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 أهبًت الوجبلس واللجبى 

 هجلس الكليت هحضر اجتوبع

   2222 /2222" للعبم الجبهعي الثبًيت" الجلست 

 9/02/2222فق 0الووا األحدالوٌعقدة يوم و

وذلظ في تساـ الداعة العاشخة والشرف صباح  2022/2023" لمعاـ الجامعيالثانيةعقج مجمذ الكمية "الجمدة 
عسيج الكمية ورئيذ السجمذ بحزػر كل  .د/ محسهد عبج العديد متهلي قهرةبخئاسة أ 9/10/2022ق يػـ األحج السػاف

 مغ:
 وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث     ػ أ.د/ شاىخ عبج الدتار محسػد

 ػػػػػػػػػػةوكيل الكمية لذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػ أ.د/ عبج الخحسغ الدباعي سخحاف
 رئيذ قدع أمخاض الباششة العامػػػػػػػة    عبج هللا عبج العديد بيشديػ أ.د/ 
 قدع الرحة العامة وشب السجتسػػع رئيذ    محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 

  رئيذ قدع شب وجخاحة العيغ     ػ أ.د/ ىجى دمحم كامل الدبكي
 لعامةالجخاحة ارئيذ قدع      حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 
 قدع جخاحة التجسيل والحػػػػخوؽ  رئيذ     دمحم أحسج أحسػج مجاىجػ أ.د/ 
            قدع الصفيميػػػػات رئيذ    نادية صالح دمحم الشحاسػ أ.د/ 

 األنف واألذف والحشجخةقدع ب رئيذ     أحسج عبج السشعع رجب د/ػ أ.
   ألوعية الجمػيػػػةئيذ قدع أمخاض القمب وار    دمحم فيسي الشعسانيأ.د/ػ 

 األشعة التذخيريةقدع  رئيذ    حاـز حدغ عيج حدغػ أ.د/ 
 الحيػيػػػػػػػػػػػػػة رئيذ قدع الكيسياء   مآثخ كامل عبج الدالـ الذافعي ػ أ.د/
   الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيػػلرئيذ قدع     سسخ جابخ أحسج سميساف  ػ أ.د/

 رئيذ قدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػة     خدمحم عبج الػاحج جابػ أ.د/ ػ
    السخ واألعرػػػػاب رئيذ قدع جخاحة   حداـ عبج الحكيع الشعساني ػ أ.د/ 
 ة ػػػػرئيذ قدع التذخيػػػح واألجشػػػػػػ      ىشاء زكخيا عامخ نػح ػ أ.د/
      ػػػػػيجرئيذ قدع أمخاض الشداء والتػلػػػػػ    حامج الديج حامج المقػه ػ أ.د/

  رئيذ قدع جخاحة العطػػػػػػاـ     ػ أ.د/ أيسغ دمحم محسػد عبيج
 قدع األمخاض الستػششةرئيذ    ػ أ.د/ أيسغ دمحم عبج الغشي المحمح 

  رئيذ قدع شب األسػػػخة   ىالة دمحم السريمحي شاىيغد/ أ.ػ 
  ػةػاإلكميشيكيػ رئيذ قدع الباثػلػجيا    سياـ أحسج زكي خزيخ  أ.د/ػ 

 ةػػػػػػالصب الذخعي والدسـػ اإلكميشيكيقدع  رئيذ      عدة وجيو زناتيػ أ.د/ 
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 رئيذ قدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكيػػػػػػػػة    د/ ميا دمحم عمى البصر أ. ػ
 لػجي قدع اليدتػ رئيذ       د/ ىالة دمحم الحخوف أ. ػػ

  السدالظ البػليةحة قدع جخاب رئيذقائع بعسل     سمصاف دمحم سمصاف  د/ػ أ.
 ع الباثػلػجيػػػػػػػػػاػػػبقد قائع بعسل رئيذ    مذيخة دمحم عبج الػاحجػ أ.د/ 

 رئيذ قدع التخجيخ والعشاية السخكػػػدةقائع بعسل      ػ أ.د/ غادة عمي حدغ إبخاىيع
 رئيذ قدع عالج األوراـ والصب الشػوي قائع بعسل     ػ أ.د/ دمحم أبػ الفتػح شحاتة

 رئيذ قدع األمخاض الرجرية والتجرف قائع بعسل     خسيذ أحسج عامخ عبج الػىاب أ.د/
 األنف واألذف والحشجخةقدع ب رئيذقائع بعسل      صفاء دمحم القصب صالح د/ ػ 
   بقدع شب األسػػػػخةمتفخغ أستاذ      أ.د/ تغخيج دمحم فخحاتػ 
 لفديػلػجياابقدع متفخغ أستاذ     سييخ عبج الحسيج صالحأ.د/  .
 بقدع اليدتػلػجيامتفخغ أستاذ     عصية سامي الحديشيأ.د/ ػ 
   أستاذ بقدع األمخاض الستػششة    دمحم عالء الجيغ نػح أ.د/ ػ 
 أستاذ بقدع الباثػلػجيا اإلكميشيكية      روحية حدغ العجؿأ.د/ .

 سػـ الصب الذخعي والدبقدع متفخغ أستاذ      سامي عبج اليادي حسادػ أ.د/ 
 السدالظ البػليةقدع جخاحة ب أستاذ     أحسج أحسج جساؿ الجيغ د/ػ أ.

 عالج األوراـ والصب الشػوي أستاذ بقدع     ناصخ دمحم عبج الباري ػ أ.د/ 
  قدع السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعةب أستاذ    سحخ عمى دمحم عمىػػ أ.د/ 
 اض الجمجية والتشاسميػػةبقدع األمخ  أستاذ     عدة جابخ عشتخ فخجػ أ.د/ 

   أستاذ بقدع جخاحة العطػػػػػػػاـ   دمحم عبج هللا الراوي حبيبأ.د/ ػ 
  ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ    األسػدبياء الجيغ وديع ػ أ.د/ 

  ة التذخيريػػػةػػػػأستاذ بقدع األشع    ػ أ.د/ دمحم شػقي عبج هللا
 ب وجخاحػػػة العيػػغػػشأستاذ بقدع     ػ أ.د/ فخيج دمحم فخيج وججي

 ةػػة العامػػػػأستاذ بقدع أمخاض الباشش    أحسج راغب تػفيق سالعأ.د/  ػ
 ع الباثػلػجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقد    ػ أ.د/ داليا رفعت الديج الذخاكي

 اذ بقدع األمخاض الرجرية والتجرف أست     دمحم عبج الدتار أغاػ أ.د/ 
 أستاذ بقدع التذخيػػح واألجشػػػػػػة   خاىيعػ أ.د/ وائل بجر محي الجيغ إب
 أستاذ بقدع أمخاض القمب واألوعية الجمػية    ػ أ.د/ نجالء فييع أحسج سبيع
 شػب السجتسع الرحة العامة و أستاذ بقدع     ػ أ.د/ ىالة مخواف دمحم  جبخ

 أستاذ بقدع األنف واألذف والحشجػػػػػخة    ػ أ.د/ إبخاىيع أحسج عبج الذافي
 ػػػػة ػػاء الحيػيػػأستاذ بقدع الكيسيػ    أشخؼ عبج الخؤؼ داود أ.د/ ػ

 ة والعربيػةػػأستاذ بقدع األمخاض الشفدي    ػ أ.د/ إبخاىيع الديج األحسخ
 بقدع جخاحة العطػػػػػػػاـمتفخغ أستاذ     بياء الجيغ دمحم الدخوي أ.د/  ػػػ
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   جياالباثػلػ أستاذ بقدع      رحاب مشيخ سسكةػػ أ.د/ 
   الجخاحة العامةبقدع متفخغ أستاذ      سعيج إبخاىيع السالحػػػ أ.د/ 
   األشعة التذخيريةأستاذ بقدع      أشخؼ أنذ زيتػف ػػ أ.د/ 
   الباثػلػجياأستاذ بقدع     ىياـ عبج الدسيع عيادػػ أ.د/ 

     السشػفيةسابقا جامعة كمية الحقػؽ عسيج     أبػ الخيخ أحسج عصية د/ػػ أ.
 األمخاض الستػششةبقدع أستاذ مداعج      حداـ الجيغ مرصفي سميعػ  د/ 
 وتم دعهة كل من :* 

 وقائع بعسل مشدق بخنامج الصب التكامميوشب السجتسع الرحةالعامةبقدع األستاذ  صفاء عبج الفتاح بجرػػ أ.د/ 

 جيخ وحجة ضساف الجػدةوقائع بعسل م ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ  أميخة فتحي عبج العاشيػ أ.د/ 
   مجيخ وحجة العالقات الخارجيةو  أستاذ بقدع الباششة العامػػػة    أحسج دمحم دمحم زىخافأ.د/ ػػ 

 عج بقدع شب األسخة ومجيخ مخكد تصػيخ التعميع الصبيالسدا األستاذ    ػ د/ نجػي نذأت حجازى 
 
 عن الحزهر كل من :تغيب  * و

 ةػػػػػػرئيذ قدع األمخاض العربية والشفدي ػ أ.د/ رشا عمى مرصفي القباني    البعميع والصػػ أ.د/ وكيل الكمية لذئػف الت
 ة  السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاع ػػ أ.د/ أمل فتح هللا عبج الخحيع مقمج رئيذ قدع

 شب األشفاؿرئيذ قدع  ػ أ.د/   جخاحة القمب والرجررئيذ قدع  رفيق فكخي بخسـػػ أ.د/ ػ
  بقدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية أستاذ عادؿ حديغ عبجالسعصي عسخ/ أ.د ػ

 ػ أ.د/ شارؽ فؤاد كذظ  أستاذ بقدع جخاحة التجسيل والحخوؽ 
  والعشاية السخكػػػدة أستاذ بقدع التخػجيػخ صفاء دمحم ىالؿ ػ أ.د/ السخ واألعرابقدع جخاحة ب أستاذ  عادؿ دمحم حشفي د/ػ أ.

 خاض الشدػاء والتػليػػػػجػػ أ.د/ دمحم عبجالغشي دمحم عسارةأستاذ بقدع أم جخاحة القمب والرجرأستاذ بقدع  بج السخضيإسالـ محب عػ أ.د/ 
 ب األشفػػػػػػػػاؿػأستاذ بقدع شػ ػ أ.د/ سامح عبج هللا عبج الشبي  اذ بقدع الجخاحػػػػة العامػػػػػةأست ػ أ.د/ أحسج صبخي الجساؿ

 الكيسياء الحيػيةبقدع أستاذ مداعج  الديج صابخ أبػ الشػر ػ  د/  نقيب أشباء السشػفيػػػػػػػػػة   د/ حديغ أحسج نجا   ػ 
  التػليج وأمخاض الشداءمجرس بقدع عراـ عبج الطاىخ أميغ  د/ ػ  مخ واألعراببقدع  أحسج فتحي محسػد شيحة  مجرسػ  د/  

    
يج الكمية ورئيذ السجمذ بحكخ " بسم عس محسهد عبج العديد قهرةواستيل الجمدة الديج أ.د/ 
 ...سجمذ متسشيا لمجسيع دواـ التهفيق الالدادة الحزهر أعزاء بهللا الخحسن الخحيم " ثم رحب سيادتو 

     عبػػج القػػهد عبػػج الػػج م محسػػهد بهقػػهؼ دقيقػػة حػػجاد عمػػط روح الصبيػػب/جسيػػع الحزػػهر و سػػيادتو  قػػاـ* 
 .السجرس السداعج بقدع التخجيخ 

 تو الجسيع بسشاسبة السهلج الشبهد الذخيف .*ىشا سياد
عراـ عبج الهنيذ كسا شكخ أ.د/ األنف واألذف والحشجخة * ىشأ أ.د/ أحسج عبج السشعم رجب لتهلييا رئاسة قدم 

 عمي فتخة رئاسة لمقدم بحيخد 
 : الوٌبقشبث

 لتعميسيةػػ العسمية ا4 ػػ امتحانات الجراسات العمياALEX 2ػػ جياز 2  ػػػ متحف التذخيح0
 عمى الشحػ التالي :في عخض السهضهعات السجرجة بججوؿ األعساؿ سيادتو ثم بجأ  *
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 : الوصبدقبث :أوال 

  87/2/02/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223 يلمعاـ الجامع" األوليالسرادقة عمط محزخ اجتساع مجمذ الكمية "الجمدة 
 . 86/1/9/2222حتى  1/1/9/2222 لقخارات مغوالستزسشة ا 11/98/2222 السػافق

 القــــرار

 السرادقة
 

 ثبًيب : هوضوعبث لإلحبطت :

  88/2/02/2222الووضوع رقن 

 الثالثاءوالسشعقجة يـػ  2221/2222لمعاـ الجامعي الجراسات العميا" لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 . 6/9/2222السػافق 

 : القــــرار

 مذ عمساأحيط السج
  89/2/02/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2221/2222لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجشة "إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 .2/12/2222السػافق 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  92/2/02/2222الووضوع رقن 

السػافػػق  األحػػجوالسشعقػػجة يػػـػ  2221/2222لمعػػاـ الجػػامعي السكتبػػات" لجشػػة "إحاشػػة السجمػػذ عمسػػا بسحزػػخ اجتسػػاع 
2/12/2222 . 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  90/2/02/2222الووضوع رقن 

 2222/2223لمعاـ الجامعي القيم والسبادئ وأخالقيات البحث العمسي لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
  . 2/12/2222السػافق  األحجوالسشعقجة يـػ 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
 

  92/2/02/2222الووضوع رقن 

والسشعقػجة يػـػ  مجمذ إدارة بخنامج الصػب والجخاحػة التكػاممي والبخنػامج الستسيػدع إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتسا
 . 9/12/2222السػافق  األحج

 : القــــرار

 والسػافقة عمى ما جاء بالسحزخ . أحيط السجمذ عمسا
  92/2/02/2222وضوع رقن الو
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والسشعقجة يػـ  2222/2223لمعاـ الجامعي شئهف التعميم والصالب" لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 . 9/12/2222السػافق  األحج

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
 

 ثبلثب : الووضوعبث الوؤجلت  :

  94/2/02/2222الووضوع رقن 

 .  2222/2223لمعاـ الجامعي  سشبثقة عن مجمذ الكميةتذكيل المجاف العمسية ال
 ـرارـالقــ

 السػافقة عمى تذكيل المجاف السشبثقة عغ مجمذ الكمية عمى الشحػ التالي :
 : أوال : لجشة شئهف التعميم والصالب

 رئيدا     البوكيل الكمية لذئػف التعميع والص             ػ أ.د/0
 عزػا       رئيذ قدع الباششة العامة    بيشديعبج هللا عبج العديد ػ أ.د/ 2
 عزػا      رئيذ قدع الجخاحة العامػػػػة   حاتم محسهد سمصافػ أ.د/ 2
   عزػا      رئيذ قدع شب وجخاحة العيغ  ىجد دمحم كامل الدبكيػ أ.د/ 4
 عزػا     رئيذ قدع الصب الذخعي والدسػـ         عدة وجيو أمين زناتيػ أ.د/5
 عزػا (2+5) رئيذ قدع اليدتػلػجيا ومشدق بخنامج العاـ  ىالة دمحم الديج الحخوف  ػ أ.د/6
 عزػا الجػدة(  وحجة ضساف )مجيخ  الصفيمياتأستاذ بقدع    أميخة فتحي عبج العاشيد/ أ. ػ 7
 عزػ إداري         مجيخ إدارة شئػف التعميع والصالب    رشا فتح هللا بجر /أػ 8
 عزػ إداري        كتب وكيل الكمية بس باحث شئػف تعميع  ج الفتاح رجبإبتداـ عب ػ الديجة/9

 ثانيا : لجشة الجراسات العميا :
 رئيدا     وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث شاىخ عبج الدتار محسهدػ أ.د/ 0
 عزػا       أستاذ بقدع الصفيميات   وفاء دمحم القخشػ أ.د/ 2
 عزػا    الصب الذخعي والدسػـقدع  أستاذ   سادسامي عبج اليادد حػ أ.د/ 2
 عزػا     أستاذ بقدع األنف واألذف والحشجػػػػػخة   إبخاىيم أحسج عبج الذافيػ أ.د/ 4
 عزػا   ةػػػػػػرئيذ قدع األمخاض العربية والشفدي   رشا عمط مرصفي القبانيػ أ.د/ 5
 زػاع      يةأستاذ بقدع األمخاض الرجر    أ.د/ رنا حمسي اليمباود ػ 6
 عزػا     األمخاض الرجرية أستاذ قدع    أحسج عامخ عبج الهىابػ أ.د/ 7
  عزػ إداري       قائع بعسل مجيخ إدارة الجراسات العميا   دمحم فكخد زيجاف ػ الديج/8
 ري مجيخ مكتب أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا عزػ إدا قائع بعسل  ىاني إبخاىيم السيجد     ػ الديج/9

 : لجشة العالقات الثقافية : ثالثا
 رئيدا       وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث  شاىخ عبج الدتار محسهد ػ أ.د/0
 عزػا     جخاحة التجسيل والحخوؽ  قدعرئيذ      دمحم أحسج مجاىج ػ أ.د/2
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 عزػا      رئيذ قدع عالج األوراـ والصب الشػوي     دمحم أبه الفتهح الديجػ أ.د/ 2
 عزػا             شب وجخاحة العيغرئيذ قدع   ىجد دمحم كامل الدبكي ػ أ.د/4
 عزػا       رئيذ قدع الصفيميات    ػ أ.د/ ناد ة صالح الشحاس5
 عزػا           مجرس بقدع جخاحة القمب والرجر  دمحم جساؿ الجين حجاجػ   د/ 6
 عزػا           ع الباششة العامةأستاذ مداعج بقد   عبج الشاصخ جاب هللاػ   د/ 7
 زػ إداري ع        مػضف بإدارة عالقات ثقافية    خالج عباس القاضي ػ الديج/8
 عزػ إداري                مػضفة إدارة العالقات الثقافية   ىشاء عبج الفتاح الذافعي /ةػ الديج9

