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 أهبًت الوجبلس واللجبى 

 هجلس الكليتهحضر اجتوبع 

   4245 /4244" للعبم الجبهعي الثبلثت" الجلست 

 35/33/4244فق 3الووااألحد الوٌعقدة يوم و

وذلظ في تساـ الداعة العاشخة والشرف صباح  2022/2023" لمعاـ الجامعيةالثالثعقج مجمذ الكمية "الجمدة 
عسيج الكمية ورئيذ السجمذ بحزػر  .د/ محسػد عبج العديد متػلي قػرةبخئاسة أ 13/11/2022فق يػـ األحج السػا

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

 ػػػػػػػػػػػػةوكيل الكمية لذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البيئػػػػػػػػػػػػػػػ   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/ ىجػ دمحم كامل الدبكي
 العامة الجخاحةرئيذ قدع      حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 
 قدع جخاحة التجسيل والحػػػػخوؽ  رئيذ     دمحم أحسج أحسػج مجاىجػ أ.د/ 

 األنف واألذف والحشجخةقدع ب رئيذ     أحسج عبج السشعع رجب د/ػ أ.
   ئيذ قدع أمخاض القمب واألوعية الجمػيػػػةر    دمحم فيسي الشعسانيأ.د/ػ 

 تذخيريةاألشعة القدع  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/
    السخ واألعرػػػػاب رئيذ قدع جخاحة   حداـ عبج الحكيع الشعساني ػ أ.د/ 
 ة ػػػػرئيذ قدع التذخيػػػح واألجشػػػػػػ      خ نػحىشاء زكخيا عام ػ أ.د/
      رئيذ قدع أمخاض الشداء والتػلػػػػػػػػػػيج    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 

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

  ػةػاإلكميشيكيػ رئيذ قدع الباثػلػجيا    سياـ أحسج زكي خزيخ  أ.د/ػ 
 ةػػػػػػالصب الذخعي والدسـػ اإلكميشيكيقدع  رئيذ      عدة وجيو زناتيػ أ.د/ 

 رئيذ قدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكيػػػػػػػػة    د/ ميا دمحم عمى البصر أ. ػ
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  الػجيقدع اليدتػ رئيذ       د/ ىالة دمحم الحخوف أ. ػػ
 شب االشفاؿ قدع قائع بعسل رئيذ         سياـ دمحم رجبد/ أ. ػػ

  السدالظ البػليةقدع جخاحة ب رئيذع بعسل قائ    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
 الفديػلػجيارئيذ قدع قائع بعسل     صفاء دمحم القصب صالحػ أ.د/ 

 رئيذ قدع عالج األوراـ والصب الشػوؼ قائع بعسل     ػ أ.د/ دمحم أبػ الفتػح شحاتة
 رئيذ قدع األمخاض الرجرية والتجرف قائع بعسل     خسيذ أحسج عامخ عبج الػىاب أ.د/

  بقدع شب األسػػػػخةمتفخغ أستاذ      أ.د/ تغخيج دمحم فخحاتػ 
  بقدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية أستاذ    عادؿ حديغ عبجالسعصي عسخ/ أ.د ػ 
 بقدع اليدتػلػجيامتفخغ أستاذ     عصية سامي الحديشيأ.د/ ػ 
 أستاذ بقدع الباثػلػجيا اإلكميشيكية      روحية حدغ العجؿأ.د/ .

 الصب الذخعي والدسػـ بقدع متفخغ أستاذ      سامي عبج اليادؼ حسادػ أ.د/ 
 السدالظ البػليةقدع جخاحة ب تاذأس     أحسج أحسج جساؿ الجيغ د/ػ أ.
 السخ واألعرابقدع جخاحة ب أستاذ     حشفي  عادؿ محسػد د/ػ أ.

 قدع السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعةب أستاذ    سحخ عمى دمحم عمىػػ أ.د/ 
 جخاحة القمب والرجرأستاذ بقدع     إسالـ محب عبج السخضي ػ أ.د/ 

   أستاذ بقدع جخاحة العطػػػػػػػاـ   دمحم عبج هللا الراوؼ حبيبأ.د/ ػ 
  ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ    بياء الجيغ وديع األسػدػ أ.د/ 

  ة التذخيريػػػةػػػػأستاذ بقدع األشع    ػ أ.د/ دمحم شػقي عبج هللا
 ب وجخاحػػػة العيػػغػػأستاذ بقدع ش    ػ أ.د/ فخيج دمحم فخيج وججؼ

 ةػػة العامػػػػاذ بقدع أمخاض الباششأست    أحسج راغب تػفيق سالعأ.د/  ػ
  أستاذ بقدع الجخاحػػػػة العامػػػػػة    ػ أ.د/ أحسج صبخؼ الجساؿ

 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   جيغ إبخاىيعػ أ.د/ وائل بجر محي ال
 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

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

 ة والعربيػةػػأستاذ بقدع األمخاض الشفدي    ػ أ.د/ إبخاىيع الديج األحسخ
   الباثػلػجياأستاذ بقدع     دمحم ابخاىيع شعبافػ أ.د/  
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   الباثػلػجياأستاذ بقدع      رحاب مشيخ سسكةػػ أ.د/ 
   األشعة التذخيريةأستاذ بقدع      أشخؼ أنذ زيتػف / ػػ أ.د

  الباثػلػجياأستاذ بقدع     ىياـ عبج الدسيع عيادػػ أ.د/ 
 نقيب أشباء السشػفيػػػػػػػػػة      د/ حديغ أحسج نجا   ػ  

     السشػفيةسابقا جامعة كمية الحقػؽ عسيج     أبػ الخيخ أحسج عصية د/ػػ أ.
 األمخاض الستػششةبقدع أستاذ مداعج      صفي سميعحداـ الجيغ مرػ  د/ 
 مخ واألعراببقدع  مجرس     أحسج فتحي محسػد شيحة ػ  د/ 
 وتع دعػة كل مغ :* 

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

 وقائع بعسل مجيخ وحجة ضساف الجػدة ػاتبقدع الصفيميػػ أستاذ  أميخة فتحي عبج العاشيػ أ.د/ 
   مجيخ وحجة العالقات الخارجيةو  أستاذ بقدع الباششة العامػػػة    أحسج دمحم دمحم زىخافأ.د/ ػػ 

 مجيخ مخكد تصػيخ التعميع الصبينائب بقدع شب األسخة و  مجرس   زىخاف صبحي  ايشاسػ د/ 
 
 عغ الحزػر كل مغ : اعتحر * و

 جخاحة القمب والرجررئيذ قدع   نادية صالح دمحم الشحاس أ.د/  ػػ
 جخاحة القمب والرجررئيذ قدع   رفيق فكخؼ بخسـػػ أ.د/ ػ

   الجخاحة العامةبقدع متفخغ أستاذ      سعيج إبخاىيع السالحػػػ أ.د/ 
 
 عغ الحزػر كل مغ :تغيب  * و

 قدع الصفيميػػػػات            رئيذ نادية صالح دمحم الشحاس ػ أ.د/  البػػ أ.د/ وكيل الكمية لذئػف التعميع والص
  رئيذ قدع شب األسػػػخة ىالة دمحم السريمحي شاىيغد/ أ.رئيذ قدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػة ػ  دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ ػ
  أستاذ بقدع األمخاض الستػششةء الجيغ نػح دمحم عالأ.د/ الفديػلػجيا ػ بقدع متفخغ أستاذ  سييخ عبج الحسيج صالحأ.د/  .

