١ٝ املصض١ٜ

 أ.ر. ٚا٥ٌ ْبٌٝ َضع٢

 ا.ر.ّ. ٚال٤ مجاٍ ستُٛر

6 

3 

 

 

 :ـرياض االطفالكلية  -
  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري ستُز صاحل عبز اهلل 1
ايضٚض١ يف تفعٌٝ  تصٛص َكرتح يتطٜٛض ارٚاص َع١ًُ

 االْؾط١ املٛعٝك١ٝ يف ض٤ٛ خربات بعض ايزٍٚ

 ر/ َزحي١ َصطف٢

 ر/ امسا٤ عٝز مجع١

2 

1 

 املادغتري بٛعٞ زتزٟ امحز 2
بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً االْؾط١ ايف١ٝٓ يف ت١ُٝٓ ايتبارٍ 

 ايعاطفٞ يز٣ االطفاٍ سٟٚ اضطضاب طٝف ايتٛسز

 ر/ امحز فهضٟ بٗٓغاٟٚ

 ر/ ٖٓا٤ فؤار

1 

1 

3 

اال٤ ايغٝز ستُز ابٛ 

 ايًٌٝ

 ايزنتٛصا٠

بضْاَر تزصٜيب قا٥ِ ع٢ً ْعض١ٜ رابضٚعهٞ يف ت١ُٝٓ 

ايتفهري االبتهاصٟ ٚأثضٖع٢ً َغتٟٛ ايطُٛح يزٟ اطفاٍ 

 ايضٚض١ املٖٛٛبني

 ر/ امحز فهضٟ بٗٓغاٟٚ

 ر/ صَطإ عًٞ

2 

1 

 ايزنتٛصا٠ َض٠ٚ امحز َاٖض 4
١ُٝٓ ايٛع٢ االثضٟ فاع١ًٝ بضْاَر يًرتب١ٝ املتشف١ٝ يف ت

 يطفٌ ايضٚض١ باعتدزاّ تك١ٝٓ اهلًٝٛدضافٝا

 ر/ َزحي١ َصطف٢

 ر/ ستُز امحز َاضٞ

1 

1 
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 :ـالتربيةكلية  -

  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 ايزنتٛصا٠  فٝصٌ خبٝت عامل  1
ؼ املضس١ً اإلبتزا١ٝ٥ تطٜٛض مماصعات اإلبزاع اإلراص٠ مبزاص

 بزٚي١ ايهٜٛت يف ض٤ٛ َزخٌ إراص٠ املعضف١ 

 أر/ أعا١َ ستُٛر قضْٞ 

 أر/ أمحز ستُز غامن 

5 

4 

 ايزنتٛصا٠  َضِٜ محٛر اذتضبٞ  2
تطٜٛض ْعاّ صعا١ٜ ايتالَٝش املٖٛٛبني باملضس١ً اإلبتزا١ٝ٥ 

 بزٚي١ ايهٜٛت يف ض٤ٛ خربات بعض ايزٍٚ 
 5 أر/ َضِٜ ستُز ايؾضقاٟٚ 

3 

عبز اإلي٘ فٝشإ 

 اهلادضٟ 

 ايزنتٛصا٠ 

حتغني مماصعات ايؾفاف١ٝ اإلراص١ٜ مبزاصؼ ايتعًِٝ ايعاّ 

 بايهٜٛت يف ض٤ٛ ايفهض اإلراصٟ املعاصض 

 أر/ أعا١َ ستُٛر قضْٞ 

 أر/ أمحز ستُز غامن 

6 

5 

 

 

 

 

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

 

 :ـالطب البيطري كلية -
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصاٙ صتٝب ستُز ستُٛر 1

 ا.ر/ صربٟ ستُز

 َزبٛيٞ ا.ر/ أسٓفٞ

 أ.ر/ أمحز ععز سغني

 ا.ر/ صربٟ ستُز

 ا.ر/ أسٓفٞ َزبٛيٞ

 أ.ر/ أمحز ععز سغني

 ا.ر/ خايز أمحز ؽكري

 ايزنتٛصاٙ ز عاؽٛص أمحزٚال٤ أمح 2

 أ.ر/ عضف١ َؾضف

 أ.ر/ مجاٍ  ستُز

 أ.ر/ عضف١ َؾضف

 أ.ر/ مجاٍ  ستُز

 ا.ر/ عُار شتتاص

 