 : لجشة السكتبات : رابعا
 رئيدا      الكمية لمجراسات العميا والبحػث  وكيل شاىخ عبج الدتار محسهد ػ أ.د/0
 عزػا           رئيذ قدع جخاحة السخ واألعراب  ػ أ.د/ حداـ عبج الحكيم الشعساني2
 عزػا              اليدتػلػجيابقدع متفخغ  أستاذ   سامي الحديشي عصيةػ أ.د/ 2
 عزػا  ألذف والحشجخةاألنف واقدع ب أستاذ الدسعيات   حداـ سشي البياء شمعتػ أ.د/ 4
 عزػا      السيكخوبيػلػجيا قدعأستاذ ب   مبخوؾ محسهد غشيمأ.د/ػ 5
 عزػا       الرحة العامة وشب السجتسع أستاذ بقدع  ػ أ.د/ ىهيجا دمحم أنهر الذاذلي6
 عزػا                الصفيميات أستاذ بقدع   إسساعيل محسهد محـخػ أ.د/ 7
 عزػ إداري      مجيخ إدارة السكتبات ورئيذ شبكة السعمػمات بالكمية         اغدمحم سعج الرب ػ الديج/8
 عزػ إداري        خرائي مكتبات بجرجة مجيخ عاـكبيخ أ   فاتن فاروؽ الخفاعي/الديجةػ 9

 : القيم وأخالقيات البحث العمسي: لجشة  خامدا
 رئيدا      يا والبحػث وكيل الكمية لمجراسات العم شاىخ عبج الدتار محسهد ػ أ.د/0
 عزػا   الرحة العامة وشب السجتسع  قدعرئيذ    ػ أ.د/ محسهد الديج أبه سالم2
 عزػا     األمخاض الجمجية والتشاسميةقدع  رئيذ   دمحم عبج الهاحج جابخ أ.د/ػ 3
 عزػا    قدع األمخاض الستػششةرئيذ    أ سن دمحم عبج الغشي المحمح أ.د/ػ 4
 عزػا             أستاذ بقدع جخاحة السدالظ البػلية   دمحم سمصاف سمصافػ أ.د/ 5
 عزػا     الباثػلػجياقدع ب أستاذ    ىالة سعيج الخبيعيػ أ.د/ 6
 عزػا                 ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ   األسهدبياء الجين ود ع ػ أ.د/ 7
 عزػ إداري             بالكمية  بحػثالمجيخ إدارة        مخوة عبج الخحيم الشقيب /ةػ الديج8
 عزػ إداري          باحث بحػث بالكمية   أسساء محسهد حهاش /الديجةػ 9

 : لجشة شئهف خجمة السجتسع وتشسية البيئة : سادسا
 رئيدا     وكيل الكمية لذئػف خجمة السجتسع وتشسية البيئة  / عبج الخحسن الدباعي سخحافػ أ.د0
 عزػا     قدع الرحة العامة وشب السجتسعب أستاذ   لفتاح الديج بجرصفاء عبج اػ أ.د/ 2
 عزػا      الشػوي أستاذ بقدع عالج األوراـ والصب    إ ساف عبج الخازؽ تهفيق /ػ أ.د2
 عزػا       ب وجخاحػػػة العيػػغػػأستاذ بقدع ش   فخيج دمحم فخيج وججيػ أ.د/ 4
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 عزػا      بقدع الباششة العامة  أستاذ   ػ أ.د/ محسهد عبج العديد عسارة5
 عزػا  الرحة العامة وشب السجتسعأستاذ مداعج بقدع    زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 6
 عزػا       أستاذ مداعج بقدع الباششة العامة  عالء عفت عبج الحسيج حدن د/   ػ 7
 إداري عزػ              مجيخ عاـ الكمية    أـ دمحم شيحة/ ػ الديجة8
 عزػ إداري         بسكتب وكيل الكمية           وفاء صالح السدين /ةالديج ػ9

 : لجشة السختبخات واألجيدة العمسية : سابعا
 رئيدا              عسيج الكمية   محسهد عبج العديد قهرة ػ أ.د/0
  زػاع  قدع السيكخوبيػلػجيا الصبية           رئيذ  / أمل فتح هللا مقمجأ.د ػ2
 عزػا     رئيذ قدع الفارماكػلػجيا   أ.د/ ميا دمحم البصر ػ2
 عزػا        أستاذ بقدع الكيسياء الحيػية   ػ أ.د/ أشخؼ عبج الخؤؼ داود4
 عزػا    دع الفديػلػجيا بق أستاذ مداعج    إ ساف إبخاىيم الجيداود ػ أ.د/ 5
  عزػا      مجرس بقدع التذخيح   ػ   د/عمياء صالح عمي عفيفي6
 عزػا         أستاذ مداعج بقدع الباثػلػجيا  مخوة صالح أحسج جاد هللاػ   د/ 7
 إداري عزػ              مجيخ عاـ الكمية    أـ دمحم شيحة/ ػ الديجة8
 عزػ إداري           قائع بعسل مجيخ إدارة السذتخيات    شارؽ رشجد الديجالديج/  ػ9

 كمية:كيل مجمذ صشجوؽ التكافل بال: تذ ثامشا
 رئيدا           وكيل الكمية لذئػف التعميع والصالب      ػ أ.د/0
 عزػا    جخاحة السدالظ البػليةأستاذ بقدع     فاشسة أحسج الريخفيػ أ.د/ 2
 عزػا      الجخاحة العامةقدع ب أستاذ   أشخؼ بمبعدمحم / ػ أ.د2

 لجشة السهاد والسشاىج : : تاسعا
 لذئػف التعميع والصالب وكيل الكمية      ػ أ.د/0
 أستاذ بقدع الباثػلػجيا    ىياـ عبج الدسيع عيادػ أ.د/ 2
 (2+5رئيذ قدع اليدتػلػجيا ومشدق بخنامج العاـ)  ىالة دمحم الديج الحخوف ػ أ.د/ 2
  )مجيخ الجػدة(   الصفيمياتأستاذ بقدع    أميخة فتحي عبج العاشيد/   ػ 4
 قدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية ئيذر    ميا دمحم عمط البصر ػ أ.د/5
 مجيخ مخكد تصػيخ التعميع    نجهد نذأت د/ػ أ.6
       الجخاحة العامةقدع ب أستاذ   أشخؼ بمبعدمحم / ػ أ.د7
       الباششة العامةقدع ب أستاذ   زىخافدمحم أحسج  ػ أ.د/8
 الباششة العامةقدع مجرس ب   زىخافصبحي إيشاس د/   ػ 9

 التذخيحقدع مجرس ب   عمط عمياء صالحد/   ػ 02
 األنف واألذف والحشجخةقدع مجرس ب   أحسج دمحم حسجافد/   ػ 00
 رئيذ االتحاد   أحسج عادؿ جابخ  محفهظ/ ط  ػ 02
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 :هوضوعبث أخرىرابعب: 

  95/2/02/2222الووضوع رقن 

/ نيي محي الديج عيدي األستاذ بقدع التذخيح ػػػ بذأف السػافقة عمى قبػؿ اليجية السقجمة دمجيخ عاـ الكمية محكخة أ/ 
( استانج اكميخؾ مقاس 8مميستخ  وعجد ) 148x212( استانج اكميخؾ مقاس 37بالكمية وىي عبارة عغ عجد )

212x148 (استانج اكميخؾ مقاس 15مميستخ  وعجد )182x122  ( 2225مميستخ  بإجسالي مبمغ . )جشيو 
 : القــــرار

 يجية ... ويخفع لمجامعة .السػافقة عمى قبػؿ ال
  96/2/02/2222الووضوع رقن 

( عزػ مغ أعزاء ىيئة التجريذ لمتجريب 2ػػػ بذأف تخشيح عجد )مجيخ معسل السيارات بالكمية / عخض خصاب أ.د
 الستفادة مغ جسيع الخػاص السػجػدة بو خالؿ العسمية التعميسية . ALEXعمى جياز 

 : القــــرار

 ةالسػافقػػػػػػػػػػػػ
 

 :هوضوعبث شئوى التعلين والطالة:  خبهسب

  97/2/02/2222الووضوع رقن 

( شمبة مغ الفخقة الثانية البخنامج الستسيد لتحػيميع 6شمبات التحػيل السقجمة مغ عجد )ػػػ بذأف  عسيج الكميةد/ أ.محكخة 
  .إلى الفخقة الثانية البخنامج العاـ 

 : القــــرار

 ػػػ سارة أحسج دمحم فاروؽ نػفل  : سارة عبج هللا عدوز عبج الحسيجالسػافقة عمى تحػيل كل مغ 
 ... ويخفع لمجامعة . ػػػ إسخاء سيج عبج السحدغ رشتة ػػػ عسخو سعيج صالح تدابيح ىاني الجسل ػػ عيج عراـ عمى

  98/2/02/2222الووضوع رقن 

والسقيج  دمحم سامي قسخ الجولة أحسج شمبيالصالب / ػػػ بذأف إيقاؼ قيج وكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
 )أقري أمج التأجيل( . 28وذلظ لبمػغو سغ  2221/2222بالفخقة الثالثة )نطاـ قجيع( لمعاـ الجامعي 

 
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  99/2/02/2222الووضوع رقن 

والسقيجة بالفخقة  ممك أ سن عمط أحسجبذأف إيقاؼ قيج الصالبة /  ػػػوكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
 وذلظ نطخا لطخوفيا السخضية وأف ىحا ىػ إيقاؼ األوؿ . 2222/2223األولي لمعاـ الجامعي 
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  022/2/02/2222الووضوع رقن 

قيج بعس الصالب مغ وإلي الكمية مغ مكتب ػػػ بذأف السػافقة عمى نقل  وكيل الكمية لذئهف التعميم والصالبد/ أ.محكخة 
 التحػيل السخكدي بالجامعة .

 : القــــرار
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أكتػبخ ... ويخفع  6مغ كمية لغات وتخجسة جامعة   السػافقة عمى نقل قيج الصالبة/ بخاء رضا فخحات بيػمي صحراح
 لمجامعة

  020/2/02/2222الووضوع رقن 

ػػػ بذأف إفادة قبػؿ الصالب/ حاـز يػسف عقيل أبػ قخنجؿ فمدصيشي جيخ إدارة الهافجين بالجامعة م/ أ عخض خصاب
مع الدساح لو بجخػؿ االمتحانات مع حجب الشتائج الشيائية لحيغ وصػؿ  2222/2223الجشدية بالكمية لمعاـ الجامعي 

 ممف أوراقو .
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  022/2/02/2222رقن الووضوع 

مغ عجمو في  الصالبػػػ بذأف الشطخ في اعتساد وقبػؿ تحػيل مجيخ عاـ شئهف التعميم بالجامعة / أ عخض خصاب
 وىع عمى الشحػ التالي : ضػء حالتيع السخضية
الكمية السحهؿ  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ـ

 مشيا
 شب أسػاف أية عبج القادر عبج السشرف 1
 شب أسػاف ىذاـ حمسي أحسج أحسج 2
 شب بشي سػيف يارا تامخ سعيج عبج الباسط 3
 شب حمػاف نػاؿ مرصفي صالح عبج المصيف 4
 شب بشي سػيف ىجيخ الديج مرصفي عبج المصيف 5
 شب بشي سػيف بثيشة فيسي عبج العديد 6
 شب بشي سػيف مشة هللا حسجي فتحي 7
 شب بشي سػيف سارة سسيخ محسػد  8
 شب العخير  سعيج عبج السشعع رشػافدمحم 9
 شب  بشي سػيف مرصفي وائل عبج السشعع  12
 شب الدػيذ ميار وليج شو الجيار 11
 شب حمػاف أحسج دمحم عبج العميع يػسف 12
 شب أسػاف ميخنا حدغ حدغ شحاتو 13
 شب أسػاف دمحم ياسخ يدخي عمى 14
 شب حمػاف فاشسة عبجالغشي دمحم عبج العطيع 15
 شب الدػيذ أدىع نرخ عيدي خالج 16
 شب حمػاف تقي سسيخ بديػني عبج العاشي 17
 شب أسػاف شيج عساد حدانيغ إبخاىيع حدانيغ 18
 شب بشي سػيف دمحم نبيل أبػ الفتػح إبخاىيع سالع 19
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 شب حمػاف سارة دمحم أحسج  22
 شب حمػاف دمحم خالج فارس إبخاىيع  21
 شب أسػاف  ػديارا وليج رشاد محس 22
 شب الدػيذ دمحم كخيع الحديشي 23
 شب بشي سػيف عبج الحميع محسػد عبج الحميع الجبػي  24
 شب الػادي الججيج يػسف شاكخ عبج العطيع 25
 شب بشي سػيف ديشا ماجج مججي أبػ الشػر 26
 شب بشي سػيف آالء مرصفي أميغ مشرػر 27
 شب أسػاف زياد عراـ زكي مميجي 28
 شب بشي سػيف فمي عساد جخجذ صميببا 29
 شب أسػاف رنا إبخاىيع أحسج الرغيخ 32
 شب أسػاف بدسة إسساعيل دمحم 31
 شب حمػاف تقي عبج الخازؽ قصب عبج الخازؽ  32
 شب العخير دمحم محسػد الفقي 33
 شب الدػيذ سمسي أحسج عبج الغشي السذج 34
 فشب حمػا دمحم صبخي عبج الجػاد دمحم سخحاف 35
 شب بشي سػيف سمسي حشفي أحسج عبج الحميع 36
 شب الػادي الججيج دمحم إبخاىيع سعج صقخ 37
 شب الػادي الججيج رؤي الغباشي عصية 38
 شب بشي سػيف ريع محسػد عسارة  39
 شب حمػاف رواف أحسج محسػد 42
 شب الفيـػ ىجيخ دمحم عبج هللا راشج 41
 شب الدػيذ آية إبخاىيع عبج السشعع غداؿ 42
 شب حمػاف شيج عساد حسجي دمحمي 43
 شب الدػيذ دمحم وحيج يديغ شتات 44
 شب حمػاف عسخو مػسي فتحي 45
 شب الفيـػ مرصفي عبج الحسيج شجيج اليالباوي  46
 شب حمػاف نادر خيخي معػض الجويظ 47
 شب بشي سػيف عبج الخحسغ أشخؼ الديج  48
 شب بشي سػيف أنذ عبج الفتاح محسػد الديج 49
 شب أسػاف ىبة أحسج فتحي الجالي 52
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 شب بشي سػيف إيثار أشخؼ مرصفي الشحاس 51
 شب العخير نػر ىذاـ دمحم الرعيج دمحم 52
 شب الدػيذ مخيع دمحم عبج المصيف عمى 53
 شب الدػيذ شادي أشخؼ الجسػقي األشسػني 54
 شب حمػاف ىاجخ حسجي إبخاىيع زيغ إبخاىيع  55
 شب بشي سػيف نجا الديج عبج هللارا 56
 شب بشي سػيف مخيغ وليج بجيع تخكي 57
 شب الدػيذ أحسج شخيف عصا 58
 شب بشي سػيف إبخاىيع دمحم يػنذ 59
 شب الفيـػ ميادة جساؿ عبج الجػاد بجوي  62
 شب الدػيذ إبخاىيع عػض رزؽ  61
 شب الفيـػ ىاجخ فتحي دمحم عبج الرسج 62
 شب الفيـػ يج ناصفناصف دمحم الد 63
 شب العخير روزاف سسيخ 64
 شب حمػاف مخيع حدشي جخجذ 65
 شب حمػاف بدسمة حداـ نادي 66
 شب بشي سػيف أحسج خسيذ نبػي عالـ 67
 شب الفيـػ غادة شارؽ بيػمي 68
 شب العخير كخيع يػسف الحديشي 69
 شب الفيـػ كيخلذ أمجج أديب جخجذ  72
 ب بشي سػيفش أمل أسامة الديج  71
 شب بشي سػيف فاشسة يحيي سعج فتػح 72
 شب أسػاف نيي ميشي دمحم الديج عمى  73
 شب الدػيذ ممظ مخسي أحسج مخسي 74
 شب حمػاف محسػد مرصفي عمى محسػد 75
 شب بشي سػيف عسخ حدغ شحاتو محسػد 76
 شب الدػيذ عمى حامج عبج العديد القريف 77
 ب الفيـػش إيساف سعج أحسج ياقػت 78
 شب الدػيذ إيساف رضا فيسي سيج أحسج 79
 شب الدػيذ باسشت دمحم صجيق الذخبيشي 82

 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
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  022/2/02/2222الووضوع رقن 

تحهيػػل بعػػس الصػػالب مػػن والػػي الكميػػة لمعػػاـ الجػػامعي ػػػػػ بذػػأف  لذػػئهف التعمػػيم والصػػالبمػػحكخة أ.د/ وكيػػل الكميػػة 
 عمط الشحه التالي :  2222/2222

 :بالفخقة الثانية  أوال :شالب محهلين من الكمية
 

 

 

 

 

 

ثانيػػػػػػػػا :شػػػػػػػػالب  مشقهؿ قيجىم من
بالفخقػػػػػػة  الكميػػػػػػة :األولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ثالثا : شالب إلط الكمية بالفخقة الثالثة
الكمية السحهؿ  اسم ـ

 مشيا
 السهاد السعافي مشيا السهاد السحسل بيا التقجيخ

 Musculoskeletal2 جيج حمػاف ط/احسج سسيخ عمى شػاقي 0

 الجػدة /التكاممي
 (4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 مستاز حمػاف دمحم صالح وتػت ط/لبشى 2

 الجػدة /التكاممي
 (4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف ط/ياسيغ حجاج عبج العطيع 2

 الجػدة /التكاممي
 (4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف ط/ناندي ايياب دمحم حافظ 4

 ة /التكامميالجػد
 (4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

جيج  الفيـػ ط/سييمة شالؿ فييع 5
 ججا

F4- Rebro skills 

 (4, 3, 2, 1)بحث عمسي تكامل راسي 
 (4, 3, 2, 1)مادة اختيارية 

 