ػ  عالج األوراـ والصب الشػوؼ أستاذ بقدع  ناصخ دمحم عبج البارؼ أ.د/ ػػ  ػ أ.د/ شارؽ فؤاد كذظ  أستاذ بقدع جخاحة التجسيل والحخوؽ 
 بقدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػة أستاذ عدة جابخ عشتخ فخجػ أ.د/  والعشاية السخكػػػدة أستاذ بقدع التخػجيػخ صفاء دمحم ىالؿ أ.د/

   ب األشفػػػػػػػػاؿػأستاذ بقدع شػ خاض الشدػاء والتػليػػػػجػ أ.د/ سامح عبج هللا عبج الشبيػأستاذ بقدع أم   ػ أ.د/ دمحم عبجالغشي دمحم عسارة
  التػليج وأمخاض الشداءمجرس بقدع يغ  عراـ عبج الطاىخ أمد/ الكيسياء الحيػيةػ بقدع أستاذ مداعج  الديج صابخ أبػ الشػر د/ ػػ 
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عسيج الكمية ورئيذ السجمذ بحكخ " بسم  محسػد عبج العديد قػرةواستيل الجمدة الديج أ.د/  
 ...سجمذ متسشيا لمجسيع دوام التػفيق الالدادة الحزػر أعزاء بهللا الخحسغ الخحيع " ثع رحب سيادتو 
 عمي فتخة رئاسة القدع  ميا عاشفكسا شكخ أ.د/  شب االشفال رئاسة قدع  * ىشأ أ.د/ سيام دمحم رجب لتػلييا

 
 

 : الوصبدقبث :أوال 
  383/5/33/4244الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223 يلمعاـ الجامع" الثانيةالسرادقة عمى محزخ اجتساع مجمذ الكمية "الجمدة 
 . 162/1/9/2222حتى  87/1/9/2222 والستزسشة القخارات مغ 9/12/2222 السػافق

 القــــرار :

محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا  368/5/32/4442الووضوع رقن ة بعج ترػيب السرادق
تدجيل االبحاث العمسية السشذػرة الخاصة بالدادة أعزاء ىيئة التجريذ والتي لع تعخض مغ قبل عمى ػ بذأف  والبحػث

أعزاء ىيئة التجريذ  إحاشة الدادة  القــــرارليكوى يات البحث العمسي .لسبادؼ وأخالقلجشة القيع وا
القيع او المجشة  يكػف لمستقجميغ لمتخقية األحقية في التقجـ إلى لجشة 28/2/2223عمسا بأف ىشاؾ فتخة انتقالية إلى يـػ 

يكػف  28/2/2223لية إلى يـػ أعزاء ىيئة التجريذ عمسا بأف ىشاؾ فتخة انتقا إحاشة الدادة مغبجال   بالكمية 14
.... وعمى جسيع الدادة األعزاء ضخورة التقجـ  14أو المجشة  13لمستقجميغ لمتخقية األحقية في التقجـ إلى المجشة 

 العمسي بالكمية لتدجيل أبحاثيع .لمجشة القيع وأخالقيات البحث 
 

 ثبًيب : هوضوعبث لإلحبطت :

  438/5/33/4244الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2221/2222لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجشة "جمذ عمسا بسحزخ اجتساع إحاشة الس
 .6/11/2222السػافق 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  538/5/33/4244الووضوع رقن 

السػافػػق  جاألحػػوالسشعقػػجة يػػـػ  2222/2223لمعػػاـ الجػػامعي السكتبةةات" لجشةةة "إحاشػػة السجمػػذ عمسػػا بسحزػػخ اجتسػػاع 
6/11/2222 . 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  386/5/33/4244الووضوع رقن

 األحجوالسشعقجة يـػ  2222/2223لمعاـ الجامعي " شئػن التعميع والصالب"إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع  
 . 13/11/2222السػافق 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
 

 لوجتوع وتٌويت البيئتشئوى خدهت اثبلثب : هوضوعبث 
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  738/5/33/4244الووضوع رقن 

تشطةيع مةمتسخ الكميةة الدةشػث الثةامغ والعذةخون  ػػ بذػأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لذئػن خجمة السجتسع وتشسية البيئة 
 . updateInMedciu 4245مارس  ;-9في الفتخة مغ 

 : القــــرار

 السػافقػػػػػػػة 
 

 :هوضوعبث أخرى: رابعب

  838/5/33/4244رقن  الووضوع

رؤساء األقدام األكاديسيةة ومةجيخ السعسةل السخكةدث ومةجيخ البخنةاما التكةاممي ومةجيخ الدادة عخض الصمب السقجم مغ 
 بذأف إنذاء إدارة عامة لمسعامل يكػف مقخىا في إدارة الجامعة .  ػػػعام الكمية ومجيخ إدارة السعامل 

 : القــــرار

 : القــــرار

 . ويخفع لمجامعة .السػافقة ..
 

 :هوضوعبث شئوى التعلين والطالة:  خبهسب

  389/5/33/4244الووضوع رقن 

 كل مغ :ػػػ بذأف إيقاؼ قيج وكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
ي لسجة عاـ دراس 2222/2223لمعاـ الجامعي االولى والسقيج بالفخقة   دمحم شارؽ دمحم مػسى الديجالصالب/ ػػػ 1

 . وذلظ نطخا لدفخه بالخارج كامل
وذلظ  2221/2222لمعاـ الجامعي الخامدة والسقيج بالفخقة  رامي احسج يدخؼ عبج العديد بخسيعالصالب/ ةة 4

 . سغ تأجيل لمتجشيجأقري وىػ 28لبمػغو سغ 
لسجة عاـ  2222/2223لمعاـ الجامعي االولى بالفخقة  ةوالسقيج ىشا ىذاـ دمحم محسػد العداوؼ / ةالصالبةةة 5

 . وذلظ نطخا لطخوفيا السخضية دراسي كامل
وذلظ نطخا  2222/2223 الجراسيلمعاـ  االولىبالفخقة  ةوالسقيج محسػد عبج العاؿ رغج أحسج/ ةالصالبةةة 6

  . بالخارج الدفخى
لطخوفيا وذلظ نطخا  2222/2223 الجامعيلمعاـ  االولىوالسقيج بالفخقة  شاىيشاز اشخؼ حامج/ ةالصالبػػػ 7
 .السخضية 
وذلظ نطخا لدفخىا  2222/2223 الجامعيلمعاـ  االولىوالسقيج بالفخقة  نجػ فؤاد حدغ عيدػؼ / ةالصالبػػػ 8

  . بالخارج
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  5/33/4244/:38الووضوع رقن 

( شالب 5ة عمى قبػؿ تأجيل امتحانات السػديػؿ لعجد )السػافق ػػػ بذأفوكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
 . وذلظ لطخوؼ مخضية 2222 /2221لمعاـ الجامعي وشالبة بالفخقة الثالثة والخابعة 

 : القــــرار
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 مقيج بالفخقة الثالثة نػر الجيغ مرعب دمحم نرخط/ كل مغ : لقبػؿ تأجيل امتحانات السػديػؿ السػافقة عمى 
 مقيج بالفخقة الخابعة عبج الدتار السميجي مجحت ط/ دمحملخابعة       ػػػ مقيج بالفخقة ا العديدط/ محسػد رمزاف عبج 

 مقيج بالفخقة االولى        مقيج بالفخقة االولى       ط/ دمحم جسيل ماىخ حساد ط/ حداـ احسج الديج احسج
 ... ويخفع لمجامعة .