 

 :ـالعلوم كلية -
 
 

 
 

 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠  ٚعاّ ٚسٝز ايزٜٔ أمحز  1
 أر/ عارٍ عبز املٓعِ أمحز 

 إميإ صالح عبز ايضسِٝ  ر/

 أر/ عارٍ عبز املٓعِ أمحز 

 ر/ إميإ صالح عبز ايضسِٝ 

 أر/ َضدضٜت طًَض 

 ر/ ستُز إبضاِٖٝ طْاتٞ 

 ايزنتٛصا٠  صاْٝا ستُٛر ستُز أمحز  2

 أر/ عارٍ عبز املٓعِ أمحز 

 ر/ بغٓت ستُٛر ستُز 

 ر/ إميإ أمحز عًطإ ستُز 

 أر/ عارٍ عبز املٓعِ أمحز 

 ٓت ستُٛر ستُز ر/ بغ

 ر/ إميإ أمحز عًطإ ستُز

 ر/ ستُز إبضاِٖٝ طْاتٞ
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 :ـالتربية الرياضية كلية -
 

 
 

 
 

 

  

 بعد التعديلاالشراف  قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع املادغتري  ٖٓا٤ َصطف٢ َعٛض 1

 ا.ر/ َزست ابٛ عضٜع

 ر/ غار٠ عاطف

 

 

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

 كلية العلوم :ـ -
 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 

ْغٝب١ عبز ايضاطم 

 ْعُإ 

 املادغتري 

تأثري ايتػريات املٓاع١ٝ يربٚتني 

املغتدًص َٔ  70ايصز١َ اذتضاص١ٜ 

 طفٌٝ ايفٝالصٜا 

ايتػريات املٓاع١ٝ املصاسب١ يعالز 

 سغاع١ٝ ايض١٥ يف ايف٦ضإ ايصػري٠ 

 غري دٖٛضٟ 

 املادغتري  آال٤ ستُز عًٞ سغٔ  2

تكِٝٝ تأثريات َهْٛات قؾض ايربتكاٍ 

ايٝٛعفٞ ع٢ً َضض ايبٍٛ ايغهضٟ 

 َٔ ايٓٛع ايجاْٞ يف ادتضسإ ايبٝطا٤ 

صٚ تكِٝٝ تأثريات املغتدًص َٔ اهلٝز

إٜجاْٛيٞ يكؾض مثاص ايربتكاٍ ايٝٛعفٞ 

ٚاهلٝٝغربٜزٜٔ ٚايهٝٛصعتني ع٢ً 

َضض ايبٍٛ ايغهضٟ املغتشح 

بايٓٝهٛتني أَٝز ٚاالعرتبتٛطتٛعني يف 

 ادتضسإ ايٜٛغرت 

 غري دٖٛضٟ 

3 

٢ْٗ عبز ايععِٝ أمحز 

 ستُٛر 

 ايزنتٛصا٠ 

تكِٝٝ اآلثض ايٛقا٥ٞ يبعض املهْٛات 

فاصٌ املغتشح ايٓبات١ٝ ع٢ً ايتٗاب امل

 جتضٜبًٝا يف ادتضسإ 

تكِٝٝ ايتأثريات ايٛقا١ٝ٥ يًُغتدًص 

اإلٜجاْٛيٞ املا٥ٞ يكؾض مثاص ايًُٕٝٛ 

ٚادتضٜب فضٚت ع٢ً اإليتٗاب املفصًٞ 

املغتشح مبغاْز فضٜٚٓز ايهاٌَ يف 

 سنٛص ادتضسإ ايٜٛغرت 

 غري دٖٛضٟ 

 

 

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلية  -
 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل ـةالدرج اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصا٠ اٜٗاب ايغٝز بزٜض 1