جيج  الفيـػ ط/نجا عاشف شمعت سميساف 6
 ججا

F4- Rebro skills 

 (4, 3, 2, 1)بحث عمسي تكامل راسي 
 (4, 3, 2, 1)ارية مادة اختي

 

 F4- Rebro skills مستاز الدػيذ ط/ريياـ عادؿ ابػ شالب 7

 (4, 3, 2, 1)بحث عمسي تكامل راسي 
 (4, 3, 2, 1)مادة اختيارية 

 

 الكمية السحهؿ الييا اسم الطالب ـ
 شب القاىخة زيادة خالج عبج السشعع عبج العاؿ 1
 شب ششصا ديفيج فادي حبذي ممصي 2
 شب ششصا نػرا محسػد مرصفي الكفػري  3
 جريةشب اإلسكش كساؿ عصية كساؿ حجازي  4

 الكمية السحهؿ الييا اسم الطالب ـ
 شب أسشاف السشػفية رغج حاـز دمحم الصبل 1
 شب أسشاف السشػفية رواف نرخ رجب أحسج 2
 شب أسشاف السشػفية عسخو سعج الديج شو بديػني 3
 حاسبات ومعمػمات الدقازيق دمحم الجدولي عبج الخحسغ الذخيف 4
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 Musculoskeletal2 ػػػػػػ حمػاف خالج مدمع مرصفي مدمع 8

 الجػدة /التكاممي
 + مادة اختيارية(4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف الدقا  رضا دمحم إبخاىيعدمحم 9

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف عمياء فاخخ دمحم دمحم 02

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 ػػػػػػػػ حمػاف معاذ عبج الشاصخ رزؽ  00

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف مخيع أيسغ نجاتي 02

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف دمحم أحسج حدغ عبج هللا 02

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف  عسخو عيج محسػد أبػ زيج 04

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

جيج  حمػاف أسساء ىذاـ حديغ الديج 05
 ججا

Musculoskeletal2 

 امميالجػدة /التك
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف لسياء دمحم عبج الخحسغ عسخاف 06

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيجججا حمػاف كخيع شارؽ عيج دمحم 07

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3 ,2, 1الخاسي )

endocrine 

أحسػػػػػػػػػػج مرػػػػػػػػػػصفي مرػػػػػػػػػػصفي  08
 الذافعي

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيجججا حمػاف  محسػد دمحم عػض يػسف 09

 الجػدة /التكاممي
 ية+مادة اختيار ( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيجججا حمػاف  أحسج سامي فخج أبػ رزؽ  22

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيجججا حمػاف  أحسج دمحم دمحم مشرػر 20

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيجججا حمػاف   الديج جػدة شاىخدمحم 22

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيجججا حمػاف  دمحم أحسج دمحم الجيػشي 22

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 endocrine مستاز  حمػاف ريياـ جاد جسعة 24
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 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

 Musculoskeletal2 جيجججا حمػاف  نجا عادؿ العبدي إبخاىيع 25

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيجججا حمػاف  آالء الديج إبخاىيع سميساف 26

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف  شيساء حدغ شحاتو حدغ 27

 الجػدة /التكاممي
 +مادة اختيارية( 4, 3, 2, 1الخاسي )

endocrine 

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيج// الدػيذ  أحسج عبج هللا أميغ 28
+مادة (4, 3, 2, 1)تكامل راسي  +

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيج// الدػيذ  دمحم عبج الػىاب عمى شاؿ 29
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عميػػػػػػػاء درويػػػػػػػر عمػػػػػػػى الدػػػػػػػيج  22
 زويغ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيجججا الدػيذ
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيج// الدػيذ ىذاـ دمحم دمحم فياض 20
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيج// الفيـػ عسخ إسساعيل عبج الحكيع 22
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػخواف سػػػػػػػػػػػػػػامي دمحم عبػػػػػػػػػػػػػػج  22
 السخضي

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills مستاز الفيـػ
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيج// الفيـػ دمحم عادؿ عبج الدسيع 24
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills مستاز الفيـػ محسػد دمحم فايد عبج القادر 25
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

نداف + حقػؽ ا(4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills مستاز الفيـػ أحسج عادؿ دمحم عفيفي 26
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 + جػدة
عبػػػػج الحسيػػػػػج دمحم عبػػػػج الحسيػػػػػج  27

 ىساـ
+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيج// يـػالف

+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 
+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 

 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills مستاز الفيـػ دمحم رأفت زكي إبخاىيع 28
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيجججا الفيـػ نػرىاف دمحم كامل رأفت 29
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيجججا الفيـػ سمسي ىانئ عبج السؤمغ 42
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills ػػػػ الفيـػ نػرىاف حدغ يحي رمزاف 40
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills ػػػػ الفيـػ عبج الخحسغ نبيل عخيف 42
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills مستاز الفيػـ  فيرل صبحي دمحم قشجيل 42
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيجججا الفيـػ أحسج أبػ الحدغ شػقي 44
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2 ,1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيجججا الفيـػ دمحم الديج أحسج ششصاوي  45
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills جيجججا الفيـػ يسوكساؿ ىذاـ شو شع 46
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1)اختيارية 
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

+بحث عمسي  +F2+Rebro+skills مستاز الفيـػ ىجي أشخؼ دمحم إبخاىيع 47
+مادة (4, 3, 2, 1)+ تكامل راسي 

+ حقػؽ انداف (4, 3, 2, 1) اختيارية
 + جػدة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : ـرارـالقــ

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  024/2/02/2222الووضوع رقن 

 الجور األولي ػػػ بذأف السػافقة عمى قبػؿ األعحار السخضية المتحاناتوكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
بخنامج بعس شالب ل الجور الثاني المتحانات...  2221/2222لمعاـ الجامعي  الخامدةاألولي و  الفخقةبعس شالب ل

 عمى الشحػ التالي: 2222/2223لمعاـ الجامعي  الخامدة الصب والجخاحة التكاممي السدتػي 
 األولي :ػػػ الفخقة 0

 عجد االعحار جيمياأالسهاد السخاد ت اسم الصالب ـ
 الثاني F2+F4 ى عبج الػىاب الصميعبج الػىاب عم 1
 األوؿ كل السػاد دمحم عخبي حسدة دمحم 2
 الثاني كل السػاد عمى رجب إبخاىيع إبػخاىيع 3

 :الخامدةػػػ الفخقة 2
 عجد االعحار جيمياأالسهاد السخاد ت اسم الصالب ـ
 الثاني الباششة العامة + أشفاؿ أحسج مبخوؾ أحسج عبج ربو 1
 الثالث الباششة العامة عبج الدتار يػسفأسامة أحسج  2
 األوؿ  كل السػاد إسخاء رأفت دمحم الجيب 3
 األوؿ الباششة العامة أسساء دمحم خميل عبج الخحيع 4
 االوؿ الباششة العامة  أمل أحسج دمحم مريمحي عسخ 5
 الخابع الباششة العامة  أنذ أحسج محسػد الشحاس  6
 األوؿ باششة العامة ال أية أسامة صالح دمحم  7
 الثاني  كل السػاد بداـ دمحم أبػ الفتػح العفيفي 8
 الثالث  كل السػاد بدسة عبج اليادي عبج هللا جسعو 9
 الخابع الباششة العامة  تقي سسيخ سميساف عياد 10
 األوؿ الباششة العامة + أشفاؿ جاكميغ كساؿ اسكشجر 11
 األوؿ ثانية وثالثة ورابعة باششة ورقة ديشا دمحم شياب الجيغ 12
 األوؿ الباششة العامة  زيشب ميشا حديغ فخيج 13
 الثاني الباششة العامة  سسخ مججي عبج العاشي عبج السػلي  14
 الخابع باششة ورقة ثالثة ورابعة عبج اليادي وججي سامي 15
 الثاني الباششة العامة  عمى دمحم عمى التخاس 16
 الخابع باششة ورقة رابعة  ىخافدمحم أيسغ الديج ز  17
 الخامذ الباششة العامة  دمحم عادؿ يػسف حدغ  18
 الثاني باششة ورقة ثالثة ورابعة + أشفاؿ دمحم عمى دمحم الخػاص 19
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 األوؿ الباششة العامة + أشفاؿ محسػد حسجي يػسف عمى 20
 الثالث أشفاؿ محسػد عساد دمحم جعفخ 21
 األوؿ باششة ورقة رابعة ودمي أشخؼ عبج الخؤؼ دا 22
 الثاني باششة ورقة ثالثة ورابعة+ أشفاؿ + أسخة نػرىاف عالء الحديشي عالـ  23
 األوؿ الباششة العامة  ىاجخ ىذاـ حمسي أحسج عبجه 24
 األوؿ الباششة العامة  يسشي شاكخ الديج السخاكبي 25

 السدتهد الخامدة:ػػػ 2
 عجد االعحار يمياجأالسهاد السخاد ت اسم الصالب ـ
 الثاني باششة ورقة ثانية نجي بجر عبج الخازؽ  1
 الدادس التػليج ورقة أولي وثانية دمحم عمى شيحة 2
 الخابع التػليج ورقة أولي وثانية دمحم فخج عبج الفتاح أبػ عيذة 3
التػليج ورقة أولي وثانية + باششة ورقة أولي  دمحم عمى إبخاىيع بالبل 4

 جخاحة + عمع األمخاضوثانية + ال
 الدادس

 الثاني التػليج ورقة أولي وثانية + عمع األمخاض ىايجي عبج العديد صجيق 5
 الخامذ الجخاحة + شب األسخة دمحم خسيذ نبػي عالـ 6
 : ـرارـالقــ

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  025/2/02/2222الووضوع رقن 

 تحػيل بعس الصالب عمى الشحػ التالي :ػػػ بذأف السػافقة عمى صالب وكيل الكمية لذئهف التعميم والد/ أ.محكخة 
 2222/2223ػػػ مغ السدتػي الثاني بالشطاـ العادي إلى السدتػي الثاني بالبخنامج الستسيد لمعاـ الجامعي 1 

 عمي الشحػ التالي :
 مهاد التحسيل اسم ـ
 F3+F4 دمحم عبج العديد مدروع 1

الخابع إلى السدتػي الخابع بالشطاـ العادي لمعاـ الجامعي  ببخنامج الصب الستسيد ػػػ مغ السدتػي الخابع2 
 عمي الشحػ التالي : 2222/2223

 مهاد التحسيل اسم ـ
+ 3+ السادة االختيارية CNS1+Basic life support ىشج إبخاىيع ذكي عثساف 1

 3تكامل راسي 

 : ـرارـالقــ

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  026/2/02/2222ع رقن الووضو

ترػيب نتيجة بعس الصالب الفرل الجراسي ػػػ بذأف السػافقة عمى وكيل الكمية لذئهف التعميم والصالب د/ أ.محكخة 
 عمى الشحػ التالي : 2221/2222الثاني لمسدتػي الثالث بالبخنامج الستسيد لمعاـ الجامعي 
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 الجرجة الكمية لمسادة السادة اسم ـ
 بعج التعجيل لقبل التعجي

 Community Medicine 12205 124 عراـ دمحم الديج عبج الخازؽ  1
 Community Medicine 125025 125075 دمحم عبج الخازؽ بجيخ 2
 : ـرارـالقــ

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
 

 هوضوعبث شئوى هيئت التدريس: :سبدسب

  702/2/02/2222الووضوع رقن 

أحاشو السجمذ بتشازؿ أ.د/ شارؽ محي الديج راجح األستاذ ػ بذأف  الجخاحة العامةعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدم 
وتكميف د/ محسػد أحسج عيج شاىيغ األستاذ السداعج بالقدع ليكػف  ...بالقدع عغ اإلشخاؼ عمى شب الصػارئ .

 السذخؼ عمى شب الصػارئ .
 : القــــرار

 بالصػارئ لتعييغ مذخؼ دائع لصب الصػارئ. السعشيةى األقداـ عمى إرساؿ خصاب مغ أ.د/ عسيج الكمية إل ةالسػافق
  802/2/02/2222الووضوع رقن 

عمي   28/9/2222مجمذ القدع بتاريخ  مػافقةػػ بذأف  الكيسياء الحيهية الصبيةعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدم 
بكمية  سسخحمة البكالػريػ االستاذ السداعج بالقدع لمتجريذ ل ػػػ د/ الديج صابخ أبه الشهر0  انتجاب كل مغ :

وىحا  2222/2223الصب جامعة مرخ لمعمػـ والتكشػلػجيا لسجة يػميغ اسبػعيا )الدبت والثالثاء( خالؿ العاـ الجامعي
 . ال يتعارض مع اعساؿ القدع

 بكمية الصب جامعة ساالستاذ السداعج بالقدع لمتجريذ لسخحمة البكالػريػ  ػػػ د/  اسخ عبج الدتار الغباشي2  
وىحا ال يتعارض  2222/2223مرخ لمعمػـ والتكشػلػجيا لسجة يػميغ اسبػعيا )الدبت واالثشيغ( خالؿ العاـ الجامعي

 . مع اعساؿ القدع
بكمية الصب البذخي جامعة  سالسجرس بالقدع لمتجريذ لسخحمة البكالػريػ  شيساء الديج رمزاف جيشيشةػػػ د/ 2  

وىحا ال يتعارض  2222/2223اسبػعيا )الدبت واألربعاء( خالؿ العاـ الجامعيمرخ لمعمػـ والتكشػلػجيا لسجة يػميغ 
 . مع اعساؿ القدع

 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  290/2/02/2222 الووضوع رقن

د/ عمي انتجاب   4/12/2222مجمذ القدع بتاريخ  مػافقةػػ بذأف  التذخيح واألجشةعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدم 
بكمية الصب جامعة بجر لمعمػـ بسحافطة  ساالستاذ السداعج بالقدع لمتجريذ لسخحمة البكالػريػ  ن دمحم نهر الجيننخمي

 .2222/2223القاىخة لسجة يػميغ اسبػعيا خالؿ العاـ الجامعي
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  200/2/02/2222الووضوع رقن 
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عمي انتجاب   25/9/2222مجمذ القدع بتاريخ  مػافقةػػ بذأف  الفديهلهجياقدم  رئيذقائم بعسل عخض خصاب أ.د/ 
معاـ لمعسل بكمية العالج الصبيعي بجامعة فاروس باإلسكشجرية لكمية والالسجرس بالقدع  إ ساف دمحم كساؿد/ 

 .2222/2223الجامعي
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  000/2/02/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع التخجيخ الشظخ في قبهؿ استقالة د/ مهناز عبج الخحسن الجغيجد ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 والعشاية السخكدة بالكمية وذلظ لطخوؼ خاصة .

 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
 
 

  200/2/02/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع التخجيخ والعشاية إنياء خجمة د/ شخيف إبخاىيم زلط  الشظخ فيػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
التاريخ التالي إلنتياء اجازة مخافقة  32/9/2221السخكدة بالكمية النقصاعو عغ العسل وتعجيو السجة القانػنية اعتبارا مغ 

 الدوجة .
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  200/2/02/2222الووضوع رقن 

السجرس السداعج  محسهد ماىخ عبج الشبي الخىاود / الصبيبالسهافقة عمط تعيين ػ بذأف  خة شئهف ىيئة التجريذمحك
 الجكتػراه.عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرس الجخاحة العامةبقدع 

 : القــــرار
 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .

  400/2/02/2222الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  / بدسة عبج الشبي مرصفيةالصبيبالسهافقة عمط تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 الجكتػراه.عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرس الكيسياء الحيػية

 : القــــرار
 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .

  500/2/02/2222الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  / رحاب عبج الفتاح سعج سعجةالصبيبالسهافقة عمط تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 الجكتػراه.عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرس األمخاض الرجرية
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  600/2/02/2222قن الووضوع ر
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بقدع السجرس السداعج  / دمحم صبخد أحسج رواشالصبيبالسهافقة عمط تعيين ػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 الجكتػراه.عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرس الشداء والتػليج

 : القــــرار
 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .

  700/2/02/2222رقن الووضوع 

األمػخاض بقدػع  األسػتاذ السدػاعج مرػصفي صػالح مميػك / دالسهافقػة عمػط تعيػين ػ بذػأف  محكخة شئهف ىيئػة التػجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية أمخاض عربية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة العربية والشفدية 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .تػي األساتحة ...عمي مدالسػافقة 
 

  800/2/02/2222الووضوع رقن 

التػليػػج بقدػػع  األسػػتاذ السدػػاعج نيػػاد محسػػهد حدػػشي / دالسهافقػػة عمػػط تعيػػين ػ بذػػأف  مػػحكخة شػػئهف ىيئػػة التػػجريذ
 .ةالجائس بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة وأمخاض الشداء 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة ...السػافقة 

  009/2/02/2222 الووضوع رقن

التذػخيح بقدػع  األسػتاذ السدػاعج جييػاف فػاروؽ العقبػاود / دالسهافقة عمػط تعيػين ػ بذػأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .الجائسة عمي قخار المجشة العمسية بشاءابحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة وعمع األجشة 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة ...السػافقة 

  022/2/02/2222الووضوع رقن 

السعيجة  / إسخاء جسعة رزؽ ةالصبيبالسهافقة عمط تعيين ػ بذأف  عخض خصاب أ.د/ رئيذ قدم الباثهلهجيا اإلكميشيكية
 الساجدتيخ.عمى درجة  لحرػليا القدع والكمية نطخاب مداعج قدع لذغل وضيفة مجرسالب

 : القــــرار
 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .

  020/2/02/2222الووضوع رقن 

الباثػلػجيا بقدع األستاذ السداعج  نيمة فكخد عثسافد/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 18/9/2222وف مختب لمعسل بالسسمكة الستحجة اعتبارا مغ رابع بجلسجة عاـ  بالكميةاإلكميشيكية 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  022/2/02/2222الووضوع رقن 

لسجة  بالكميةالسيكخوبيػلػجيا بقدع األستاذ  عساد دمحم عيجد/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 1/8/2222ل بالسسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ عاشخ بجوف مختب لمعسعاـ 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  022/2/02/2222الووضوع رقن 
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الرحة العامة بقدع األستاذ السداعج  حشاف دمحم حتحهتد/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 11/5/2222اعتبارا مغ  العخبية الدعػديةبجوف مختب لمعسل بالسسمكة  دي عذخالحالسجة عاـ  بالكمية وشب السجتسع

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

  024/2/02/2222الووضوع رقن 

الرحة العامة بقدع األستاذ  عدة عمط عبج العظيم شود/ لشظخ في تججيج إعارة أ.اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 1/8/2222تاسع بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكميةع وشب السجتس

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  025/2/02/2222الووضوع رقن 

الرحة بقدع األستاذ السداعج  عاشف عهض ميخائيلد/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 .8/11/2222تاسع بجوف مختب لمعسل بالػاليات الستحجة األمخيكية اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكميةلعامة وشب السجتسع ا

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  026/2/02/2222الووضوع رقن 

جخاحة السدالظ بقدع ستاذ األ مازف أحسج إبخاىيم غانمد/ لشظخ في تججيج إعارة أ.اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
الثاني عذخ بجوف مختب لمعسل بجامعة جازاف بالسسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكميةالبػلية 

4/6/2222 . 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  027/2/02/2222الووضوع رقن 

 بالكميةالتخجيخ بقدع األستاذ  مشترخ صالح أبه القاسمد/ ة أ.لشظخ في تججيج إعار اػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 28/7/2222عاشخ بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ لسجة عاـ 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  028/2/02/2222الووضوع رقن 

 بالكميةالفديػلػجيا بقدع األستاذ  دمحم دروير مخسيد/ أ. لشظخ في تججيج إعارةاػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 1/8/2222الحادي عذخ بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ لسجة عاـ 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  029/2/02/2222الووضوع رقن 

جخاحة العطاـ بقدع السجرس  ىاني الديج عبج الجهادد/ رة لشظخ في تججيج إعااػ بذأف  محكخة شئهف ىيئة التجريذ
 . 4/11/2222الخابع بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
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 : هوضوعبث العالقبث الثقبفيت :ب سببع

  022/2/02/2222الووضوع رقن 

تشفيح تهصيات السجمذ األعمط لمجامعات بذأف االتفاقيات  ػ بذأف/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة أ.د
 الثشائية السبخمة بين الجامعات السرخية والجامعات األخخى .

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  020/2/02/2222الووضوع رقن 

نيمة عبج العاشي سميساف الصبيبة/ السهافقة عمط مج بقاء  ػ بذأفعميا والبحهث محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات ال
)نيهتن ػػػ مذخفة( وعزه بعثة األشخاؼ السذتخؾ بالكمية  األمخاض الجمجية والتشاسميةالسجرس السداعج بقدع  جسل

في ضػء و خسالة الجكتػراه الستكساؿ جسع السادة العمسية الخاصة بوذلظ  02/0/2222بإنجمتخا لسجة عاـ اعتبارا من 
 مػافقة السذخؼ االجشبي والسكتب الثقافي عمى نفقتيا الخاصة .

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  022/2/02/2222الووضوع رقن 

قدع جخاحة األستاذ بسفخ أ.د/ أحسج أحسج جساؿ الجين  ػ بذأف السػافقة عمى محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
السدالظ البػلية بالكمية لستابعة الصبيب/ مرصفي فتحي عبج العديد عبج الباري السجرس السداعج بالقدع وعزػ بعثة اإلشخؼ 

عمى نفقة وزارة  2223السذتخؾ بجامعة ليكيييج بكشجا حيث أنو السذخؼ الخئيدي عمى رسالة الجكتػراه وذلظ خالؿ شيخ فبخايخ 
 شطاـ اإلشخاؼ السذتخؾ .التعميع العالي شبقا ل

 القــــرار :

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 :ثبهٌب : هوضوعبث البحوث العلويت 

  022/2/02/2222الووضوع رقن 

مخاجعة البخوتػكػالت السقجمة مغ الدادة األشباء الستقجميغ لمتدجيل  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
( بخوتهكهؿ ماجدتيخ ودكتهراه وأوصت المجشة بتعجيل 22تست السهافقة عمط )يا مغ قبل لجشة السبادئ والقيع بالجراسات العم

 ( بخوتهكهؿ ماجدتيخ.2)
 القــــرار :

 أحيط السجمذ عمسا
  024/2/02/2222الووضوع رقن 

ر البحثية العمسية السقجمة من السهافقة عمط تدجيل األفكا ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 أعزاء ىيئة التجريذ عمط الشحه التالي:

 عجد األفكار الجرجة القدم االسػػػػػم ـ
 1 مجرس اليدتػلػجيا د/ إيساف شحاتو الخغي 1
 3 أستاذ مداعج اليدتػلػجيا د/رانيا إبخاىيع ياسيغ 2
 2 زميل الباثػلػجيا د/ أىيمة أحسج الجساؿ 3
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 1 أستاذ مداعج الباثػلػجيا نػر الجيغ القاشيد/ نيي دمحم  4
 1 أستاذ مداعج الباثػلػجيا د/ شيخيغ فتحي محسػد الججي 5
 1 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/مي أحسج حافظ أبػ العشيغ 6
 1 أستاذ الكيسياء الحيػية الصبية أ.د/ دمحم سميساف رزؽ  7
 1 أستاذ مداعج ية الصبيةالكيسياء الحيػ  د/ أماني عبج الحكيع صالح 8
 5 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/ ياسخ عبج الدتار الغباشي 9

 5 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/إيساف مدعػد عبج الجيج 12
 1 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/سارة كساؿ عبجالسقرػد 11
 5 مجرس  ية الصبيةالكيسياء الحيػ  د/مشي أحسج عباس الديج 12
 4 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/ شيخيغ صبحي الديج الشيجاني 13
 1 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/ مشاؿ عبج السشعع الميثي 14
 2 أستاذ مداعج التذخيح وعمع األجشة د/ أسساء سعيج عيدػي  15
 1 مجرس الفديػلػجيا د/ غادة سسيخ عبج هللا عامخ 16
 1 مجرس الفديػلػجيا د/ىبو رضا عمى سالع 17
 1 مجرس الفديػلػجيا د/ رضا أبػ الفتح أحسج 18
 1 أستاذ مداعج السيكخوبيػلػجيا الصبية د/ شيساء عبج الدتار عبج العديد 19
 1 مجرس السيكخوبيػلػجيا الصبية د/ أسساء شعباف دمحم سميع 22
 2 أستاذ مداعج اـجخاحة العط د/ أحسج إبخاىيع زايجة 21
 1 أستاذ مداعج جخاحة العطاـ د/ بياء زكخيا حدغ 22
 2 أستاذ مداعج الصب الصبيعي والتأىيل د/ديشا سالع فتػح سميساف 23
 2 أستاذ مداعج جخاحة التجسيل والحخوؽ  د/ شخيف دمحم القذصي 24
 1 أستاذ مداعج عالج األوراـ والصب الشػوي  د/سػزاف أحسج الحداني 25
 3 أستاذ مداعج عالج األوراـ والصب الشػوي  د/سػزي فػزي عبج الفتاح جػىخ 26
 1 مجرس عالج األوراـ والصب الشػوي  د/ريياـ أحسج عبج العديد 27
 1 مجرس عالج األوراـ والصب الشػوي  د/ أحسج صييب فتحي 28
 3 مجرس التخجيخ والعشاية السخكدة رباب دمحم حبيب د/ 29
 1 مجرس جخاحة السخ واألعراب اعيل االماـسعيج إسس د/ 32
 1 مجرس جخاحة السخ واألعراب د/ ياسخ بيجات إبخاىيع الديدي 31
 1 أستاذ مداعج الصفيميات د/أماني فػزي عصية 32
 1 أستاذ مداعج الصفيميات د/ رىاـ مرصفي دمحم بخكات 33
 3 أستاذ مداعج الصفيميات د/إنجي فيكتػر نريف بذاي 34
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 1 أستاذ مداعج الصب الذخعي والدسـػ فاشسة شعباف قشجيل د/ 35
 1 مجرس الصب الذخعي والدسـػ د/ رشا مسجوح عدب 36
 1 مجرس التػليج وأمخاض الشداء د/ىبو ماجج أبػ شادي 37
 1 أستاذ مداعج الصب الذخعي والدسـػ د/ ستيع الديج العجسي 38
 1 مجرس جخاحة العطاـ د/أحسج عبج العطيع أبػ سالع 39

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  025/2/02/2222الووضوع رقن 

السهافقة عمط تدجيل األبحاث العمسية الخاصة بصالب  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 الجراسات العميا لجرجتي )الساجدتيخ ػػػ الجكتهراه( عمط الشحه التالي :

 
 مهافقة مجمذ القدم الجرجة التخرز ػػػػماالسػ ـ 

 28/8/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ دمحم جساؿ عياد الديجط/  1
 24/8/2222 دكتػراه  التخجيخ والعشاية السخكدة أميخة رؤوؼ زكي يػسفط/ 2
 6/9/2222 دكتػراه  شب األشفاؿ دمحم عادؿ حدغ أبػ قػرة ط/ 3
 4/9/2222 دكتػراه  أمخاض القمب واألوعية الجمػية  محسػد حشفي قباري عبج السجيج ط/ 4
 3/8/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ عالء عاشف عبج السجيج حجاوي ط/ 5
 4/9/2222 دكتػراه  شب السشاشق الحارة وصحتيا دمحم الديج عبج العديد عياد ط/ 6
 4/9/2222 ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرف  سسخ بجر حدغ إسساعيل ط/ 7
 28/8/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ الخحيع حدغ فػزي  عبجط/ 8
 28/8/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ ندسة بكخ الرجيق الجسػقي ط/ 9
 24/8/2222 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة نػرىاف أميغ الديجط/ 12
 4/9/2222 ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرف  ط/إسالـ مسجوح شجيج 11
 4/9/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية أسامة أحسج بخعيط/ ديشا دمحم  12
 28/8/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ ط/سسخ الديج تػفيق السدتكاوي  13
 28/8/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ ط/ سارة شعباف الػزيخ 14
 24/7/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ شيساء يػسف حافظ مشرػر 15
 24/8/2222 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة بجالغفار الحدشيغط/مرصفي دمحم ع 16
 25/9/2222 دكتػراه  الجخاحة العامة ط/ ياسسيغ صبحي الخػلي 17
 25/9/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ ط/ رحاب حديغ العخبي 18
 25/9/2222 دكتػراه  الجخاحة العامة ط/ عسخو سعيج بديػني العكخ 19
 25/9/2222 دكتػراه  شب األشفاؿ مشرػر دمحم بجوي مي أبػ اليديج  ط/ 22
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 25/9/2222 دكتػراه  شب األشفاؿ نيمة محخوس عبج الشبي الرباغ ط/ 21
 25/9/2222 دكتػراه  شب األشفاؿ أية عبج الخازؽ الديج أبػ حجازي ط/ 22
 25/9/2222 دكتػراه  شب األشفاؿ رضػي دمحم عبج الحكيع زيشةط/ 23
 4/9/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية الخؤؼ شيساء حسجي عبجط/ 24
 25/9/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ أحسج بجوي رشاد بجوي  ط/ 25
 25/9/2222 دكتػراه  شب األشفاؿ ديشا عبج العديد حساد ط/ 26
 25/9/2222 دكتػراه  شب األشفاؿ عسخ أحسج مرصفي أحسج ط/ 27
 25/9/2222 دكتػراه  ؿشب األشفا ط/ أميخة فتحي أحسج عمى 28
 25/9/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ ط/ إيساف أحسج عبج الحسيج مشرػر 29
 25/9/2222 ماجدتيخ األشعة التذخيرية ط/مخوة رجب المصف 32
 25/9/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ ط/ىبو عبج الفتاح عبج الدسيع الكػمي 31
 2/12/2222 دكتػراه  ألعرابجخاحة السخ وا  ط/إبخاىيع محسػد إبخاىيع حجازي  32
 31/7/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ ط/دمحم أحسج إبخاىيع يػسف 33
 4/9/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ىشاء جسيل فييع صقخ 34
 4/9/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ شيساء أحسج محخوس ىالؿ 35
 4/9/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/دعاء نػر الجيغ الذخابي 36
 2/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/حشاف عبج السقرػد دربالة 37
 27/9/2222 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء ميخاؿ أحسج سعجط/ 38
 25/9/2222 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة وصحتيا عالء جساؿ سعيج مصاوعط/ 39
 : ــرارالقــ

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  602/2/02/2222الووضوع رقن 

مػافقة مجمذ قدع الصب الذخعي والدسـػ بتاريخ ػ بذأف  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
أستاذ الحاسبات والسعمػمات جامعة حمػاف بحث ييجؼ االستفادة مغ  درويرإضافة أ.د/ أشخؼ  عمى 26/9/2222

 خبخاتو العمسية والسعسمية لخفع جػدة البحث حتي يخقي لمشذخ.
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  702/2/02/2222الووضوع رقن 

األستاذ  نجهاف  دخد كامل صالحالسهافقة عمط تخشيح د/  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 حرػؿ عمى مكافأة الشذخ العمسي لألبحاث .لم شب األشفاؿبقدع السداعج 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  802/2/02/2222الووضوع رقن 

 أسساء شسذ الجين دمحم الذبكة/ دالسهافقة عمط تخشيح  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 الجامعة التذجيعية .ائدة  جلمحرػؿ عمى  الباثػلػجيابقدع  األستاذ السداعج
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 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  902/2/02/2222الووضوع رقن 

 السجرس/ نيمة مرصفي فيسي بجر دالسهافقة عمط تخشيح  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 ه( .بقدع الباثػلػجيا لمحرػؿ عمى جائدة  أفزل رسالة عمسية )دكتػرا 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  042/2/02/2222الووضوع رقن 

بقدع  السجرس/ رضهد دمحم عبج الحكيم دالسهافقة عمط تخشيح  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 شب األشفاؿ لمحرػؿ عمى جائدة  أفزل رسالة عمسية )دكتػراه( .

 : القــــرار

 ػافقة .. ويخفع لمجامعة .الس
  040/2/02/2222الووضوع رقن 

/ أحسج دمحم أحسج شمبي الصبيبالسهافقة عمط تخشيح  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 لمحرػؿ عمى جائدة  أفزل رسالة عمسية )ماجدتيخ شب األشفاؿ( 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  042/2/02/2222وع رقن الووض

بقدع  السجرس/ عمياء صالح عمط دالسهافقة عمط إضافة  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 التذخيح واألجشة إلى بحث عمسي.

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  042/2/02/2222الووضوع رقن 

)خصط السهافقة عمط السذخوع البحث الصالبي تحت عشهاف  ػ بذأفلعميا والبحهث أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات امحكخة 
الباحث  شالب الصب السرخييغ لمتجريب اإلكميشيكي بعج التخخج واليجخة : دراسة استكذافية عمى مدتػي البالد(

 الخئيدي الصبيب/ محسػد تػفيق خمف هللا مجرس مداعج بقدع شب وجخاحة العيغ .
 : القــــرار

 لسػافقة .. ويخفع لمجامعة .ا
 

  044/2/02/2222الووضوع رقن 

السهافقة عمط السذخوع البحث الخاص بقدم عالج األوراـ  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 . األستاذ بالقدعوالصب الشهود تحت إشخاؼ أ.د/ دمحم أبه الفتهح الديج شحاتو 

 : القــــرار

 . ويخفع لمجامعة .السػافقة .
  046/2/02/2222الووضوع رقن 
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تدػجيل االبحػاث العمسيػة السشذػػرة الخاصػة بالدػادة أعزػاء ػ بذػأف  مػحكخة أ.د/ وكيػل الكميػة لمجراسػات العميػا والبحػهث
 ىيئة التجريذ والتي لع تعخض مغ قبل عمى لجشة القيع والسبادي وأخالقيات البحث العمسي .

 : القــــرار

يكػف لمستقجميغ لمتخقية األحقية  28/2/2223أعزاء ىيئة التجريذ عمسا بأف ىشاؾ فتخة انتقالية إلى يػـ  ادةإحاشة الد
وأخالقيات البحث .... وعمى جسيع الدادة األعزاء ضخورة التقجـ لمجشة القيع  14أو المجشة  13في التقجـ إلى المجشة 

 بالكمية لتدجيل أبحاثيع .العمسي 
 الدراسبث العليب :تبسعب : هوضوعبث 

  047/2/02/2222الووضوع رقن 

 :ة عمى السػافق محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث ػ بذأف
 ػػػ التقاريخ الدشػية الخاصة بالخسائل .1 
 . ؿػػ سيخ االمتحانات  والعسل بالكشتخو 2 

)  2222/2223الججيػػػج لمعػػػاـ الجػػػامعي وتذػػػكيل المجػػػاف  ةالدػػػابق العمسيػػػة ألعزػػػاء المجػػػافلذػػػكخ و ايػػػػػػػػػ تػج3
 دراسات عميا ػػ مكتبات ػػ عالقات ثقافية ػػ قيع ومبادئ ( .