  38/5/33/4244;الووضوع رقن 

التطمع السقجـ مغ الصالب/ ايسغ عبج السشعع سخحاف حدانيغ  ػػػ بذأفكمية لذئػن التعميع والصالب وكيل الد/ أ.محكخة 
الجور االوؿ حيث اني اصبحت بحالة مخضية في ميعاد امتحاف  Neutrionبالفخقة الثانية العاـ الساضي في مادة 

لى درجة ونرف حتى يتسكغ مغ االنتقاؿ الجور الثاني ولع استصع الحزػر وبالكذف عمى الجرجات تبيغ انو بحاجة ا
 الى الفخقة الثالثة .
 : القــــرار

 عجـ السػافقة .
  392/5/33/4244الووضوع رقن 

مغ عجمو في  الصالبػػػ بذأف الشطخ في اعتساد وقبػؿ تحػيل مجيخ عام شئػن التعميع بالجامعة / أ عخض خصاب
 وىع عمى الشحػ التالي :ضػء حالتيع السخضية 
الكمية السحػل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعاسة م

 مشيا
 شب الدػيذ احسج حسادة دمحم حذير 1
 الفيـػشب  مرصفى عبج الحسيج شجيج اليمباوؼ  2
 شب بشي سػيف دمحم عراـ عفيفي حسيج 3
 الدػيذشب  سيا سالمة عبج هللا الحرخؼ  4
 شب بشي سػيف نجػ كحيل عبج الغفار حسػدة 5
 حمػافشب  سج العداوؼ احسج بذيخ اح 6
 أسػافشب  ىجيخ ابخاىيع تػفيق زيج 7
 بشي سػيفشب  محسػد اشخؼ صابخ دمحم العذخؼ  8
 حمػافشب   عبج هللا دمحم حافع الديج 9
 اسػافشب  نجا صبحي عبج السقرػد 12
 العخيرشب  مخيع سسيخ يػسف محسػد 11
 الفيـػ شب  دمحم جساؿ مشذاوؼ عصا هللا 12
 بشي سػيفشب  يثع دمحم عبج هللايػسف ى 13
 شب بشي سػيف مرصفى شارؽ عبج العميع دمحم 14
 شب بشي سػيف معترع الديج فتحي مريمحي 15
 شب بشي سػيف مرصفى احسج الديج بحيخؼ  16
 شب بشي سػيف مرصفى دمحم ناصف 17
 شب اسػاف نػرىاف ايسغ رفعت الحشفي 18
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 الججيجشب الػادؼ  فػزؼ الديج فػزؼ روير 19
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  393/5/33/4244الووضوع رقن 

لمعةام  بالفخقةة الثالثةة تحػيةل بعةس الصةالب مةغ والةي الكميةةػػػػ بذػأف  لذةئػن التعمةيع والصةالبمحكخة أ.د/ وكيل الكمية 
 عمى الشحػ التالي :  4244/4245الجامعي 
الكمية السحػل  اسع م

 مشيا
 السػاد السعافي مشيا السػاد السحسل بيا التقجيخ

 F2 ججا جيج الدػيذ ريياـ دمحم العخابي رزؽ ط/ 3

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

عبػػػػػػػػػػػػج هللا احسػػػػػػػػػػػػج الشبػػػػػػػػػػػػػؼ ط/ 4
 الذػيسي

 F2 جيج// الفيـػ

Rebro 

SKiIIS 

 بحث عمسي
 (4, 3, 2, 1مل راسي)تكا

 (4, 3, 2, 1مادة اختيارية)
 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

 F2 جيج// الفيـػ اية فؤاد احسج عامخط/ 5

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

امػػػػػاني اشػػػػػػخؼ غػػػػػػداؿ عبػػػػػػج ط/ 6
 الحافع

 F2 جيج// الفيـػ

Rebro 
SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػػ

 F2 جيج ججا الفيـػ كخيع دمحم حديغ حديغط/ 7

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػػ

 F2  مستاز الفيـػ وفقي رياضنيفيغ ايسغ ط/ 8

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

 F2 جيج ججا الفيـػ يػسف خالج محسػد تاجط/ 9

Rebro 

SKiIIS 

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

 ػػػػػػ
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 حقػؽ انداف ػػ جػدة
 F2 جيج// الفيـػ ط/ىشا دمحم رفعت احسج مخاد :

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

 F2 جيج ججا الفيـػ ط/احسج دمحم احسج بكخ ;

Rebro 
SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػػ

 F2 جيج ججا الفيـػ ط/دمحم ياسخ سعج الجيغ عمى 32

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػػ

ط/حشػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػج الػػػػػػػػخازؽ عبػػػػػػػػج  33
 الدالـ

 F2 جيج// الفيـػ

Rebro 
SKiIIS 

 بحث عمسي
 (4, 3, 2, 1راسي) تكامل

 (4, 3, 2, 1مادة اختيارية)
 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

 F2 مستاز الفيـػ ط/عسخ عبج الػىاب رمزاف 34

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

 F2 جيج ججا الفيـػ ط/دمحم عادؿ عبج الحق عمي 35

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػ

 F2 جيج ججا الفيػـ  ط/فاشسة اشخؼ عبج الخالق 36

Rebro 
SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

اىيع عبج الحسيػج ابػػ ط/ليشجا ابخ  37
 عامخ

 F2 جيج ججا الفيـػ

Rebro 

SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػ

 F2 مستاز الفيـػ ط/دمحم عمى دمحم ابػ زىخة 38

Rebro 

SKiIIS 

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

 ػػػػػػ
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 قػؽ انداف ػػ جػدةح
 Musculoskeletal2 ػػػػػ حمػاف ط/حامج دمحم حامج دمحم بمح 39

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

endocrine 

 Musculoskeletal2 جيج// حمػاف ط/ماريشا عساد نبيل عديد :3

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

endocrine 

ط/خمػػػػػػػػد خالػػػػػػػج مػسػػػػػػػى عبػػػػػػػج  ;3
 السجيج

 F2 جيج ججا الدػيذ 

Rebro 
SKiIIS 

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

 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

ط/دمحم صػػػػػػبحي عػػػػػػاشف عبػػػػػػج  42
 الحفيع

 F2 جيج ججا الفيػـ 

Rebro 

SKiIIS 

 بحث عمسي
 (4, 3, 2, 1تكامل راسي)

 (4, 3, 2, 1ة اختيارية)ماد
 حقػؽ انداف ػػ جػدة

 ػػػػػػ

ط/ أروؼ رمزػػػػاف ديػػػػاب عبػػػػج  43
 الدالـ

 بحث عمسي جيج ججا قشاة الدػيذ 
 (4, 3, 2, 1تكامل راسي)
 (4, 3, 2, 1مادة اختيارية)

Communication 

 ػػػػػػ

 : ـرارـالقــ

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  394/5/33/4244الووضوع رقن 

وعسل  3/12/2222مغ يػـ  ابتجأ F4؛ F3تحسيل الصالب ب ػػػ بذأفوكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب د/ أ. محكخة
 . 12/12/2222ارجاء قيج بجاية مغ 

 : ـرارـالقــ

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
 
 

  395/5/33/4244الووضوع رقن 

الب السشقػليغ لمفخقة الثانية والثالثة الحيغ كاف ليع دور الص ػػػ بذأفوكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
ثاني وتأخخ ضيػر نتيجة الجور الثاني واسساؤىع لع تزاؼ لمكذػؼ ولع يدتصيعػا استكساؿ حزػر السجيػالت االولى 