حتغني ٚطٜار٠ بٓا٤ دظ٦ٜات ايٓاْٛ َٔ 

 َصارص َٝهضٚب١ٝ

ايبٓا٤ اذت٣ٛٝ املٝهضٚب٢ دتظ٦ٜات ايٓاْٛ 

 ٚتطبٝكاتٗا ايطب١ٝ اذت١ٜٛٝ

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

 

 :ـ البيطري كلية الطب  -
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

1 

رٜٓا ستُز امساعٌٝ 

 سغٔ 

 17/11/2018إيٞ  18/11/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري 

2 

َادز٠ محزٟ امساعٌٝ 

 عًُٝإ 

 18/11/2018إيٞ  17/11/2017َٔ 17/11/2017أيٞ  18/11/2016َٔ   املادغتري 

 22/12/2018إيٞ  21/12/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  ؽُٝا٤ امحز عبزايعظٜظ  3

 20/12/2018إيٞ 23/12/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  صضا ستُز صالح ايزٜٔ  4

5 

َصطفٞ ستُٛر أمحز 

 ستُز 

  17/11/2018إيٞ  18/11/02017َٔ   17/111/2017إيٞ  18/11/2016 املادغتري 

6 
ستُز عارٍ امحز 

 ستُز 

 20/12/2018إيٞ  23/12/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري 

 22/12/2018إيٞ  21/12/2017َٔ  ال ٜٛدز  املادغتري  أمحز عٝز عُاص امحز  7

 املادغتري  اعضا٤ ْاصض أَني سًُٞ  8

 إيٞ  18/11/2016َٔ 

17/11/2018 

 17/11/2018إيٞ  18/11/2017َٔ 

 
 

 :ـ التربية الرياضية كلية  -
 
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ 30/9/2017اىل  10/2016ا/ املادغتري  ؽُٝا٤ طًعت عٛض اهلل 1

 30/4/2018اىل  31/10/2017 31/10/2017اىل  1/5/2017 املادغتري  رايٝا امحز فُٗٞ 2

3 

ٖاي١ ستُز ستُز عبز 

 ايضمحٔ

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ 30/9/2017اىل  10/2016ا/ املادغتري 

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ ال ٜٛدز  املادغتري عًٞ ستُز عًٞ ستُز 4

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ 30/9/2017اىل  10/2016ا/ املادغتري ٖب٘ ستُز عبز ايغالّ 5

 30/9/2018اىل  10/2017ا/ ال ٜٛدز  ايزنتٛصاٙ  سغنيعًٞ عبز اهلل 6
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 :ـ  التجارةكلية  -
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 21/12/2018إىل   22/12/2017َٔ  ال ٜٛدز ايزنتٛصا٠ ٖٝاّ ستُز ْادٞ ستُز 1

 
 

 :ـ البشري كلية الطب  -
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة الطالــباسـم  م

1 

ستُز ساَز ستُز 

 سغٓني 

 َز عاّ خاَػ  2017/2018 ال ٜٛدز  املادغتري 

 َز عاّ خاَػ  2017/2018 ال ٜٛدز  املادغتري  اسالّ  ستُز عًطإ  2

 ) َز عاّ عارؼ(  2017/2018 ) َز خاَػ (  2016/02017 املادغتري   ؽارٟ عبزاملغٝح طنٞ 3

4 
امحز حيٝٞ امساعٌٝ 

 ستُز 

 3/2018أيٞ  3/2017عاّ عارؼ َٔ  3/2017أيٞ 3/2016عاّ خاَػ  َٔ  ايزنتٛصاٙ

  3/2017أيٞ  3/2016عاّ خاَػ َٔ  ال ٜٛدز ايزنتٛصاٙ مسإ عًٞ طٜزإ دابض  5

6 

ستُز امحز 

 عبزاذتُٝز ٖٓزٟ 

  10/2018إيٞ  10/20127عاّ عابع َٔ   10/2017أيٞ  10/2016عاّ عارؼ َٔ  ايزنتٛصاٙ

7 

امحز ستُز مجاٍ 

 ايزٜٔ ٖٚب٘ 
 10/2018إيٞ  10/2017عاّ خاَػ  ال ٜٛدز  ايزنتٛصاٙ

 
 :ـ  لحقوق كلية ا -   
 

 املــدة املطلـوب مــدها املـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 ايزنتٛصاٙ  فاٜظ عبزاهلل امحز  1
 َٔعارؼ   َز