 ػػػ تحجيث إجخاءات التقجـ الستخخاج معامل التأثيخ لمدادة الستقجيغ لمتخقية .4
 : القــــرار

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق
 

  048/2/02/2222الووضوع رقن 

دمحم عػالء السقػجـ مػغ الصبيػب/  قبػهؿ االعتػحارالسهافقػة عمػط  ػػ بذػأفكمية لمجراسات العميا والبحػهث محكخة أ.د/ وكيل ال
مدػػجل لجرجػػة دكتػػػراه عػػالج االوراـ والصػػب الشػػػوي عػػغ دخػػػؿ امتحػػاف العسمػػي لسػػادة دكتػػػراه جخاحػػة االوراـ جػػدء  جػػهدة

 وذلظ لطخوؼ خاصة. 2222ثاني دور أكتػبخ 
 

 

 

 

 

 

 القــــرار :

  افقة ... ويخفع لمجامعةالسػ 

  049/2/02/2222الووضوع رقن 

( دبمػـ وماجدتيخ 79لعجد ) مج فتخة الجراسةالسػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث ػ بذأف
 .تخررات مختمفة ودكتػراه 

 : القــــرار

  الي :  ... ويخفع لمجامعةعمى الشحػ الت لسجة عاـ آخخليع  مج فتخة الجراسةالسػافقة عمى 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   دعاء نػر الجيغ الذخابي ػ ط/1
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   ايساف ماىخ قذقػش ػ ط/2
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 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   ماكخيشا سسيخ يػسف ػ ط/3
 مخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ األ   اسخاء اسالـ دمحم امبابي ػ ط/4
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  اماني رمزاف محسػد البقمي ػ ط/5
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   رويجا عساد عبج العميع ػ ط/6
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   سسخ دمحم عبج الحكيع ػ ط/7
 األمخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ    شيساء حسجي عبج الخؤؼ ػ ط/8
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   الذيساء دمحم بياء الجيغ ػ ط/9

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   نيخفانا ايسغ عبج الحي ػ ط/12
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  رشا احسج عبج الػىاب خميل ػ ط/11
 تيخ الحاالت الحخجةماجد   احسج حسجي حامج ػ ط/12
 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة  حدشاء مدعج فتح هللا سخاج ػ ط/13
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  اية حسجي عبج العطيع الذبػلي ػ ط/14
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  مخاـ عبج هللا عبج الغفار بذيخ ػ ط/15
 التػليج وأمخاض الشداءماجدتيخ    اسخاء دمحم دمحم خزخ ػ ط/16
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   محسػد فايق ابخاىيع احسج ػ ط/17
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   نيمة نبيل حدغ جػيمي ػ ط/18
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   اية عمي مػسى الذاعخ ػ ط/19
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   فاتغ سعيج فؤاد حساـ ػ ط/22
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   اية هللا سسيخ عبج الفتاح ػ ط/21
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  عمياء عبج السشعع اميغ سمصاف ػ ط/22
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   الدىخاء دمحم عبج اليادي ػ ط/23
 )عاميغ( ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  روضة عبج العديد احسج عثساف ػ ط/24
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ    نجيب رمزافىبة دمحم ػ ط/25
  ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية ىاجخ مرصفى دمحم عبج الػىاب ػ ط/26
  ماجدتيخ شب األشفاؿ   رحاب حديغ العخبي ػ ط/27
  ماجدتيخ شب األشفاؿ   محسػد ابخاىيع سعج سالع ػ ط/28
  األشفاؿماجدتيخ شب   لسياء عبج الفتاح ىساـ مشرػر ػ ط/29
  ماجدتيخ شب األشفاؿ  دمحم سميساف سميساف دمحم ػ ط/32
  ماجدتيخ شب األشفاؿ   احسج بجوي رشاد بجوي  ػ ط/31
  ماجدتيخ االشعة التذخيرية   الدىخاء عبج هللا خميل ػ ط/32
  ماجدتيخ االشعة التذخيرية   مخوة رجب المصف ػ ط/33
  خ الباثػلػجيا االكميشيكيةماجدتي  اسساء فتحي مػسى عصا هللا ػ ط/34
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  ماجدتيخ الباثػلػجيا االكميشيكية  داليا سعيج عبجه محسػد ميد ػ ط/35
  ماجدتيخ شب األمخاض العربية والصب الشفدي   دمحم عادؿ عمي الشججي ػ ط/36
  ماجدتيخ جخاحة العطاـ  دمحم احسج ابخاىيع يػسف ػ ط/37
  دتيخ جخاحة العطاـماج  عبج الخحسغ اميغ عبج الدتار ػ ط/38
  ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية  دمحم مجحت دمحم مخساؿ ػ ط/39
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ  ميا صبخي عبج السجيج شعيخ ػ ط/42
 دبمـػ الجخاحة العامة   حديغ سيج حداف حداف ػ ط/41
 دبمػـ شب االشفاؿ  عال عبج الػاحج عبج الحسيج  ػ ط/42
 دبمـػ الباثػلػجيا االكميشيكية  ج الغشي العخاقيزيشب الدعيج عب ػ ط/43
 دبمـػ الباثػلػجيا االكميشيكية   اماني بجر دمحم قاسع ػ ط/44
 دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية عسخو احسج عبج الكخيع عبج الػدود ػ ط/45
 دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية  مخيع رءوؼ خميل سػريػػاؿ ػ ط/46
 دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية    عبج الحميع دمحمىبو هللا ػ ط/47
 دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية  ميا الذحات عبج الذافي خزخ ػ ط/48
 دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية  سارة ابخاىيع احسج جاوير ػ ط/49
 يةدبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسم  أروى عبج الفتاح عبج الحسيج سالع ػ ط/52
 دبمػـ شب االسخة اميخة عبج العاؿ سيج احسج عبج العاؿ ػ ط/51
 دبمػـ شب االسخة  غادة السغاورى دمحم زىخاف ػ ط/52
 ماجدتيخ الباششة العامة     عال خالج ابخاىيع ػ ط/53
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ    ايساف مؤمغ عبج الجػاد ػ ط/54
 شب االسخة ماجدتيخ  نػرىاف تػفيق يػسف مػسى  ػ ط/55
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  ايساف رجب حدانيغ الجدار ػ ط/56
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  اسخاء عراـ ابخاىيع الدىار ػ ط/57
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  شيخيغ جساؿ احسج عمى سميساف ػ ط/58
 مخاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ األ   شيخيغ جساؿ جسعة زيج ػ ط/59
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   ىجيخ دمحم دروير سميع ػ ط/62
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية    ايو احسج سػيمع ػ ط/61
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  مخوة رمزاف العدب عبجه رزؽ  ػ ط/62
  ماجدتيخ االشعة التذخيرية دمحم عبج السشعع دمحم عبج الشبي ػ ط/63
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  سسخ رزؽ مغاوري الحرخي  ػ ط/64
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  شيساء صالح لصفى االسصى ػ ط/65
 ماجدتيخ جخاحة االنف واألذف والحشجخة   شيساء عراـ عفيفي حسيج ػ ط/66
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 لقمب واالوعية الجمػيةماجدتيخ ا  احسج فتحي دمحم عبج هللا ػ ط/67
 دبمػـ شب لسشاشق الحارة وصحتيا  بيذػي عياد شفيق تػفميذ ػ ط/68
 دبمـػ الباششة العامة  مشاؿ فتحي دمحم الجػىخي  ػ ط/69
 دبمـػ الباثػلػجيا االكميشيكية  ايساف رضا احسج عبج العديد ػ ط/72
 كيةدبمـػ الباثػلػجيا االكميشي   بييخة نرخ احسج الشساس ػ ط/71
 دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية  فبخونيا مججي جخجذ ابخاىيع ػ ط/72
 ماجدتيخ شب االشفاؿ  مخوة سعيج تػفيق الذعخاوي  ػ ط/73
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  اسساء سعيج عبج الجميل الذخقاوي  ػ ط/74
 سخكدةماجدتيخ التخجيخ والعشاية ال  دمحم رمزاف دمحم الرغيخ ػ ط/75
 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة  اسالـ محدغ تػفيق الديج ػ ط/76
 ماجدتيخ الباششة العامة  اسامة سعيج حديغ ابػ العال ػ ط/77
 ماجدتيخ شب االشفاؿ  نذػى اسامة عبج السقرػد  ػ ط/77
 )عاميغ( ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  عتاب جساؿ عبج العديد سخاج ػ ط/78
 دتيخ األمخاض الجمجية والتشاسميةماج   اميخة جالؿ دمحم شعيب ػ ط/79

  052/2/02/2222الووضوع رقن 

ماجدتيخ ودبمـػ ( 3لعجد ) إلغاء القيجالسهافقة عمط  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 تخررات مختمفة .
 القــــرار

 ... ويخفع لمجامعةالتاليعمي إلغاء القيج عمي الشحه  السهافقة

 بشاء عمى شمبو   ماجدتيخ القمب واالوعية الجمػية  دمحم الحديشي الديج/ ػػػ ط1
 لطخوؼ خاصة   دبمـػ االمخاض الجمجية والتشاسمية ا ساف عراـ عمي عبج الخازؽ / ػػػ ط2
 خاصةلطخوؼ    ماجدتيخ الباثػلػجيا االكميشيكية امشية دمحم ابخاىيم عمي رضهاف/ ػػػ ط3
 

  050/2/02/2222الووضوع رقن 

( درجة دبمػـ وماجدتيخ 32لعجد ) إ قاؼ القيجػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

 : القــــرار

  ليع عمى الشحػ التالي: ... ويخفع لمجامعة السهافقة عمط إ قاؼ القيج

 بأثخ رجعي        1/12/2219مغلسجة عاـ  ىشج احسج محي الجيغ دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسميةػػ ط/ 1
 بأثخ رجعي        1/4/2213مغلسجة عاـ   دبمـػ الجخاحة العامة   ايياب عدمي عبج الحسيجػػ ط/ 2
 ثخ رجعيبأ        1/4/2219مغلسجة عاـ   دبمـػ شب االشفاؿ   دمحم احسج نبيل دمحمػػ ط/ 3
 بأثخ رجعي   1/12/2217مغ عاـ لسجة    دبمـػ جخاحة االنف واالذف والحشجخة      زيشب دمحم رجبػػ ط/ 4
 لطخوؼ خاصة 1/12/2222مغلسجة عاـ    دبمـػ شب االسخة    اميخة عبج العاؿ سيج احسجػػ ط/ 5
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 بأثخ رجعي     1/12/2219مغ دبمـػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية لسجة عاـ   حسجي دمحم حدغ ػػ ط/ 6
 بأثخ رجعي   1/12/2218مغلسجة عاميغ  وليج فاروؽ جشجي دبمػـ أمخاض القمب واألوعية الجمػية ػػ ط/ 7
 بأثخ رجعي   1/12/2219مغلسجة عاميغ   ماجدتيخ شب االشفاؿ  سارة شعباف الػزيخ ػػ ط/ 8
 بأثخ رجعي    1/4/2218مغلسجة عاميغ  ماجدتيخ السدالظ البػلية  احسج دمحم عبج الحافظ ػػ ط/ 9

 بأثخ رجعي    1/4/2219مغلسجة عاـ  اسساء احسج حديغ  ماجدتيخ جخاحة االنف واالذف والحشجخةػػ ط/ 12
 بأثخ رجعي   1/4/2219مغلسجة عاـ  ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  مي الديج احسج ػػ ط/ 11
 لطخوؼ خاصة    1/4/2222مغلسجة عاميغ  اثػلػجيا االكميشيكيةدكتػراه الب جياد حمسي احسج ػػ ط/ 12
 لطخوؼ خاصة    1/12/2222مغلسجة عاـ  دكتػراه الرحة العامة عسخو مرصفى عبج العميع ػػ ط/ 13
 لطخوؼ خاصة  1/4/2222دكتػراه أمخاض القمب واألوعية الجمػية لسجة عاـ مغػػ ط/ احسج عبج السجيج ابخاىيع 14

 بأثخ رجعي     1/12/2216مغلسجة عاـ    ماجدتيخ الباثػلػجيا االكميشيكية اء حدغ دمحم اسسػػ ط/ 15
 بأثخ رجعي 1/12/2221مغلسجة عاـ  ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية نفيدة زكي ابخاىيع ػػ ط/ 16
 جعيبأثخ ر     1/4/2218مغلسجة عاميغ   ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  شيساء يػسف حافظػػ ط/ 17
 لطخوؼ خاصة 1/12/2222مغلسجة عاـ  شيساء عادؿ عبج الدالـ  ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداءػػ ط/ 18

 بأثخ رجعي      1/12/2215مغلسجة عاميغ  ايو احسج دمحم  ماجدتيخ االمخاض الشفدية والعربيةػػ ط/ 19

 بأثخ رجعي  1/4/2217مغيغ لسجة عام سحخ زكخيا نرار  ماجدتيخ شب السشاشق الحارة وصحتياػػ ط/ 22

 بأثخ رجعي    1/4/2218مغلسجة عاـ  دمحم رضػاف عبج الحسيج  ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدةػػ ط/ 21

 بأثخ رجعي 1/12/2219مغلسجة عاميغ  احسج الديج عبج الخالق  ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدةػػ ط/ 22

 بأثخ رجعي       1/12/2222مغلسجة عاـ  خجيخ والعشاية السخكدةدكتػراه الت سييمة صبخي دمحم  ػػ ط/ 23

 بأثخ رجعي     1/12/2218مغلسجة عاـ   صالح الجيغ عراـ الديج  دكتػراه جخاحة التجسيلػػ ط/ 24

 بأثخ رجعي   1/12/2218مغلسجة عاميغ    دمحم الديج عبج الػىاب  دكتػراه جخاحة التجسيلػػ ط/ 25

 بأثخ رجعي     1/12/2218مغلسجة عاـ  جي جخجذ دبمـػ األمخاض الجمجية والتشاسمية فبخونيا مجػػ ط/ 26
 بأثخ رجعي        1/4/2222مغلسجة عاـ   دبمػـ جخاحة العطاـ احسج حدغ شفيق ػػ ط/ 27
 بأثخ رجعي   1/12/2218مغلسجة عاميغ  دمحم الديج محسػد  دبمـػ شب السشاشق الحارة وصحتياػػ ط/ 28

 لطخوؼ خاصة    1/4/2221مغلسجة عاـ   ماجدتيخ االشعة التذخيرية  اسالـ حسيجة عبج هللا  ػػ ط/29

 لطخوؼ خاصة 1/12/2222مغعاـ  لسجة     غادة ايسغ احسج ماجدتيخ االمخاض الشفدية والعربيةػػ ط/ 32

  052/2/02/2222الووضوع رقن 

تخررػػات ماجدػػتيخ ( 2لعػػجد ) نقػػل القيػػجالسهافقػػة عمػػط  ػػػ بذػػأفمػػحكخة أ.د/ وكيػػل الكميػػة لمجراسػػات العميػػا والبحػػهث 
 مختمفة 

 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .لكل مغ : عمط نقل القيجالسػافقة 
 مغ جامعة السشػفية إلى جامعة الدقازيق     الباششة العامةأمخاض   دمحم محسهد الدعيج ط/ ػػػ 1 
 مغ جامعة السشػفية إلى جامعة االزىخ بشات         جخاحة العطاـ  دمحم حدن حامج الجالي ط/ ػػػ 2 

  052/2/02/2222الووضوع رقن 
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( درجة ماجدتيخ 11لعجد )السهافقة عمط تعجيل لجشة اإلشخاؼ  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

 : القــــرار
  ليع عمى الشحػ التالي: ... ويخفع لمجامعة التعجيل في لجشة األشخاؼالسهافقة عمط 

 ماجدتيخ التذخيح وعمم االجشة سسخ محسهد صادؽ محسهد  ػ ط/0
 التذخيح بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس   ا سن عبج هللا رفاعي د/بخفع اسم 
 ماجدتيخ الجخاحة العامة مي سعيج عبج السشعم خميفة ػ ط/2
 شب الصػارئ بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس   ايهباحسج عبج الحكم  د/بخفع اسم 
 شب الصػارئ بالكمية   بقدع مجرس    اثار فكخد الشين د/وإضافة   
 ماجدتيخ الجخاحة العامة احسج عمي كامل عين شهكة ػ ط/2
 الجخاحة العامة بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس    دمحم كساؿ الحشفي د/بخفع اسم 
 الجخاحة العامة بالكمية   بقدع مجرس   فاشسة ابخاىيم يهسف د/ة   وإضاف

 ماجدتيخ الجخاحة العامة محسهد دمحم ابه السعاشي ػ ط/4
 الجخاحة العامة بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس    دمحم كساؿ الحشفي د/بخفع اسم 
 الكمية   الجخاحة العامة ببقدع مجرس   محسهد مججد العباسي د/وإضافة   
 ماجدتيخ السيكخوبيهلهجيا الصبية والسشاعة  مخوة الديج الصهخي ػ ط/5
 السيكخوبيػلػجيا بالكمية   بقدع استاذ مداعج   اسساء دمحم البخلدي د/إضافة   
 ماجدتيخ شب وجخاحة العين الدىخاء دمحم عبج اليادد  ػ ط/6
 جخاحة العيغ بالكمية   شب و بقدع استاذ مداعج   مخوة عمي زكي جالؿ د/إضافة   
 دكتهراه االشعة التذخيرية  حامج جساؿ عمي الجساؿ ػ ط/7
 االشعة التذخيرية بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس   ماجج عبج الفتاح الجدار د/بخفع اسم 
 دكتهراه التذخيح وعمم االجشة  شيساء دمحم عامخ الفقي ػ ط/8
 التذخيح بالكمية   بقدع ستاذ مداعج ا  مشار عمي الديج فخيج د/إضافة   
 دكتهراه الجخاحة العامة  رانيا صالح الديج الشحاس ػ ط/9
 شب الصػارئ بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس   احسج عبج الحكم ايهب د/بخفع اسم 
 شب الصػارئ بالكمية   بقدع مجرس   دمحم فهزد ششصاود  د/وإضافة   
 دكتهراه الكيسياء الحيهية  عال عبج الحميم دمحم ػ ط/02
 ( .اجازة رعاية الصفلبالكمية   ) الكيسياء الحيػيةبقدع مجرس    مشط احسج عباس  د/بخفع اسم 
 بالكمية   الكيسياء الحيػية بقدع مجرس  يسارة عمي عبج الخحسن الجربال د/وإضافة   
 دكتهراه التخجيخ والعشا ة السخكدة  سسيخة فؤاد عياد ػ ط/00
 التخجيخ والعشاية السخكدة بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس    وليج عمي ابه عسخ د/ع اسم بخف

 التخجيخ والعشاية السخكدة بالكمية بقدع مجرس  اسساء اسساعيل دمحم سالمة د/وإضافة   
    054/2/02/2222الووضوع رقن 
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( درجة 2لعجد ) مهضهع الخسالةسهافقة عمط تعجيل ال ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 . ماجدتيخ