 كاممة .
 : ـرارـالقــ

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  396/5/33/4244الووضوع رقن 

الصمب السقجـ مغ بعس الصالب )اسخة شالب مغ اجل مرخ(  ػػػ بذأفلذئػن التعميع والصالب وكيل الكمية د/ أ.محكخة 
 معخض تعخيفي بفيخوس كخونا . عدرجات وذلظ ال قامتي 12تسيد  ييا حافدالحيغ يمتسدػف ف

 : ـرارـالقــ

 عجـ السػافقة 
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  397/5/33/4244الووضوع رقن 

قػاعج الخأفة والتي ستصبق عمى شالب ) الالئحة القجيسة ( لكل  ػػػ بذأفالب وكيل الكمية لذئػن التعميع والصد/ أ.محكخة 
 ( .2+5والئحة ) 2222/2221مغ الفخقة الثانية وحتى الدادسة لمعاـ الجامعي 

 : ـرارـالقــ

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  398/5/33/4244الووضوع رقن 

الفرل الجراسي الريفي لمسدتػػ بذأف الترػيبات التي تست بشتيجة  ػػػوكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
 عمى الشحػ التالي : 2221/2222لمعاـ الجامعي  الثالث بالبخنامج الستسيد

 
 م

 
 اسع

 
 السادة

 الجرجة الكمية لمسادة
 بعج التعجيل قبل التعجيل

 CNS2 32607 327 عرام دمحم الديج عبج الخازق   1
 CNS2 رصفى نراردمحم الديج م 2

Endocrine 

339 
365097 

33907 
366097 

 القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة 
  399/5/33/4244الووضوع رقن 

األعحار القيخية المتحانػات التيػـخ الثػاني لػبعس شػالب بخنػامج ػػػ بذأف وكيل الكمية لذئػن التعميع والصالب د/ أ.محكخة 
 عمى الشحػ التالي: 2221/2222ؼ الخامذ لمعاـ الجامعي الصب والجخاحة التكاممي السدتػ 

 عجد االعحار جيمياأالسػاد السخاد ت السدتػػ  اسع الصالب ـ
 ثاني امخاض الباششة )ورقة ثانية( الخامذ دمحم احسج حديغ 1

 القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة 
  5/33/4244/:39الووضوع رقن 

مغ عجمو في ضػء  الصالبػػػ بذأف الشطخ في اعتساد وقبػؿ تحػيل  ػن التعميع والصالبوكيل الكمية لذئد/ أ.محكخة 
 وىع عمى الشحػ التالي :حالتيع السخضية 

 
الكمية السحػل  اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع م

 مشيا
 شب الفيـػ مرصفى عبج الحسيج شجيج اليمباوؼ  1
 شب الدػيذ احسج حسادة دمحم حذير 2
 شب بشي سػيف سػد دمحم عبج العديدريع مح 3
 شب اسػاف الجشجؼ نجا صبحي عبج السقرػد 4

 القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة 
  5/33/4244/;39الووضوع رقن 
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بذػػأف السػافقػػة عمػػى اعتسػػاد التذػػكيل االدارؼ لبخنػػامج الصػػب والجخاحػػة أ.د/ مشدةةق البخنةةاما التكةةاممي ةةةةة  عةةخض خصةةاب
 . 2222/2223تسيد لمفرل الجراسي االوؿ التكاممي والس
 ـرارـالقــ

 ... ويخفع لمجامعة .السػافقة عمى التذكيل عمى الشحػ التالي :
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكميجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعسي  أ.د/ محسػد عبج العديد متػلي قػرة  ػ1
      ميع والصالبوكيل الكمية لذئػف التع     ػ أ.د/2
    قائع بعسل مشدق البخنامج والقائع بأعساؿ مشدق البخنامج  صفاء عبج الفتاح بجر ػ أ.د/3
   قائع بعسل نائب مشدق البخنامج والقائع بأعساؿ مشدق البخنامج  اماني تػفيق الفخخاني ػ أ.د/4
     مجيخ السخحمة االولى          ػ   د/ ىالة دمحم الحاروف 5
       مجيخ السخحمة الثانية  ايشاس صبحي زىخاف د/ػ   6
       مجيخ السخحمة االولىنائب    ػ   د/ عمياء صالح7
      نائب مجيخ السخحمة الثانية   ايساف ابػ زيج ػ أ.د/8
      مشدق الفرل الجراسي االوؿ السدتػػ االوؿ          رانيا ابخاىيع ياسيغ ػ   د/9

    شدق الفرل الجراسي االوؿ السدتػػ الثانيم   ريياـ بخكات  د/ػ  12
      مشدق الفرل الجراسي االوؿ السدتػػ الثالث           ميا صالح الشادؼ د/ػ   11
      مشدق الفرل الجراسي االوؿ السدتػػ الخابع            ػ   د/ غادة عادؿ حجازؼ 12
      ؿ السدتػػ الخامذمشدق الفرل الجراسي االو   ػ   د/ مرصفى مكـخ عخفة13
      مشدق الفرل الجراسي االوؿ السدتػػ الدادس  ػ   د/ نػراف شمعت ابػ الخيخ14
      مخشج اكاديسي لمسدتػػ االوؿ  ػ   د/ رضا ابػ الفتح احسج15
      مخشج اكاديسي لمسدتػػ الثاني  ػ   د/ مشى عبج الحسيج قػرة16
      مخشج اكاديسي لمسدتػػ الثالث        عبج العطيع كساؿ ػ   د/ انجي17
      مخشج اكاديسي لمسدتػػ الخابع           ػ   د/ شيساء كساؿ زويغ18
      مخشج اكاديسي لمسدتػػ الخامذ   ػ   د/ محسػد حجاج19
      مخشج اكاديسي لمسدتػػ الدادس           ػ   د/ سشاء مشرػر جابخ22
      عالمي لمسدتػػ االوؿمدئػؿ ا    ػ   د/ عمي الحايذ21
      مدئػؿ اعالمي لمسدتػػ الثاني  ػ   د/ احسج محسػد حسجاف22
      مدئػؿ اعالمي لمسدتػػ الثالث          ػ   د/ احسج عبج السشعع دويجار23
      مدئػؿ اعالمي لمسدتػػ الخابع            ػ   د/ امل عمي24
      مدئػؿ اعالمي لمسدتػػ الخامذ          ػ   د/ اسساء ابػ بكخ عبج البارغ 25
      مدئػؿ اعالمي لمسدتػػ الدادس           ػ   د/ نجالء فتحي عامخ26
      مدئػؿ عالقات عامة لمسدتػػ االوؿ           ػ   د/ رشا مسجوح عدب27
      مدئػؿ عالقات عامة لمسدتػػ الثاني   ػ   د/ اسساء كساؿ28
      مدئػؿ عالقات عامة لمسدتػػ الثالث   اػ   د/ دمحم زكخي29
      مدئػؿ عالقات عامة لمسدتػػ الخابع          ػ   د/ سياـ احسج دمحم عبج العديد32
      مدئػؿ عالقات عامة لمسدتػػ الخامذ   ػ   د/ احسج شػقي31
      مدئػؿ عالقات عامة لمسدتػػ الدادس        ػ   د/ مي الرياد32
      مجيخ عاـ الكمية           أـ دمحم شيحةػ   أ/ 33
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      قائع بعسل مجيخ ادارة شئػف التعميع والصالب          ػ   أ/ رشا فتح هللا بجر34
     باحث اوؿ دراسات عميا           ػ   أ/ حدشاء دمحم ابخاىيع مشرػر35
      باحث شئػف شالب           ػ   أ/ سسخ عبج العديد ابػ شالب36
      اخرائي متابعة    ػ   أ/ ريياـ صالح دمحم37
     اخرائي اجتساعي  ػ   أ/ ابتداـ سميساف دمحمؼ38
      شئػف مالية   ػ   أ/ ىشاء عبج الجايع عمي39
     حدابات  ػ   أ/ رشا عادؿ سيج احسج42
     مجيخ ادارة الذئػف االدارية   ػ   أ/ ىذاـ عباش عير41
     االستحقاقات   الديج فخخسعاد ػ   أ/ 42
   سكختارية البخنامج  اسساء محسػد حديغػ   أ/ 43