  18/11/2017إيٞ  19/11/2016

  18/11/2018إيٞ  11/2017/ 19  َٔ       

 ايزنتٛصاٙ  ٚا٥ٌ  عبز اجملٝز سغٔ  2

 َز ثاْٞ َٔ 

 16/1/2018إيٞ  17/1/2017

  16/1/2019إيٞ  17/1/2018َٔ 

3 

ْٗاٍ ستُز عُار ايزٜٔ 

 تٛنٌ 

  18/5/2018إيٞ  19/5/2017َٔ  ال ٜٛدز  ايزنتٛصاٙ 

  16/1/2019إيٞ  17/1/2018َٔ   16/1/2018إيٞ  17/1/2017َز ثاْٞ  َٔ  ايزنتٛصاٙ  إمساعٌٝ َعظ امحز  4

5 

عبز املٛيٞ طٜٔ ايعابزٜٔ 

 ستُز 

  18/6/2018إيٞ  19/6/2017َٔ  ال ٜٛدز                                   ايزنتٛصاٙ 

6 

ستُٛر سغني عًُٝإ 

 عضسإ 
   17/12/2018إيٞ 18/12/2017َٔ  ال ٜٛدز                                   ايزنتٛصاٙ  
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 -)هـ( وافق المجلس على إيقاف قيد رسائل الماجستير والدكتوراه التالية :
 

 

 :ـالطب البشريكلية  -
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 ايغفض إىل ارتاصز  ايزبًّٛ  ٖب٘ ستُز إبضاِٖٝ  1

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 صعا١ٜ طفٌ املادغتري  عال صاضٞ ستُز 1

 

 

 

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

 

 :ـالطب البيطريكلية  -
 

 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 املادغتري أمحز ستُز مجاٍ  1
ّ ايتٛاصٌ َع عٔ ايزصاع١ ٚعز ٘بؾإٔ اْكطاع

 ايغار٠ االعاتش٠ املؾضفني نُا دا٤ بهتاب ايكغِ .

 

 

 :ـالصيدلةكلية  -
 

 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 عزّ تٛاصٌ ايطايب َع املؾضفني ٚاملصضٚفات ايزصاع١ٝ  املادغتري  إبضاّ سنٞ ايفْٛػ  1
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 شأن نقل القيد :ـوافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى ب -
 

 

 إىل من الدرجة اسـم الطالــب م

 داَع١ عني مشػ داَع١ بين عٜٛف ربًّٛ ؽضٜف ستُٛر طًعت 1

 

  

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلية الطب البشرى بشأن استكمال رسائل الماجستير : -
 

 

 مالحظات التخصص اسـم الطالــب م

 دٝز    - 2017رٚص َاٜٛ  ايضَٚاتٝظّ ٚايتأٌٖٝ  اَضاض  ْٗٞ بٗا٤ ايزٜٔ ستُز  1

 
 قيد من الشطب :المن كلية التربية بشأن إعادة المقدمة  وافق المجلس على المذكرة - 
 

  

 املشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 املادغتري  أمسا٤ عًٞ ناٌَ   1
سز يف ض٤ٛ أٖزاف ايتعًِٝ تفعٌٝ رٚص َزاصؼ ايفصٌ ايٛا

 املٛاطٟ 

 أّ ر/ عٗاّ ٜػ أمحز 

 ر/ َض٠ٚ عظت عبز ادتٛار 

3 

1 

 

 

 

 ْا٥ب ص٥ٝػ ادتاَع١

 يًزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 عال٤ عبز اذتًِٝ َضطٚمأ.ر / 

 

        

 

         

 ,,ٜعتُز  

 ص٥ٝػ ادتاَع١

 

 َٓصٛص سغٔ امحزأ.ر / 

 

 