 : القــــرار
  ليع عمى الشحػ التالي: ... ويخفع لمجامعة التعجيل في مهضهع الخسالةالسهافقة عمط 

 تعج ال جهىخيا  ماجدتيخ شب وجخاحة العين    اسالـ بجر صالح ػ ط/0 

بشاءا عمط وذلظ بل الجخاحة لتقميل تكخار الطفخة بعج الجخاحة ... التخثخ الزػئي بميدر االرجػف ق مهضهع الخسالة :
 .شمب السذخؼ 
 تعج ال غيخ جهىخيا   ماجدتيخ شب وجخاحة العين  الدىخاء دمحم عبج اليادد ػ ط/2 

 .بشاءا عمط شمب السذخؼ وذلك ...  19العالمات بذبكية العيغ بعج تصعيسات الكػفيج ػػػ  مهضهع الخسالة :
  055/2/02/2222رقن الووضوع 

( 35لعجد ) تذكيل لجشة الفحز والسشاقذةػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 رسالة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 القــــرار :

 فع لمجامعةويخ وذلك بعج قبهؿ الشذخ بالسجمة .. ليع عمى الشحػ التالي  السػافقة عمى تذكيل المجشة
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية  حشاف عبج السقرهد دربالةػ ط/ 0

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست   دمحم عبج السشعع شعيبد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػشب بكمية اسمية األمخاض الجمجيػة والتش قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 الدقازيػػق ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية اذمداعج أست    خالج دمحم غخيبد/ أ.ػ 
 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية   دعاء نهر الجين الذخابيػ ط/ 2

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػةبكمية الصب مخاض الجمجية والتشاسمية األ قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ػةػػػالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ.ػ 
 ػػابشيػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػػػػػػػػػػػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية  نفدية زكي إبخاىيم عبج الجميلػ ط/ 2

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   ماججة مرصفي حجاجد/ أ.ػ 
 ػػػػةػػػػػػػػػالسشػفيػػشب بكمية  األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   دعاء صالح حجابد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية   شيساء حسجد عبج الخؤؼػ ط/ 4

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب مجيػػة والتشاسمية األمخاض الج قدعاذ بأست    دمحم أحسج باشاد/ أ.ػ 
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 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب الباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قدعاذ بأست    رحاب مشيخ سسكةد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػةشب بكمية ض الجمجيػػػػػػػػػػة والتشاسمية األمخا قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   عبيخ عبج الحكع ىجيبد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 سميةماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشا   ىشاء جسيل فييم صقخػ ط/ 5

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   إيساف عبج الفتاح سميطد/ أ.ػ 
 ػػةالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب الباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قدعاذ مداعج بأست  رانيا عبج هللا عبج هللا حدشيغد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية اذمداعج أست    وفاء أحسج شحاتود/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   فاشسة دمحم العيدػي د/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية   ة دمحم سعج الشجارسار ػ ط/ 6

   المجشة :
 ةػػػػالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست   ماججة مرصفي حجاجد/ أ.ػ 
 ػػػػػةالسشػفيػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   عدة جابخ عشتخ فخجد/ أ.ػ 
 اػػػػػػػػػػػششص ةعجامبكمية الصب ػة والتشاسمية األمخاض الجمجيػػػػ قدعاذ بأست    نيي نبيل دغيعد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية  شيساء سامي عبج اليادد حسادػ ط/ 7

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػةشب بكمية ة والتشاسمية ػػػػػػػػػػاألمخاض الجمجي قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ػػةػػالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ.ػ 
 ابشيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػػػػػػػػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية  ساء أحسج محخوس عصية ىالؿشيػ ط/ 8

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػةشب بكمية ة والتشاسمية ػػػػػػػػػػاألمخاض الجمجي قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 ةػػػػالسشػفيػػػػ ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسمية  قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب األمخاض الجمجيػػػػػػػػػػػػػػػػة والتشاسمية  قدعاذ بأست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   ميشا لهيذ أسعج حشاػ ط/ 9

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست   نجػاف يدخي صالحد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست   دمحم سعيج السكاوي د/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػشػػػػ قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست   عادؿ عبج الحميع حجاجد/ أ.ػ 
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 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   رحاب حدين العخبيػ ط/ 02
   ة :المجش

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست    سياـ دمحم رجبد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػشب األشف قدعاذ بأست   مسجوح يػسف رفعتد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   حامج دمحم الذخقاوي د/ أ.ػ 

 ماجدتيخ شب األشفاؿ  إ ساف أحسج عبج الحسيج مشرهرػ ط/ 00
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػشػػػ قدعاذ بأست   دمحم تػفيقميا عاشف د/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست    نجالء فتحي بخسيعد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   سيج أبػ العال سييخد/ أ.ػ 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   عمى عبج المصيف عافيةد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 دكتهراه شب األشفاؿ عسخ أحسج مرصفي أحسج سميسافػ ط/ 02

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   سييخ سيج أبػ العالد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػشػػ قدعاذ بأست   ميا عاشف دمحم تػفيقد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجاملصب بكمية اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   سامح عبج هللا عبج الشبيد/ أ.ػ 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفخ الذيػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   أسامة عبج الفتاح العجسيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ألشفاؿدكتهراه شب ا   ديشا عبج العديد حسادػ ط/ 02

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست    أحسج ثابت محسػدد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعامجبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست    غادة دمحم السذجد/ أ.ػ 
 اػػػػػػػششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست  عدة كساؿ عبج الغشي الذياوي د/ أ.ػ 

 دكتهراه شب األشفاؿ نيمة محخوس عبج الشبي الرباغػ ط/ 04
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػاؿ ػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػ قدعاذ بأست   عمى دمحم الذافعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػب األشفػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست    وائل عباس بحبحد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست    غادة دمحم السذجد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاألزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػاؿ شب األشفػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   محسػد شاىخ السػجيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
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 دكتهراه شب األشفاؿ  رضهد دمحم عبج الحكيم زيشوػ ط/ 05
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػب األشفػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست   ديشا عبج الخازؽ ميجافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعمجابكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   مسجوح يػسف رفعتد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   حامج دمحم الذخقاوي د/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 هراه شب األشفاؿدكت أ ة عبج الخازؽ الديج أبه حجازد ػ ط/ 06

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست   عمى دمحم الذافعيد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػ قدعاذ بأست   سامح عبج هللا عبج الشبيد/ أ.ػ 
 السشػفية ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    أحسج أنػر خصابد/ أ.ػ 
 خاألزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ شب األشفػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   محسػد شاىخ السػجيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 دكتهراه شب األشفاؿ  مي أبه اليديج مشرهر دمحمػ ط/ 07

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   سييخ سيج أبػ العالد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست    ميا عاشف تػفيقد/ أ.ػ 
 السشػفية ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
 كفخ الذيخ ةعجامبكمية الصب ػاؿ ػػػػػػػػػػػػشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   أسامة عبج الفتاح العجسيد/ أ.ػ 

 األوؿ و الثاني صػت واحج()عمي أف يكػف 
 دكتهراه شب األشفاؿ   أميخة فتحي أحسج عمطػ ط/ 08

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب ػػػػاؿ ػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشف قدعاذ بأست   سييخ سيج أبػ العالد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػاؿ  قدعاذ بأست    ميا عاشف تػفيقد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػب األشفػػػػاؿ  قدعاذ مداعج بأست    نجالء فتحي بخسيعد/ أ.ػ 
 السشػفية ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعذ باأست    أحسج أنػر خصابد/ أ.ػ 
 رةالسشرػ  ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست  أماني كساؿ عبج الحسيج اليػاري د/ أ.ػ 

 صػت واحج(والثالث )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني 
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية  أحسج فتحي دمحم عبج هللاػ ط/ 09

   المجشة :
 السشػفيػة ةعجامبكمية الصب ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػياذ مداعج أست   ريحاب إبخاىيع ياسيغد/ أ.ػ 
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 ةػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب القمب واألوعية الجمػية اذ مداعج أست   ء عبج السشععفاشسة الدىخاد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفي ةعجامبكمية الصب القمب واألوعية الجمػية  قدعاذ بأست    مخاد بذاي ميشاد/ أ.ػ 
 خةػػػػػػػػػػػػػػبسعيج القمب القػمي بالقاىألوعية الجمػية القمب وااذ أمخاض أست   أحسج مججي كساؿ الجيغد/ أ.ػ  

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج( 
 دكتهراه أمخاض القمب واألوعية الجمهية  محسهد حشفي قبارد عبج السجيجػ ط/ 22

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفي ةعمجابكمية الصب القمب واألوعية الجمػية  قدعاذ بأست   عبج هللا مرصفي كساؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفي ةعجامبكمية الصب القمب واألوعية الجمػية  قدعاذ بأست   غادة محسػد سمصافد/ أ.ػ 
 خةػػػػػػػػػػػػػػبسعيج القمب القػمي بالقاىالقمب واألوعية الجمػية اذ أمخاض أست   دمحم أسامة شو حديغد/ أ.ػ  

 دكتهراه أمخاض القمب واألوعية الجمهية   أحسج جبخ بخيك عامخػ ط/ 20
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفي ةعجامبكمية الصب القمب واألوعية الجمػية  قدعاذ بأست    محسػد كامل أحسجد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفي ةعجامبكمية الصب ة القمب واألوعية الجمػي قدعاذ بأست   وليج عبجه إبخاىيع حامجد/ أ.ػ 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبشي ةعجامبكمية الصب القمب واألوعية الجمػية  قدعاذ بأست   سعج محسػد إبخاىيع عسارد/ أ.ػ  

 وعالج االلم ماجدتيخ التخجيخ والعشا ة السخكدة دمحم رضهاف عبج الحسيج الشحمةػ ط/ 22
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  خ والعشاية السخكػػػػػػػػػػػػػدةػػالتخجيػػ قدعاذ بأست    صفاء دمحم ىالؿد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػ ةعجامبكمية الصب  ػػدةالتخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػػػػاذ مداعج أست    دمحم ياسخ البحارد/ أ.ػ 
 اإلسكشجريةةعجامبكميةالصب  السخكػػػدةالتخجيخوالعشاية قدعاذورئيذ أست   عبج الحميعأشخؼ عخفات د/ أ.ػ 

 ماجدتيخ التخجيخ والعشا ة السخكدة وعالج االلم مرصفي دمحم عبج الغفار الحدشينػ ط/ 22
   المجشة :

 ػػػةػػػػػػػػفيػػػالسش ةعجامبكمية الصب  ػدةيخ والعشاية السخكالتخجاذ مداعج أست    نجػي دمحم ضحاد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  ػػػػدةالتخجيخ والعشاية السخكػػػاذ مداعج أست    ياسخ إبخاىيع فتحيد/ أ.ػ 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششص ةعجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػػػػػػدة قدعاذ بأست  أحسج عمى عبج الحسيج الزبعد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ جخاحة العظاـ   أحسج إبخاىيم يهسفدمحمػ ط/ 24
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصب الصبيع قدعاذ ورئيذ أست    سسخ جابخ سميسافد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجام بكمية الصبجخاحػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قدعاذ مداعج بأست    سامح دمحم مخعيد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب جخاحػػػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  قدعاذ مداعج بأست    دمحم أحسج فائقد/ أ.ػ 
 الدقازيق ةعجامب بكمية الصػػػػاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحػة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   دمحم حدغ الجاويرد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ماجدتيخ األشعة التذخيرية  إسالـ حسيجة عبج هللا حسيجةػ ط/ 25
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   المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب األشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعاذ بأست   دمحم صالح الجيغ الدواوي د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػة األشعة التذخيريػػ قدعاذ مداعج بأست   شيساء عبج الحسيج حدشيغ/ دأ.ػ 
 ششصا ةعجامبكمية الصب ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    دمحم أحسج يػسفد/ أ.ػ 

 شعة التذخيريةماجدتيخ األ   مخوة رجب المصفػ ط/ 26
   المجشة :

 ةالسشػفيػػ ةعجامبكمية الصب ػة األشعة التذخيريػػػػػػ قدعاذ مداعج بأست   شيساء عبج الحسيج حدشيغد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب األشعة التذخيريػػػة  قدعاذ مداعج بأست   رباب إبخاىيع ياسيغد/ أ.ػ 
 السشرػرة ةعجامبكمية الصب األشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قدعباذ أست    داليا معتد فيسيد/ أ.ػ 

 دكتهراه الجخاحة العامة  عسخو سعج بديهني العدكخد ػ ط/ 27
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامالصب بكمية ة ة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجخاح قدعاذ بأست   حداـ عبج القادر الفلد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةػػػػػعجامالصب  بكمية عالج األوراـ والصب الشػوي  قدعاذ بأست   دمحم أبػ الفتػح شحاتود/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػ ةعجامالصب بكمية ة ة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجخاح قدعاذ بأست   عالء عبج العطيع الديديد/ أ.ػ 
 الدقازيق ةعجامالصب  بكمية ةة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجخاح قدعاذ بأست   خالج صفػت الديج فيسيد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 ألعرابدكتهراه جخاحة السخ وا  إبخاىيم محسهد إبخاىيم حجازد ػ ط/ 28

   المجشة :
 ةػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامالصب بكمية  خ واألعرابػػػػػػػػجخاحة الس قدعاذ بأست   عراـ الجيغ جابخ صالحد/ أ.ػ 
 ةالسشػفيػةعجامالصب بكمية جخاحة السخ واألعراب قدعاذ ورئيذ أست   حداـ عبج الحكيع الشعسانيد/ أ.ػ 
 ششصا ةعجامالصب بكمية  ة السخ واألعرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاح قدعاذ بتأس  مججي عبج العديد السحالوي د/ أ.ػ 

 دكتهراه جخاحة التجسيل والحخوؽ   محسهد صادؽ الديج سالمػ ط/ 29
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامالصب بكمية  جخاحة التجسيل والحخوؽ  قدعاذ بأست    فؤاد دمحم غخيبد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامالصب بكمية  جخاحة التجسيل والحخوؽ  قدعاذ بأست    داليا دمحم الدقاد/ أ.ػ 
 القاىخة ةعجامالصب بكمية  خوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة التجسيل والح قدعاذ بأست   أحسج جسيل الذخقاوي د/ أ.ػ 

 خاحة العينماجدتيخ شب وج  شيساء يهسف حافع مشرهرػ ط/ 22
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ  قدعاذ بأست  عبج الخحسغ الدباعي سخحافد/ أ.ػ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةعجامبكمية الصب شب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ  قدعباذ أست    معتد فايد الراوي د/ أ.ػ 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششص ةعجامبكمية الصب شب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بقدع اذ أست    معتد دمحم صبخي د/ أ.ػ 

 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء   ميخاؿ أحسج سعجػ ط/ 20
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   المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب خاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء التػليج وأم قدعاذ بأست  أحسج نبيل عبج الحسيج عيديد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  قدعاذ بأست   عالء الجيغ فتح هللا الحمبيد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػاء التػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   أسامة عمى الكيالنيد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء التػليج وأمخاض الشد قدعاذ بأست   أحسج مرصفي صادؽد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(
 احة السدالك البهليةجخ ماجدتيخ   أحسج دمحم عبج الحافع الديشيػ ط/ 22

   المجشة :
 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةػػػػػػػػعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعاذ بأست   سمصاف دمحم سمصافد/ أ.ػ 
 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة السدالظ البػلياذ بقدع أست  أسامة عبج الػىاب عبج الجػادد/ أ.ػ 
 االزىخ ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة السدالظ البػلياذ بقدع أست   خالج دمحم دمحم صبخي د/ أ.ػ 

 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة وصحتيا  عالء جساؿ سعيج مصاوعػ ط/ 22
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمخاض الستػش قدعاذ بأست   ي/عاشف أبػ الدعػد عمدأ.ػ 
 السشػفيػػػػػػة ةعجامبكمية الصب  األمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   حداـ إبخاىيع دمحمد/ أ.ػ 
 الدقازيػػػػػق ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمخاض الستػششػػ قدعاذ بأست   نيمة الديج إماـ الجساؿد/ أ.ػ 

 دكتهراه أمخاض القمب واألوعية الجمهية  ريسهف صالح عجلي عبج هللاػ ط/ 24
   المجشة :

 السشػفية ةعجامبكمية الصب ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػي قدعاذ بأست   والء فخيج عبج العديدد/ أ.ػ 
 السشػفية ةعجامبكمية الصب ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػي قدعاذ بأست    محسػد كامل أحسجد/ أ.ػ 
 ششصا ةعجامبكمية الصب ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػي قدعاذ بأست   تيسػر مرصفي عبج هللاد/ أ.ػ  

 ماجدتيخ شب األشفاؿ   ة شعباف الهزيخسار ػ ط/ 25
   المجشة :

 السشػفية ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفاؿ  قدعاذ مداعج بأست    نجػاف يدخي صالحد/أ.ػ 
 السشػفية ةعجامبكمية الصب ػػػػػػػػػب األشفاؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    أحسج أنػ خصاب د/أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةعجامبكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفاؿ  قدعاذ بأست   أحسج عبج الباسط أبػ العد د/أ.ػ 

  650/2/02/2222الووضوع رقن 

شالب  (42لعجد ) تدجيل مهضهع الخسالةػ بذأف السػافقة عمى  ات العميا والبحهثمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراس
 وشالبة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . ..السػافقة عمى تدجيل مػضػع رسالة الساجدتيخ والجكتػراه ليع عمى الشحػ التالي 
 يخ شب وجخاحة العين ماجدت   غادة دمحم إبخاىيم أحسج ط/ػػػ 1

 :  الخسالة مهضهع
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 تأثيخ أخصاء االنكدار عمى التحريل الجراسي لمصالب في السخحمة االبتجائية .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست   خالج الغشيسي سيج أحسجػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػجشب وجخاحػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعمجرس ب   سج عادؿ سالمة أحػ   د/ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العين   آ ة هللا سسيخ عبج الفتاح مصاوع ط/ػػػ 2
 :  الخسالة مهضهع

ػروندتع تقييسيا بالترػيخ السقصعي آثار اإلنفميكديساب عمى األوعية الجمػية الجقيقة بذبكية العيغ في مخضي ك
 البرخي لألوعية الجمػية لمعيغ .