   
 هوضوعبث شئوى هيئت التدريس: :سبدسب

  3:2/5/33/4244الووضوع رقن 

 عمى 1/11/2222مػافقة مجمذ القدع بتاريخ عخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع جخاحة التجسيل والحخوق ةة بذأن 
الى كمية شب اسشاف جامعة سيشاء لمتجريذ لسخحمة بالقدع  الستفخغ األستاذالحسيج كذظ  / شارق فماد عبجأ.دانتجاب 

 .2223/ 31/7حتى  1/12/2222اعتبارا مغ  البكالخيػس بػاقع يػميغ في االسبػع
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  3:3/5/33/4244الووضوع رقن 

السجرس بقدع شب االسخة بكمية د/ اسساء ابػ بكخةة  بذأف تخشيحا ةة عخض خصاب أ.د/ عسيج كمية شب جامعة بشي
   بشيا . الصب جامعة السشػفية لمسذاركة في التجريذ بقدع شب االسخة بكمية الصب جامعة

 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  3:4/5/33/4244الووضوع رقن 

/ مشال عبج العديد دمحم سعفان أ.دانتجاب  سػافقة عمىالبية ةة بذأن عخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع الكيسياء الحيػية الص
 لمعسل كػكيل لذئػف التعميع والصالب بكمية تكشػلػجيا العمػـ الرحية التصبيقية جامعة السشػفية .بالقدع  األستاذ

 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  3:5/5/33/4244الووضوع رقن 

/ أميخة دانتجاب  عمى 13/12/2222مػافقة مجمذ القدع بتاريخ ذ قدع اليدتػلػجي ةة بذأن عخض خصاب أ.د/ رئي
لتجريذ مادة اليدتػلػجي لسخحمة البكالخيػس بجامعة  انتجاب جدئي في االسبػع بالقدع السداعج األستاذفيسي الديج 

 بجر .
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  3:6/5/33/2444الووضوع رقن 
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عمى احتداب الفتخة  8/33/4244مػافقة مجمذ القدع بتاريخ ػ بذأف  الفارماكػلػجيا عخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع
االستاذ الستفخغ بالقدع إجازة خاصة بجوف دمحم عبج العديد اسساعيل لمجكتػر/  32/4244/:حتى  3/32/4244مغ 

 . مختب وذلظ النياء متعمقاتو بالخارج
 : القــــرار

 فقة ... ويخفع لمجامعة .السػا
  3:7/5/33/4244الووضوع رقن 

عمى احتداب  52/32/4244مػافقة مجمذ القدع بتاريخ ػ بذأف  العربية والشفدية عخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع
بالقدع إجازة خاصة  مجرس مداعجخالج عبج العطيع الذقشقيخث لمجكتػر/  4244/:/42حتى  52/9/4244الفتخة مغ 

 . ظ لالنذغاؿ في انياء متعمقات العػدة مغ الخارجبجوف مختب وذل
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  3:8/5/33/4244الووضوع رقن 

شب بقدع  األستاذ السداعج ديشا عبج الخازق ميجان/ دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةدع والكمية بحات الق أستاذبالكمية لذغل وضيفة االشفاؿ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

 
 

  3:9/5/33/4244الووضوع رقن 

شب بقدع  األستاذ السداعج وفاء مرصفى دمحم ابػ الفتػح/ دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذة لذغل وضيفة بالكمياالشفاؿ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

  5/33/4244/::3الووضوع رقن 

واالذف االنػف بقدػع  السػجرس اسةساء الةالح مختةار معصةي/ دالسػافقة عمى تعييغ ػ بذػأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة والحشجخة 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 

  5/33/4244/;:3الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  / دمحم تػفيق عبج الخحسغالصبيبييغ السػافقة عمى تعػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 الجكتػراه .عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرس التػليج وامخاض الشداء
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  2/5/33/4244;3الووضوع رقن 
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بقدع السجرس السداعج  / مشى الالح الديج سبلةالصبيبفقة عمى تعييغ السػاػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 الجكتػراه .عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرساالمخاض الستػششة 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  3/5/33/4244;3الووضوع رقن 

 االمخاض الستػششةبقدع السعيجة  / سارة دمحم شبل فايجالصبيبةلسػافقة عمى تعييغ اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الساجدتيخ مغ شب السشػفيةعمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرس

 القــــرار
 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .

  4/5/33/4244;3الووضوع رقن 

بقدع السعيجة  / ايسان عرام جسعة عبج الفتاحالصبيبةالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  لتجريذمحكخة شئػن ىيئة ا
الساجدتيخ مغ عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرسالباثػلػجيا االكميشيكية 

 .شب السشػفية
 القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  5/33/4244/;53الووضوع رقن 

االنف بقدع السعيجة / اسساء دمحم عبج الخازق شعيسو الصبيبةالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
الساجدتيخ مغ شب عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرسواالذف والحشجخة 

 .السشػفية
 القــــرار

 يخفع لمجامعة .السػافقة .. و 
  6/5/33/4244;3الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  / مي مجحت دمحم عمي غانعةالصبيبالسػافقة عمى تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 الجكتػراه .عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرس االمخاض الجمجية والتشاسمية

 : رالقــــرا
 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .

  7/5/33/4244;3الووضوع رقن 

االشعة بقدع  السداعج األستاذ ايسان رجب عبجه سميسود/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 . 31/12/2222اعتبارا مغ  الدعػديةثاني بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية لسجة عاـ  بالكمية التذخيرية

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  8/5/33/4244;3الووضوع رقن 

جخاحة العطاـ بقدع  السجرس اسساعيل تػفيق عبج العديدد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 خ قيامة بيا .اعتبارا مغ تاري الدعػديةاوؿ بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية لسجة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
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  9/5/33/4244;3الووضوع رقن 

 بالكميةالتخجيخ  بقدع  السجرس حاتع بيجت ابػ الػفاد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 . 1/1/2222را مغ سابع بجوف مختب لمعسل بسدتذفى السجيشة لمسخأة باإلسكشجرية اعتبالسجة عاـ 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 : هوضوعبث العالقبث الثقبفيت : سببعب

  5/33/4244/:;3الووضوع رقن 

فةي شةيخ  االول لةوالسمتسخ الدشػث  تشطيع ػ بذػأف رئيذ قدع الصب الصبيعي والخوماتيدم والتأىيلأ.د/  عخض خصاب
 .  5/5/4245و  4/5/4245وذلظ في يػمي  4245مارس

 : القــــرار

 السػافقة .
  5/33/4244/;;3الووضوع رقن 

أستاذ بقدع  محسػد عبج العديد قػرةالسػافقة عمى سفخ أ.د/  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
 8حتى  4لمدكخ في الفتخة مغ الباششة العامة وعسيج الكمية الى لذبػنة ػػ بجولة البختغاؿ لحزػر مؤتسخ االتحاد الجولي 

 عمى نفقتو الخاصة حيث يػجج لديادتو دعػة لحزػر السؤتسخ . 2222ديدسبخ/
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  422/5/33/4244الووضوع رقن 

فيحؼ لمتعاوف في التػقيع عمى البخنامج التش إبجاء الخاؼ في ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
 . 2222/2223مجاؿ التخبية والتعميع العالي بيغ حكػمة جسيػرية مرخ العخبية وحكػمة مسمكة البحخيغ لمعاميغ 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  342/5/33/4244الووضوع رقن 

امج التعاوف بيغ حكػمتي جسيػرية مرخ بخن إبجاء الخاؼ في ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
 . 2222/2225العخبية وحكػمة صخبيا في مجاؿ التعميع لمفتخة مغ 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  442/5/33/4244الووضوع رقن 

امعة خايغ ج السقتخحة مغ التعاوف  فخص إبجاء الخاؼ في ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
 .االسبانية مع الجامعات ومخاكد االبحاث السرخية 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  542/5/33/4244الووضوع رقن 

ف السػافقة عمى الجراسة الخاصة بالسقتخحات لحل السعػقات ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
 . جامعات السرخية والجامعات االخخػ الخاصة باالتفاقيات بيغ ال

 : القــــرار
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 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  642/5/33/4244الووضوع رقن 

مػافقة الديج رئيذ الجسيػرية عمى التقجيخات والتػصيات  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
ي والبحث العمسي والرحة والدكاف الى دوؿ البختغاؿ والتذيظ السخفػعة لديادتو في ضػء زيارة وزيخ التعميع العال

 . 24/5/2222الى  15/5/2222والسسمكة الستحجة وسػيدخا خالؿ الفتخة مغ 
 : القــــرار

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

  742/5/33/4244الووضوع رقن 

مخاجعة البخوتػكػالت السقجمة مغ الدادة األشباء الستقجميغ  ػ بذأفلعميا والبحػث أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات امحكخة 
( بخوتػكػل ماجدتيخ ودكتػراه وأوالت 57تست السػافقة عمى )لمتدجيل بالجراسات العميا مغ قبل لجشة السبادغ والقيع 

 . ودكتػراه ( بخوتػكػل ماجدتيخ8المجشة بتعجيل )
 : القــــرار

 . ساأحيط السجمذ عم
  842/5/33/4244الووضوع رقن 

عغ انجازاتيا العمسية  االستاذ بقدع الباثػلػجيا االكميشيكية بالكمية ليمى محسػد مشترخ/ أ.د التقخيخ السقجم مغعخض 
 وحتى االف . 19مغ اوراؽ مشذػرة دوليا وكحالظ مؤتسخات عالسية قجمتيا عبخ االنتخنت مشح بجاية جائحة الكػفيجػػ

 : القــــرار
 . أحيط السجمذ عمسا

  942/5/33/4244الووضوع رقن 

السػافقة عمى تدجيل األبحاث العمسية الخاالة بصالب  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
 الجراسات العميا لجرجتي )الساجدتيخ ةةة الجكتػراه( عمى الشحػ التالي :

 مذ القدعمػافقة مج الجرجة التخرز االسةةةةةع م 

 2/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ ندسة سسيخ فػزؼ  1
 25/9/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/ عمياء ربيع دمحم بيػمي 2
 25/9/2222 دكتػراه  جخاحة التجسيل والحخوؽ  ط/ محسػد صادؽ الديج سالع 3
 2/12/2222 دكتػراه  القمب واالوعية الجمػية ط/ احسج جبخ بخيظ عامخ 4
 2/12/2222 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة ط/ دمحم رضػاف عبج الحسيج 5
 2/12/2222 ماجدتيخ القمب واالوعية الجمػية ط/ احسج فتحي دمحم عبج هللا 6
 2/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ شيساء سامي عبج اليادؼ حساد 7
 2/12/2222 ماجدتيخ ب واالوعية الجمػيةالقم ط/ ريسػف صالح عجلي 8
 2/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ نفيدة زكي ابخاىيع عبج الجميل 9
 2/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ سارة دمحم سعج الشجار 12
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 25/9/2222 ماجدتيخ االشعة التذخيرية ط/ اسالـ حسيج عبج هللا حسيجة 11
 24/7/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ عبج الحسيج فتحي عالـ 12
 23/12/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ عسخو مرصفى عػاد عمى 13
 32/12/2222 ماجدتيخ شب السشاشق الحاره وصحتيا يارة الذحات عبج الحسيج ط/  14
 25/9/2222 ماجدتيخ العامةجخاحة ال حدغ دمحم حدغ ابخاىيعط/  15
 31/12/2222 ماجدتيخ االشعة التذخيرية ط/ عسخ فاروؽ مرصفى عخابي 16
 3/12/2222 ماجدتيخ اليدتػلػجيا اسساء فػزؼ حمسي عبج الباقي ط/ 17
 32/12/2222 ماجدتيخ احة العطاـجخ          خالج خسيذ قسخ الجولةط/  18
 28/8/2222 خماجدتي جخاحة العطاـ         ط/ دمحم عمى احسج بحػت 19
 25/12/2222 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء داليا دمحم عبج الػاحج الخػليط/  22
 25/12/2222 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء ط/ محسػد فائق ابخاىيع احسج 21
 26/12/2222 دكتػراه  التخجيخ والعشاية السخكدة ط/ عبج الخحسغ عمى عمى ابػشادػ 22
 23/12/2222 دكتػراه  الفديػلػجيا عادؿ عمى دمحممخوة دمحم ط/  23
 23/12/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ روضة عبج العديد احسج عثساف 24
 32/12/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ عائذة نادؼ عبج القادر عسخط/  25
 32/12/2222 ماجدتيخ جخاحة االنف واالذف والحشجخة ط/ ايشاس الفخجاني ابخاىيع البميجؼ 26
 6/11/2222 دكتػراه  امخاض القمب واالوعية الجمػية احسج عاشف البقيعيط/  27
 25/9/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ عفاؼ احسج االشـخ 28
 32/12/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/ عمي رمزاف عمي السخاكبي 29
 32/12/2222 ماجدتيخ الباششة العامة ط/ شيساء حدغ كساؿ حدغ  32
 6/11/2222 ماجدتيخ االمخاض الرجرية والتجرف  مرصفى اسامة فييع ط/ 31
 6/11/2222 ماجدتيخ امخاض القمب واالوعية الجمػية ط/ الديج احسج عبج الفتاح دمحم 32
 6/11/2222 دكتػراه  امخاض القمب واالوعية الجمػية عبج ربو عبج الحكيع حامج ط/ 33

 : القــــرار
 فع لمجامعة ... ويخ . السػافقة

  42/5/33/4244:الووضوع رقن 

السػافقة عمى تدجيل األفكار البحثية العمسية السقجمة مغ  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
 أعزاء ىيئة التجريذ عمى الشحػ التالي:

 عجد األفكار الجرجة القدع االسةةةةةع م
 2 استاذ مداعج ب األشفاؿش د/ رانيا صالح ابخاىيع الديات 1
 1 مجرس فارماكػلػجيا اإلكميشيكية د/ إيساف أبػ اليديج عمى  2