 السذخفهف : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست    ىذاـ دمحم السدارػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباششة العامػػػػ قدعاذ بأست   الديج إبخاىيع الذايبػ أ.د/ 

 السشػفيػػػة ةعجامشب وجخاحػة العػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   أسساء دمحم إبخاىيعػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػجالصب شب وجخاحػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية  قدعمجرس ب   إسخاء سامي الغباشيػ   د/ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العين   أسامة عراـ عبج العديد شعباف ط/ػػػ 3
 :  الخسالة مهضهع

 تقييع تغييخات قياسات البرخ االنكدارية بعج إزالة عتامة السحفطة الخمفية لعجسة العيغ بجياز الياج ليدر .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست   ل الدبكيىجي دمحم كامػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػجشب وجخاحػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعمجرس ب    مشار فػزي داودػ   د/ 

 شب وجخاحة العين ماجدتيخ    ىسدة مكي دمحم دمحم ط/ػػػ 4
 :  الخسالة مهضهع

 نتائج ترػيخ األوعية الجمػية بالترػيخ الزػئي السقصعي في مخضي قرخ الشطخ .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست    سامح سعج مشجورػ أ.د/ 

 السشػفيػػػة ةعجامشب وجخاحػة العػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   إبخاىيعأسساء دمحم ػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػجشب وجخاحػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعمجرس ب   أحسج إبخاىيع بديػنيػ   د/ 

 يكية ماجدتيخ الباثهلهجيا اإلكميش أسساء حدن دمحم حدن مشرهر ط/ػػػ 5
 :  الخسالة مهضهع

 بي السختبط بالكالديـػ واالنيػليد الخاص بالخمية العربية في االلتياب الدحائي . 100ججوي استخجاـ بخوتيغ اس 
 السذخفهف : 

 ػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  الباثػلػجيا اإلكميشيكية قدعاذ بأست   جيياف كساؿ الدعيجػ أ.د/ 

 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب الباثػلػجيا اإلكميشيكية  قدعاذ مداعج بأست    ريع محدغ الخػليػ أ.د/ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعمجرس ب   نػراف شمعت أبػ الخيخػ   د/ 

 سشػفيػػػػػةالسعجية بسدتذفى الحسيات بذبيغ الكـػ الاستذاري االمخاض     معاذ دمحم ىيكلػ   د/ 

 دكتهراه الباثهلهجيا اإلكميشيكية   دعاء الديج رمزاف دمحم جشيشة ط/ػػػ 6
 :  الخسالة مهضهع

 ( في سخشاف الجـ الميسفاوي السدمغ.25-ب106القيسة التشبؤية لسجسػعة األحساض الخيبػسػميو الستشاىية الرغخ )
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعاذ بأست   دمحم عبج الخحيع سميساف/ ػ أ.د

 السشػفية ةعجامالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست    إيساف عمى أحسجيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػةعالج األوراـ والصب الشػوي بكمية شب  قدعباذ مداعج أست   الذيساء محسػد الحشفيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعمجرس ب   ريياـ صالح الدياتػ   د/ 

 دكتهراه الباثهلهجيا اإلكميشيكية   الذيساء ربيع سميساف الخهلي ط/ػػػ 7
 :  الخسالة مهضهع

ودورىع الدخيخي لجي السخضي البالغيغ السرابيغ بدخشاف  2-والجيغ سي سي اف دي  1-دراسة الجيغ بي اي اف 
 الجـ الشخاعي الحاد .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعاذ بأست   إيساف عصية التػنديػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   أميخة دمحم فؤاد شحاتوأ.د/  ػ

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعمجرس ب    ىجيل دمحم شمبيػ   د/ 

 ماجدتيخ شب األشفاؿ    ىجيخ حساده صالح ط/ػػػ 8
 :  الخسالة مهضهع

 مدتػي البخيديبديغ في الدائل الشخاعي لألشفاؿ السرابيغ بالتياب سحائي بكتيخي حاد .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    أحسج ثابت محسػدػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالباثػلػجيا اإلكميشيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست   ميا عبج الخافع البديػني/ ػ أ.د

 ػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػامػجشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   أحسج شػقي أبػ ىػلوػ   د/ 

 ماجدتيخ شب األشفاؿ    نياؿ صبحي عسخاف ط/ػػػ 9
 :  الخسالة مهضهع

في فقخ الجـ السقاوـ لتحفيد عامل اإليخثخوبيػتيغ لجي مخضي األشفاؿ الحيغ يخزعػف لمغديل  6مدتػي فيتاميغ ب 
 الكمػي .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    سياـ دمحم  رجبػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعزميل ب   دمحم شكخي الحاروف ػ   د/ 
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 السشػفية ةعجاميا اإلكميشيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباثػلػج قدعمجرس ب    ىجيل دمحم شمبيػ   د/ 

 دكتهراه شب األشفاؿ   ديشا أحسج جالؿ الجين عيدي ط/ػػػ 10
 :  الخسالة مهضهع

 دراسة مدتػي فيتاميغ ىػ في أشفاؿ حجيثي الػالدة وعالقتو بأمخاض ووفيات أشفاؿ حجيثي الػالدة .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست   حداففييسة دمحم  ػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست   فادي دمحم  الجشجيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    أحسج أنػر خصابػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعزميل ب   ىبو بجوي عبج الدالـػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالكيسياء الحيػية الصبية بكمية الصب  قدعمجرس ب   شيساء الديج رمزاف جشيشةػ   د/ 

  التخجيخ والخعا ة السخكدة وعالج االلمدكتهراه    محسهد عبج القهد فخج ط/ػػػ 11
 :  الخسالة مهضهع

جيجي باستخجاـ البالزما الغشية بالرفائح الجمػية لمسخضي الحيغ يعانػف مغ آالـ مدمشة بالسفرل العجدي الحقغ التج
 الحخقفي .
 السذخفهف : 

 ةالسشػفيػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست   أحسج عبج الخؤوؼ متػليػ أ.د/ 
 السشػفية ةعجامالتخجيخوالعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعاذمداعج بأست  لخحسغ سمصافوساـ الجيغ عبج اػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتخجيخ والعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعمجرس ب   صادؽ عبج السديح صادؽػ   د/ 

 كدة وعالج االلم دكتهراه التخجيخ والخعا ة السخ   دمحم أحسج عبج الكخيم الجايشي ط/ػػػ 12
 :  الخسالة مهضهع

تخجيخ العرب الفخحي السقتخف بتخجيخ العرب الػركي أو تخجيخ قشاة السقخبة أو تخجيخ بيغ الذخياف السأبزي 
 وكبدػلة الخكبة الخمفية لتدكيغ االلع بعج جخاحات الخكبة الكبخي : دراسة مقارنة .

 السذخفهف : 
 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتخجيخ والعشاية السخكدة بكمية الصب  دعقاذ بأست    أماني سعيج عسارػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتخجيخوالعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعاذمداعج بأست  عبج العطيع عبج الحسيج البكخي ػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامب التخجيخ والعشاية السخكدة بكمية الص قدعمجرس ب   شارؽ عبج الدالـ الحشاوي ػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتخجيخ والعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعمجرس ب  مرصفي سعيج فييع مشرػرػ   د/ 

  ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية عسخو يهسف إسساعيل أبه الدعهد ط/ػػػ 13
 :  الخسالة مهضهع

العقار السثبط لشقل الجمػكػز والرػديـػ عمى ميكانيكية األذيغ األيدخ في مخضي فذل عزمة  تقييع تأثيخ استخجاـ
 القمب ذوي الكفاءة القحفية الصبيعية )دراسة باستخجاـ التتبع الخقصي( .

 السذخفهف : 
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 السشػفيػػػػػػػػػة ةػعػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    نجالء فييع أحسجػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   سػزي صالح الشيغد/   ػ 

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية  دمحم أشخؼ عبج الدسيع جهيمي ط/ػػػ 14
 :  الخسالة مهضهع

 فيسا بعج زرع الرساـ األورشي عغ شخيق القدصخة . تػقعات اضصخاب التػصيل الكيخبائي لمقمب
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    أحسج أشخؼ رضاػ أ.د/ 

 ػفيةالسش ةعجامالقمب واألوعيةالجمػيػة بكمية الصب  قدعأستاذمداعج ب   أحسج مختار القخشػ   د/ 

 السشػفية ةعجامالقمب واألوعيةالجمػيػة بكمية الصب  قدعأستاذمداعج ب   نيفيغ إبخاىيع ساميػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية   ميشا رؤوؼ شفيق عبج السمك ط/ػػػ 15
 :  الخسالة مهضهع

ب الحاد السعالجػف بالقدصخة القمبية تأثيخ مخض الكبج السدمغ عمى تخوية عزمة القمب في مخضي احتذاء عزمة القم
 التجاخمية األولية .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعجامالقمب واألوعيةالجمػيػة بكمية الصب  قدعأستاذمداعج ب   دمحم يحيي عبج الخالقػ   د/ 

 بالسشػفية أستاذمداعجأمخاض الكبجوالجيازاليزسي بسعيج الكبجالقػمي   أنػر عبج العميع دمحمػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   ىشج دمحم عبجه الجيبد/    ػ

 

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة    والء أحسج حذير ط/ػػػ 16
 :  الخسالة مهضهع

 مجي انتذار أمخاض الحداسية بيغ مخضي الكمي البالغيغ واألشفاؿ .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   عساد دمحم الذبيشيػ   د/ 

 شػفيةالس ةعجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعزميل ب   ىبة بجوي عبج الدالـػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   غادة سعيج مدعهد ناجي ط/ػػػ 17
 :  الخسالة مهضهع

 .ThyPRO39قياس جػدة الحياة في مخضي قرػر الغجة الجرقية باستخجاـ الشدخة الستخجسة مغ استبياف 
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   دمحم عبج الخؤوؼ قخنيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   شيساء كساؿ الجيغ زويغػ   د/ 

 السشػفيةوشب السجتسع بكمية شب  الرحة العامة قدعأستاذ مداعج ب   زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 

 السشػفية ةعجامالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   مرصفي بكخي حامج عصاػ   د/ 
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 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة  عمط دمحم عبج الهىاب شسذ الجين ط/ػػػ 18
 :  الخسالة مهضهع

 اضصخاب أمالح الجـ في متقبمي الكمي السدروعة .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست   سعيج سيج أحسج خسيذػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباششة العا قدعأستاذ مداعج ب   ياسيغ صالح ياسيغػ   د/ 

 استذاري أمخاض وزراعة الكمي بسعيج ناصخ لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث والعالج    أشخؼ عبج الساجج دنياػ   د/ 

 السشػفية ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػ قدعمجرس ب   عدة عبج السشرف جسعوػ   د/ 

 دكتهراه أمخاض الباششة العامة    نيمة دمحم فؤاد رضهاف ط/ػػػ 19
 :  الخسالة مهضهع

 ووضائف الغجة الجرقية في السخضي الحيغ يعانػف مغ أمخاض الخوماتيـد . TNFالعالقة بيغ مزادات 
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست  عبج الدالـ داودعالء الجيغ ػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب    دمحم زكخيا نػحػ   د/ 

 السشػفية ةعجامالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب    ثع رضا بجرىيػ   د/ 

 ػفيةالسش ةعجامالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب    إيشاس صبحي زىخافػ   د/ 

 

 

 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   جساؿ نجاح الديج الخشيجد ط/ػػػ 20
 :  الخسالة مهضهع

 مقارنة بيغ مقاييذ جػدة الغديل الجمػي لسخضي الفذل الكمػي بجوف زراعة الكمي ومخضي الفذل ما بعج الدرع .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الباششة العامػػػػ قدعاذ بأست   سعيج سيج أحسج خسيذػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    أحسج راغب تػفيقػ أ.د/ 

 ستذاري أمخاض وزراعة الكمي بسعيج القػمي لمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي والسدالظا    شارؽ فخخ عثسافػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   ىبو كساؿ عبج الخالقػ   د/ 

 يخ األمخاض العربية والصب الشفديماجدت   أ ة أحسج الجشجد ط/ػػػ 21
 :  الخسالة مهضهع

 الفخوؽ بيغ الجشديغ في االضصخابات الشفدية السراحبة لسخضي اضصخاب الذخرية الحجية .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعاذ بأست   أيسغ عبج الفتح الحجادػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػةاألمخاض العربية والشفدية بكمية شب  قدعاذ مداعج بأست   غ العابجيغ رجبعفاؼ زيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعمجرس ب    ىشج رضا عسارةػ   د/ 
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 ماجدتيخ األمخاض العربية والصب الشفدي  دمحم أحسج رفعت الجدار ط/ػػػ 22
 :  الةالخس مهضهع

 إضافة مزادات الحىاف في عالج مخضي اضصخاب الػسػاس القيخي السقاوـ لمعالج .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعاذ بأست   أيسغ عبج الفتح الحجادػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػةوالشفدية بكمية شب األمخاض العربية  قدعاذ مداعج بأست   عفاؼ زيغ العابجيغ رجبػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعمجرس ب   ىشج رضا الديج عسارةػ   د/ 

 دكتهراه األمخاض العربية   أحسج رمزاف دمحم راضي ط/ػػػ 23
 :  الخسالة مهضهع

 ط في محافطة السشػفية .مآؿ الجعامات االختيارية لزيق الذخياف الدباتي الستػس
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعاذ بأست   أكثع اسساعيل االماـػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػةاألمخاض العربية والشفدية بكمية شب  قدعاذ مداعج بأست    خالج حاتع عفيفيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعمجرس ب    أحسج نبيل مشيخػ   د/ 

 السشػفية ةعػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعمجرس ب    دمحم الدعيج الشيغػ   د/ 

 

 

 ماجدتيخ األمخاض العربية والصب الشفدي  أماني الجسهقي دمحم عصهة ط/ػػػ 24
 :  الخسالة مهضهع

 خلػكيغ الدادس في اعتالؿ األعراب السحيصية في داء الدكخي مغ الشػع الثاني .دور االنت
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعاذ بأست   إبخاىيع الديج األحسخػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػةة شب األمخاض العربية والشفدية بكمي قدعاذ مداعج بأست   مرصفي صالح مميظػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  قدعمجرس ب    أحسج نبيل مشيخػ   د/ 

 ماجدتيخ الجخاحة العامة دمحم عبج العاشي محسهد دمحم ط/ػػػ 25
 :  الخسالة مهضهع

جي لتحجيج الغجد الميسفاوية اإلبصية الحارسة % في الخبع الخارجي العمػي لمث1تقييع حقغ صبغة السيثيميغ بمػ تخكيد 
 لدخشاف الثجي السبكخ عشج الشداء .

 السذخفهف : 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    أحسج فخج القاصجػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعذ مداعج باأست   عراـ فايج مرصفيػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   فاشسة إبخاىيع يػسفػ   د/ 
 اجدتيخ الجخاحة العامةم شارؽ سامي عبج العديد فتح هللا ط/ػػػ 26
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 :  الخسالة مهضهع
 عػامل التشبؤ لمتدويج بيخمػف الغجة الجرقية بعج استئراؿ فز مغ الغجة الجرقية .