 : القــــرار
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 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  42/5/33/4244;الووضوع رقن 

شيساء السقجم مغ د/  السػافقة عمى السذخوع البحث الصالبي ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
قياس مجى وعي العامميغ بالقصاع الصبي في مرخ بسخض ججرث تحت عشػان ) شخيف ةة مجرس بقدع الرحة العامة
 (.القخود وقجراتيع عمى تذخيرو وإدارتو

 : القــــرار
   ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق

  432/5/33/4244الووضوع رقن 

 كل مغ : اضافة اسع ػ بذأفات العميا والبحػث أ.د/ وكيل الكمية لمجراسمحكخة 
  استاذ مداعج بقدع شب السشاشق الحارة وصحتيا   محدغ دمحم الخياط   / د ةة3
  استاذ مداعج بقدع شب السشاشق الحارة وصحتيا  حدام الجيغ مرصفى سميع   / د ةة4
العمسي السشبثق بحث الالى يزسي بسعيج الكبج استاذ مداعج الكبج والجياز ال         دمحم عبج الدسيع محسػد/ د ةة5

 . مغ رسالة الجكتػراه الخاصة بالصالبة/ ايشاس فخج عبج السػجػد السديغ
 : القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  343/5/33/4244الووضوع رقن 

 كل مغ : اضافة اسع ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
  السجرس بقدع شب االشفاؿ   باسع عبج الفتاح الجدار   /د ةة3
السذتق مغ بحث ال استذارؼ شب االشفاؿ بسدتذفى السصخية التعميسي عمى  سييمة عمي عبج الحميع   / د ةة4

 . رسالة الساجدتيخ الخاصة بالصالب/ محسػد عسخ حديغ محسػد
 : القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  434/5/33/4244 الووضوع رقن

استاذ  عبج الشاالخ عبج العاشي جاد هللا/ داضافة اسع  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
العمسي السشبثق مغ رسالة الساجدتيخ الخاصة بالصالبة/ ىبة محسػد عبج السغشي بحث الالى  العامة اششةبالبقدع  مداعج
 . المحمح

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. قةالسػاف

  435/5/33/4244الووضوع رقن 

 استاذ مداعجحدام الجيغ مرصفى سميع  / داضافة اسع  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
السشبثق مغ رسالة الساجدتيخ الخاصة بالصالب/ دمحم عبج القادر عمي بحث الالى  شب السشاشق الحارة وصحتيابقدع 

 . يجع
 : القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  436/5/33/4244الووضوع رقن 
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داليا الديج / الصبيبةاضافة اسع و  تعجيل عشػان البحث ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
 . ج بقدع اليدتػلػجياالسدجمة باسع الصبيبة/ رانيا ابخاىيع ياسيغ ػػ استاذ مداعبحث ال فكخة الى الغدولي

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  437/5/33/4244الووضوع رقن 

الخاص بقدع امخاض الباششة بحثي المسذخوع ل اضافة ممفاتػ بذأف أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث محكخة 
    PACTػػػ MEAالباششة العامة تحت عشػاف  األستاذ بقدع نبيل عبج الفتاح الكفخاوث / أ.د تحت اشخاؼ العامة 

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

 
 تبسعب : هوضوعبث الدراسبث العليب :

  438/5/33/4244الووضوع رقن 

دمحم شةكخث السقػجـ مػغ الصبيػب/  قبةػل االعتةحارالسػافقةة عمةى  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
فةةةي مةةةادة الفيديةةةاء والقياسةةةات 2222عػػػغ دخػػػػؿ امتحػػػاف الػػػجكتػراه الجػػػدء االوؿ دور أكتػػػػبخ   ج الرةةةادق الكةةةخدثعبةةة

 . :423االكميشيكية حيث انة مقيج دور اكتػبخ 
 القــــرار :

  السػافقة ... ويخفع لمجامعة

  439/5/33/4244الووضوع رقن 

احسةج دمحم السقػجـ مػغ الصبيػب/  قبةػل االعتةحارالسػافقةة عمةى  بذػأفػػ محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحةػث 
 .دكتػراه جدء ثاني  2222عغ دخػؿ امتحاف مادة الشداء وعسمي دور أكتػبخ فتحي عبج الحميع

 القــــرار :

  السػافقة ... ويخفع لمجامعة

  5/33/4244/:43الووضوع رقن 

السقيجة  الفخخاني دمحم / أماني تػفيقد اعفاء السػافقة عمى ث ة بذأنمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػ 
لجرجة الجبمػـ تخرز الصب الصبيعي مغ حزػر مادة الفارماكػلػجيا حيث انيا حاصمة عمى دكتػراه في 

 . 2212دور اكتػبخ  االفارماكػلػجي
 القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة 
  5/33/4244/;43الووضوع رقن 

 عمى ترػيب نتيجة كل مغ : السػافقة خة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث ة بذأنمحك
الذيت الخاص بجرجات بسخاجعة الباششة العامة ماجدتيخ   ىاني دمحم شاكخ ابخاىيع عبج السجيجةةة ط/ 3 
ع السعجليغ الفرمييغ وعشج جس 31.69لمجدء الثاني فرميالسعجؿ وال 35.89ف مجسػع الجدء األوؿ وجج أ الصالب

  . 62.52بتقجيخ جيج بجال مغ  %67.58يربح التقجيخ 
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 الذيت الخاص بجرجات الصالببسخاجعة الجخاحة العامة ماجدتيخ   مرصفى رأفت عبج العطيع احسجةةة ط/ 4 
    اني لمجدء األوؿ والسعجؿ الفرمي لمجدء الث 33.72الرحيح فرميالسعجؿ وال 35.72ف مجسػع الجدء األوؿ وجج أ

  . 67.83بتقجيخ جيج بجال مغ  %65.83عشج جسع السعجليغ الفرمييغ يربح التقجيخ و  32.11
الذيت الخاص بجرجات بسخاجعة التخجيخ والعشاية السخكدة ماجدتيخ   حدام دمحم عمي عبج الحسيجةةة ط/ 5 
وبعج رصج السعجؿ الفرمي ألوؿ لمجدء ا 33.22الرحيح فرميالسعجؿ وال 33.35ف مجسػع الجدء األوؿ وجج أ الصالب

  . 68.24بجال مغ  %69.91لتقجيخ ا يربحالرحيح  
 القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة 
  442/5/33/4244الووضوع رقن 

( دبمػـ وماجدتيخ 56لعجد ) مج فتخة الجراسةالسػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث ة بذأن
 خررات مختمفة تودكتػراه 

 القــــرار :

  عمى الشحػ التالي :  ... ويخفع لمجامعة لسجة عام آخخليع  مج فتخة الجراسةالسػافقة عمى 

 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية  اسخاء عفيفي محسػد ػ ط/1
 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية  والء سمصاف فػزؼ سمصاف ػ ط/2
 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية  عع مبخوؾ ايساف عبج السش ػ ط/3
 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية  ايساف بجوؼ عبج الغشي ػ ط/4
 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية   اية عبجه ابػ احسج ػ ط/5
 ماجدتيخ جخاحة العطاـ  خالج خسيذ قسخ الجولة ػ ط/6
 العطاـماجدتيخ جخاحة    ميشا رفعت سامي ػ ط/7
 ماجدتيخ جخاحة العطاـ  كخيع فتحي احسج حدغ ػ ط/8
 ماجدتيخ الجخاحة العامة  عبج الخحسغ دمحم مخسي ػ ط/9