 السذخفهف : 
 السشػفية ةػػػعػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست   عبج العديد عباس تعمبػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    دمحم أشخؼ بمبعػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالصب الجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية  قدعمجرس ب    نجالء فتحي عامخػ   د/ 
 ماجدتيخ شب الصهارئ   إسخاء جسعة عبج العديد ط/ػػػ 27
 :  الخسالة مهضهع

 في مخضي الحساض الكيتػني الدكخي . 2القيسة التشبؤية لسعجؿ ابتذي
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالصب الجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية  ورئيذ قدعاذ أست   حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست   مرصفي دمحم الشجارػ أ.د/ 
 السشػفية ةعجامالجخاحةالعامػة بكميةالصب  قدعمجرس شب الصػارئ ب   دمحم فػزي ششصاوي ػ   د/ 
 ماجدتيخ شب الصهارئ   كخيم الدعيج رضهاف الشين ط/ػػػ 28
 :  الخسالة مهضهع

 دور الترػيخ بالسػجات فػؽ الرػتية في نقصة الخعاية لسخضي قرػر الكمي الحاد في قدع الصػارئ .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالصب الجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية  ورئيذ قدعاذ أست   حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    أحسج دمحم زىخافػ أ.د/ 
 السشػفية ةعجامالجخاحةالعامػة بكميةالصب  قدعمجرس شب الصػارئ ب   دمحم فػزي ششصاوي ػ   د/ 
 دكتهراه الجخاحة العامة  عالء الجين عدت عمط أمين ط/ػػػ 29
 :  الخسالة مهضهع

 العػامل السؤدية إلى إنخفاض الكالديـػ في الجـ بعج اإلستئراؿ الكمي لمغجة الجرقية .
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػ بقدعاذ أست   دمحم ليثي أحسج بجرػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   دمحم عبج الجميل البمذيػ أ.د/ 
 السشػفية ةعجامالصب  ة بكميةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعامػ ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجخاح قدعمجرس ب   أميخة عبج السشعع الفقيػ   د/ 
 ماجدتيخ الجخاحة العامة   ىذاـ دمحم شخويج ط/ػػػ 30
 :  الخسالة مهضهع

تأثيخ تػقيت اغالؽ التحػيمة البخازية المفائفية بعج استئراؿ سخشاف السدتقيع عمى جػدة السعيذة وحخكة أمعاء 
 السخيس.
 السذخفهف : 
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 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    قاصجأحسج فخج الػ أ.د/ 
 ةالسشػفي ةعػػػػػػػػجامالجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست   دمحم صبخي عسارػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب  عبج هللا صالح الجيغ عبج هللاػ   د/ 
 الجمج ة والتشاسميةماجدتيخ األمخاض    لبشي عدت عبج الغفهر ط/ػػػ 31
 :  الخسالة مهضهع
 ع : دراسة إكميشيكية ووراثية وكيسيائية .في حب الذباب الذائ 1-كمػديغ 

 السذخفهف : 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذ بأست   إيساف عبج الفتاح سميطػ أ.د/ 
 السشػفيةةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  اذ مداعجأست    وفاء أحسج شحاتوػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   صبحي الشيجاني شخيغػ أ.د/ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية لسياء دمحم وجيو عبجهللا الحبخوؾ ط/ػػػ 32
 :  الخسالة مهضهع

 نتراب السراحب لسخض االندجاد الخئػي السدمغ.تقييع فاعمية سيمجيشافيل , تاداالفيل وفارديشافيل في عالج ضعف اال
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذ بأست   ىذاـ نبيل خالج الذاميػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػجاماألمخاض الرجرية والتجرف بكمية الصب  قدعمجرس ب   أسساء متػلي عبج التػابػ   د/ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية   آالء رامي يهسف عامخ ط/ػػػ 33
 :  الخسالة مهضهع

 وعامل نخخ الػـر ألفا في الرجفية المػيحية : دراسة إكميشيكية وىدتػكيسيائية مشاعية . 1-إضيار األنػكتاميغ 
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامية بكمية الصب األمخاض الجمجية والتشاسم قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 
 السشػفيةةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  اذ مداعجأست    وفاء أحسج شحاتوػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالصب الباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية  قدعمجرس ب  مشى عبج الحسيج دمحم قػرةػ   د/ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية  داليا سامي دمحم أبه ششب ط/ػػػ 34
 :  الخسالة مهضهع

 تأثيخ مخض االندجاد الخئػي السدمغ عمى األداء الجشدي لمحكػر .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة بكمية شب األمخاض الجمجية والتشاسمي قدعاذ ورئي أست   دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػةبكمية شب اذ ورئيذ قدع الرحة العامة وشب السجتسع أست   محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 
 دكتهراه األمخاض الجمج ة والتشاسمية ميا محسهد عبج الغشي أبه الخيخ ط/ػػػ 35
 :  الخسالة مهضهع

 ب الذائع : دراسة إكميشيكية ووراثية وكيسيائية .في حب الذبا 2دور تي اي اـ بي
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 السذخفهف : 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذ بأست    دمحم أحسج باشاػ أ.د/ 
 السشػفيةةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  اذ مداعجأست    وفاء أحسج شحاتوػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   ي دمحم الحفشاوي سالػ أ.د/ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمج ة والتشاسمية نجد عبج العديد إبخاىيم إسساعيل ط/ػػػ 36
 :  الخسالة مهضهع

 تأثيخ مسارسة الخياضة عمى الػضيفة الجشدية لإلناث .
 السذخفهف : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية شب  قدعاذ ورئي أست   دمحم عبج الػاحج جابخأ.د/  ػ
 السشػفيةبكميةالصب جامعة اذ بقدع الرحة العامة وشب السجتسع أست  داليا الديج دسػقي عبج الالهػ أ.د/ 
 وراـ والصب الشهود عالج األ ماجدتيخ    ديشا عبج السشعم شعيب ط/ػػػ 37
 :  الخسالة مهضهع

 مخيزات سخشاف الثجي الالئي يخزعغ لمعالج الشذط. تقييع مجي الخضا وادراؾ السعمػمات لجي
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػجامعالج األوراـ والصب الشػوي بكمية الصب  قدعاذ بأست   سػزاف أحسج الحدشيغػ أ.د/ 

 السشػفيةةعجامعالج األوراـ والصب الشػوي بكمية الصب  اذ مداعجأست   الذيساء محسػد الحشفيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامعالج األوراـ والصب الشػوي بكمية الصب  قدعمجرس ب   أميخة حدشي حجازي ػ   د/ 

 السشػفية ةعجامعالج األوراـ والصب الشػوي بكمية الصب  قدعمجرس ب   ريياـ أحسج عبج العديدػ   د/ 

 األشعة التذخيريةماجدتيخ   ليا أ سن عبج الخؤؼ شمبودا ط/ػػػ 38
 :  الخسالة مهضهع

القيسة التذخيرية لمتخميق الخقسي لمثجي في اآلفات السذبػىة التي تع الكذف عشيا في فحز الترػيخ الذعاعي 
 لمثجي .

 السذخفهف : 
 السشػفيػة ةعػػػػػػػػجامصب األشعة التذخيرية بكمية ال قدعاذ مداعج بأست   وليج عبج الفتاح مػسيػ د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجاماألشعة التذخيرية بكمية الصب  قدعمجرس ب   محسػد دمحم أحسج معػضػ د/ 
 التهليج وأمخاض الشداءماجدتيخ  مخوة عالء الجين مرصفي مخسي ط/ػػػ 39
 :  الخسالة مهضهع

 غ مع الميتخوزوؿ فخقا في تحخيس اإلباضة في مخضي متالزمة تكيذ السبايس؟ىل يحجث إشتخاؾ ستخات كمػميفي
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعاذ بأست   سعيج عبج العاشي صالحػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب التػليج وأمخاض ال قدعاذ بأست    نبيو إبخاىيع الخػليػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعمجرس ب   ىبو ماجج أبػ شاديػ   د/ 
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 الرجرية والتجرف ماجدتيخ األمخاض   سسخ شجيج عبج الخحيم دمحم ط/ػػػ 40
 :  الخسالة مهضهع

 ئج عالج مخضي الجرف في ضل نطاـ العالج تحت االشخاؼ السباشخ )الجوتذ( بسحافطة السشػفية .نتا
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الرجريػػػة والتجرف بكمية الصب  قدعاذ بأست   أحسج عبج الخحسغ عمىػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالتجرف بكمية الصب األمخاض الرجريػػػة و  قدعاذ بأست   ميا يػسف الحفشاوي ػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػجاماألمخاض الرجرية والتجرف بكمية الصب  قدعمجرس ب   إسخار ىالؿ محخوسػ   د/ 

 الباثهلهجيا دكتهراه نهرىاف صفهت عبج الخازؽ قاسم ط/ػػػ 41
 :  الخسالة مهضهع

 سخشاف قشػات الثجي الغازي : دراسة مشاعية نديجية كيسيائية . الجور التشبؤى لمخاليا الستعادلة السراحبة لمػـر في
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب  قدعاذ بأست   مشى عبج الحميع قشجيلػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب  قدعاذ بأست    نانيذ شػقي ىػلوػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجام الباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب قدعمجرس ب    نيمة مرصفي بجرػ   د/ 
 السشػفية ةعجامعالج األوراـ والصب الشػوي بكمية الصب  قدعمجرس ب  ريياـ أحسج عبج العديد حدغػ   د/ 

 
 جخاحة السدالك البهليةماجدتيخ   عسار فتحي دمحم العخابي ط/ػػػ 42
 :  الخسالة مهضهع

 ي الحيغ يخزعػف الستئراؿ السثانة الجحري.نتيجة التغحية السعدزة لمسشاعة السحيصة بالجخاحة في السخض
 السذخفهف : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة السدالظ البػلي قدعاذ بأست   سمصاف دمحم سمصافػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامعالج األوراـ والصػػػػػب الشػوي بكمية الصب  قدعأستاذ ب   إيساف عبج الخازؽ تػفيقػ أ.د/ 
 السشػفية ةعجامبكمية الصب  ةجخاحة السدالظ البػلي قدعاذمداعج بأست   دمحم عبجالجابخ سميعػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة السدالظ البػلي قدعمجرس ب   باىخ دمحم عبج الخؤوؼػ   د/ 

  750/2/02/2222الووضوع رقن 

السهافقػػة عمػػط اعتسػػاد التقػػاريخ الفخد ػػة والجساعيػػة ومػػشح  ػػػ بذػػأفالكميػػة لمجراسػػات العميػػا والبحػػهث مػػحكخة أ.د/ وكيػػل 
 لكل من عمط الشحه التالي : الجرجة
 التقجيخ التخرز الجرجة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ـ

 ػػػػػػػػػػ الشداء التػليج وأمخاض دكتػراه  تػفيق عبج الخحسغدمحم  ط/ 1
 ػػػػػػػػػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية دكتػراه  أحسج سسيخ أحسج عبج الحسيجط/ 2
 ػػػػػػػػػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية دكتػراه  الديج عبج العطيع الدباعي ط/ 3
 ػػػػػػػػػ الجمجية والتشاسميةاألمخاض  دكتػراه  مي مجحت دمحم غانع ط/ 4
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 ػػػػػػػػػػػػػػ األشعة التذخيرية دكتػراه  حسػد أحسج البخقيأحسج م ط/ 5
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ السيكخوبيػلػجيا دكتػراه  مشى صالح الديج شبل ط/ 6
 جيج// شب االشفاؿ ماجدتيخ إيساف كامل أحسجط/ 7
 جيج// شب االشفاؿ ماجدتيخ عمياء عراـ الديج عقجة ط/ 8
 جيج ججا شب االشفاؿ يخماجدت ميا غخيب الديج أحسج ط/ 9
 جيج// شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ مشاؿ دمحم صالح الجيغ محسػد ط/ 10
 جيج ججا شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ ندسة دمحم شاىيغط/ 11
 جيج ججا شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ رءوؼ عبج الحميع الدباعي سخحاف ط/ 12
 يج//ج شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ إسالـ أحسج سالـط/ 13
 جيج// شب األسخة ماجدتيخ أسساء مججي فؤاد العقاد ط/ 14
 جيج ججا شب السشاشق الحارة وصحتيا ماجدتيخ عايجة سسيخ رزؽ مخقز ط/ 15
 جيج ججا الباثػلػجيا اإلكميشيكية ماجدتيخ إيساف عراـ جسعو عبج الفتاح ط/ 16
 جيج ججا اإلكميشيكية الباثػلػجيا ماجدتيخ فاشسة الدىخاء صالح سعيج مخسي ط/ 17
 جيج// الباثػلػجيا اإلكميشيكية ماجدتيخ شحا إبخاىيع أحسجط/ 18
 جيج// أمخاض الباششة العامة ماجدتيخ ىشج دمحم شاىخ دمحم عسيخة ط/ 19
 جيج// جخاحة السدالظ البػلية ماجدتيخ حداـ الديج أحسج قصب ط/ 20
 جيج// عطاـجخاحة ال ماجدتيخ رمدي مشيخ عبج العطيع ط/ 21
 جيج// جخاحة العطاـ ماجدتيخ حداـ دمحم ىػد أبػ شيبة ط/ 22
 جيج// جخاحة العطاـ ماجدتيخ أحسج إبخاىيع حامج الصخاوي  ط/ 23
 جيج ججا التخاشب  ماجدتيخ أسساء دمحم عبج الخازؽ شعيسة ط/ 24
 جيج// الدسعيات ماجدتيخ والء مسجوح دمحم الذػرة ط/ 25
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ ي رفاعيعبيخ شػق ط/ 26
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ عدة كساؿ حامج القداز ط/ 27
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ مي الديج أحسج عصية ط/ 28
 يج ججاج األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ سسخ الديج عمى سيف الجيغ ط/ 29
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ الياـ عبج الشاصخ جابخ كذظ ط/ 30
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ أسساء دمحم عبج الخازؽ الفقي ط/ 31
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ سسخ جساؿ ىالؿ ط/ 32
 جيج ججا مخاض الجمجية والتشاسميةاأل ماجدتيخ شيساء عمى فميفل ط/ 33
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ مخوة فتحي عبج العاشي حجازي  ط/ 34
 جيج// شب الحاالت الحخجة ماجدتيخ محسػد شاىخ عبج القػي الحمػاني ط/ 35
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 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

 

 هوضوعبث وحدة ضوبى الجودة: :عبشرا

  850/2/02/2222 الووضوع رقن

 السػافقة عمى : بذأف اب أ.د/ مجيخ وحجة ضساف الجهدة ػعخض خص
 ػػػ اعتساد البجء في مخاجعة الخصة االستخاتيجية بإشخاؼ أ.د/ ىالة ىساـ رشاد .1
 ػػػ اعتساد السقابل السادي  أ.د/ ىالة ىساـ رشاد .2
 معيار السػارد السالية.أ.د/ شادي دمحم شػقي عبج السػجػد مذخفا عمى مخاجعة وتحجيث ممف  ػػػ تججيج اعتساد3

 جيج// التخجيخ والعشاية السخكدة ماجدتيخ دمحم أبػ ضيف دمحم أحسج ط/ 36
 جيج// التػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ سساء سعيج دمحم الحفشاوي أ ط/ 37
 جيج// التػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ حدغ فيسي معػض الديج ط/ 38
 جيج// التػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ دمحم عمى عبج القادر مشرػرط/ 39
 /جيج/ األشعة التذخيرية ماجدتيخ دمحم صالح أبػ الفتح الحفشاوي  ط/ 40
 مقبػؿ األشعة التذخيرية ماجدتيخ ماججة سسيخ عبج الدتار دمحم ط/ 41
 جيج ججا شب األشفاؿ دبمـػ رشا مسجوح جسعو حدشي ط/ 42
 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة دبمـػ عدة يدخي شعباف بحيخي  ط/ 43
 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة دبمـػ شجوة دمحم جساؿ أحسج ط/ 44
 جيج// االمخاض الجمجية والتشاسمية دبمـػ سارة وجية صجيق الجشجيط/ 45
 جيج// التػليج وأمخاض الشداء دبمـػ أسساء سامي دمحم العدب ط/ 46
 جيج// أمخاض الباششة العامة دبمـػ دمحم عبج الخؤؼ عبج الحسيج ط/ 47
 جيج// أمخاض الباششة العامة دبمـػ يػحشا يعقػب عديد مخقز ط/ 48
 مقبػؿ الدسعيات دبمـػ ىبو أحسج أحسج وربيط/ 49
 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة دبمـػ ياسسيغ حدغ عبج الفتاح  50
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ػػػ تحجيج تكمفة الجورة التجريبية التي تشطسيا وحجة ضساف الجػدة شخط دخػؿ امتحاف الجدء الثاني لصالب 4
 )الجبمـػ ػػػ الساجدتيخ ػػػ الجكتػراه( .

 : القــــرار

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق
 

 :  هب يستجد هي أعوبل : الحبدي عشر

  950/2/02/2222 الووضوع رقن

 2221/2222لمعاـ الجامعي " شئهف خجمة السجتسع وتشسية البيئةلجشة "إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 . 14/9/2222السػافق  االربعاءوالسشعقجة يـػ 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  620/2/02/2222الووضوع رقن 

عمػط  2220/2222ترػهيبات الفخقػة الثانيػة لمعػاـ الجػامعي أف ػػػػ بذػ لذئهف التعمػيم والصػالبمحكخة أ.د/ وكيل الكمية 
 الشحه التالي : 

 الديادة الجرجة بعج التعجيل الجرجة قبل التعجيل السادة اسم ـ
 السجسهع السادة السجسهع السادة

  905مشقػؿ بعج CVS 142 إيساف مرصفي محسػد دمحم زايج 1
 (.C.V.Sساعة )

 205بػكميت  69505 14905
 5025عسمي ال

ساعة  1305مشقػؿ بعج  14305 باؽ CVS 13605 تدسيظ عساد الجيغ عػض هللا االماـ 2
NUT+MSK2+B 

 205بػكميت 
 4العسمي 

  905مشقػؿ بعج CVS 141 ىذاـ إسساعيل دمحم شاىيغ 3
 (.C.V.Sساعة )

 2025بػكميت  699 149
 5025العسمي 

ساعة  1205مشقػؿ بعج  14905 باؽ CVS 141 دمحم سامي عبج الخحيع الجدار 4
(RES+F4) 

 2075بػكميت 
 5025العسمي 

 ساعة 12مشقػؿ بعج  رف  NUT إيساف وليج دمحم عباس نرار 5
(NUT+C.V.S) 

  905مشقػؿ بعج 42
 (.C.V.Sساعة )

205 

  905مشقػؿ بعج 92 باؽ Res 8905 مشار مختار دمحم وىبو 6
 (.C.V.Sساعة )

205 

 1075 فخصة أولي مغ الخارج 9405 فخصو أولي مغ الخارج Res 92 دةيػسف دمحم فتحي عمى حسػ  7

  905مشقػؿ بعج 9205 باؽ Res 8905 أمشية شمعت كساؿ مرباح 8
 (.C.V.Sساعة )

205 

  8مشقػؿ بعج  75 باؽ Renal 73 الذيساء ىذاـ حدغ حبدو 9
 (GITساعة )

1.5 

  8مشقػؿ بعج  Git 11805 شيساء دمحم محي الجيغ خصاب 12
 (GITساعة )

122 691 2025 

  1205مشقػؿ بعج  12105 فخصة أولي مغ الخارج Git 11705 محسػد سامي محسػد يػسف مصخ 11
 (RES+F3ساعات )

 2025بػكميت 
 20375العسمي 

 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
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ألعسػػاؿ اليػػـه فػػأعمن الدػػيج األسػػتاذ وإلػػط ىشػػا انتيػػط السجمػػذ مػػن نظػػخ السهضػػهعات السعخوضػػة بجػػجوؿ ا
   . رئيذ السجمذ رفع الجمدةعسيج الكمية و محسهد عبج العديد متهلي قهرة الجكتهر/ 

 

     
                            أهيي الوجلس     

 الكليت عويد 

 

أ.د/     أ.د/ هحوود السيد أبو سبلن       

  هحوود عبد العزيز هتولي قورة
 

 
 
 