 ماجدتيخ الجخاحة العامة سارة دمحم شفيق الفيذاوؼ  ػ ط/12
 ماجدتيخ الجخاحة العامة ياسخ محسػد عمي رمزاف ػ ط/11
 شق الحارة وصحتياماجدتيخ شب السشا  ىجيخ عبج الخحيع شاىيغ ػ ط/12
 ماجدتيخ شب االشفاؿ  ديشا احسج محسػد  ػ ط/13
 ماجدتيخ شب االشفاؿ دعاء زكي حسػده الدعجؼ ػ ط/14
 ماجدتيخ شب االشفاؿ احسج دمحم شاىخ صالح الجيغ ػ ط/15
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  سياـ صالح سيج احسج  ػ ط/16
 وجخاحة العيغماجدتيخ شب  الذيساء محسػد دمحم محسػد ػ ط/17
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ شيساء محسػد عبج هللا احسج ػ ط/18
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ عال عبج الفتاح الديج ىيكل ػ ط/19
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  اسساء جساؿ مختار   ػ ط/22
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 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ دمحم مججؼ مختار ابػشػشة ػ ط/21
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ    عفاؼ احسج االشـخ ػ ط/22
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  مخيع احسج دمحم خيخت  ػ ط/23
 ماجدتيخ الباششة العامة مشة هللا مججؼ عبج العديد ػ ط/24
 ماجدتيخ الباششة العامة ميا دمحم عبج السشعع الخػلي ػ ط/25
 ماجدتيخ الباششة العامة  شيساء حدغ كساؿ حدغ ػ ط/26
 ماجدتيخ االشعة التذخيرية رمزاف غشيع جاب هللاتدشيع  ػ ط/27
 ماجدتيخ االنف واالذف والحشجخة رانجا دمحم عبج الحميع عسارة ػ ط/28
 ماجدتيخ االنف واالذف والحشجخة مي يحيي عبج الخحسغ الكخدؼ ػ ط/29
 ماجدتيخ االنف واالذف والحشجخة دمحم الذحات عبجه الغدالي ػ ط/32
 ماجدتيخ االنف واالذف والحشجخة هللا رزؽ  اسساء دمحم عبج ػ ط/31
 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء  دمحم الديج حديغ الذيخ ػ ط/32
 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء  سمسى رضا خميل ػ ط/33
 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء سارة عمي احسج الرعيجؼ ػ ط/34
 يج وامخاض الشداءماجدتيخ التػل أمل صالح عبج الدالـ حػاء ػ ط/35
 ماجدتيخ أمخاض القمب واالوعية الجمػية اسامة حسجؼ عبج ربو حسادة ػ ط/36
 ماجدتيخ أمخاض القمب واالوعية الجمػية  سارة سامي مشرػر ػ ط/37
 ماجدتيخ أمخاض القمب واالوعية الجمػية ايو رضا ابػ ضيف دمحم ػ ط/38
 واالوعية الجمػيةماجدتيخ أمخاض القمب   دمحم احسج حجازؼ  ػ ط/39
 ماجدتيخ أمخاض القمب واالوعية الجمػية  عسخو عبج الفتاح ابػسالع ػ ط/42
 )عاميغ( ماجدتيخ أمخاض القمب واالوعية الجمػية مرصفى عبج الخحسغ ىجىػد ػ ط/41
 دبمػـ االمخاض الرجرية والتجرف  ىبة فتحي عبج الػاحج محسػد ػ ط/42
 دبمـػ التػليج وامخاض الشداء ةبدسة صابخ السحسجؼ ابػ ليم ػ ط/43
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ دمحم محسػد احسج عفيفي ػ ط/44
 ماجدتيخ األمخاض العربية والصب الشفدي  ناندي ثخوت دمحم ػ ط/45
 ماجدتيخ شب االشفاؿ  احسج سسيخ فيسي ػ ط/46
 ()عاميغ  ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة  احسج شػقي فتح هللا فػده ػ ط/47
 ماجدتيخ الباششة العامة نػرىاف شعباف فتحي عبج الغشي ػ ط/48
 ماجدتيخ الجخاحة العامة  سمسى عبج الخحسغ غخابة ػ ط/49
 ماجدتيخ شب االشفاؿ  ايساف شو شو عفيفي ػ ط/52
 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية  رنجة رجب شخشخ  ػ ط/51
 خاض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ االم  سمسى سامح الذخنػبي  ػ ط/52
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 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية سسخ عادؿ فخحات خصاب ػ ط/53
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  دمحم خالج دمحم الفخاش ػ ط/54
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ سارة عبج السجيج دمحم بخكات ػ ط/55
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ سارة زكخيا دمحم ابػ عمي ػ ط/56
  443/5/33/4244ضوع رقن الوو

( درجة دبمػـ وماجدتيخ 15لعجد ) إيقاف القيجػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

 القــــرار

  ليع عمى الشحػ التالي: ... ويخفع لمجامعة السػافقة عمى إيقاف القيج

 لطخوؼ خاصة       1/12/2222مغلسجة عاميغ  التػليج وامخاض الشداءدكتػراه  ميخفت فتحي دمحمػػ ط/ 1
 بأثخ رجعي          1/12/2222مغلسجة عاميغ  ماجدتيخ االشعة التذخيرية عسخ فاروؽ مرصفىػػ ط/ 2
 لطخوؼ خاصة        1/12/2222لسجة عاـ مغ ماجدتيخ الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل ىاجخ عبج السجيج ناجيػػ ط/ 3
 بأثخ رجعي          1/12/2222مغماجدتيخ االمخاض الرجرية والتجرف لسجة عاـ  ػػ ط/ كخيع الديج احسج الديج4
 لطخوؼ خاصة           1/4/2222مغلسجة عاـ  اسساء حبذي دمحم   ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسميةػػ ط/ 5
 لطخوؼ خاصة         1/12/2222مغلسجة عاـ  حة العيغماجدتيخ شب وجخا ميشا مججؼ ضخيف   ػػ ط/ 6
 بأثخ رجعي        1/4/2216مغ يغلسجة عام  ابخاىيع رضا ابخاىيع الشجار   دبمـػ شب االشفاؿػػ ط/ 7
 بأثخ رجعي        1/12/2214مغلسجة عاميغ  مي عبج السػجػد محسػد   دبمـػ شب وجخاحة العيغػػ ط/ 8
 بأثخ رجعي        1/12/2219مغاعػاـ  4لسجة  ماجدتيخ شب السشاشق الحاره وصحتيا    شيعوليج عبج هللا غػػ ط/ 9

 لطخوؼ خاصة    1/12/2222مغلسجة عاـ   اسخاء صالح سيج احسج   دبمـػ شب االشفاؿػػ ط/ 12
 رجعي بأثخ       1/12/2217مغماجدتيخ االمخاض الرجرية والتجرف لسجة عاميغ  ىبة مرصفى الغباشيػػ ط/ 11
 الستكساؿ الخسالة   1/4/2221مغلسجة عاـ   حدغ دمحم حدغ   ماجدتيخ الجخاحة العامةػػ ط/ 12
 بأثخ رجعي         1/4/2222مغلسجة عاـ   عائذة نادؼ عبج القادر   ماجدتيخ شب االشفاؿػػ ط/ 13
 بأثخ رجعي        1/12/2221مغدمحم عبج السشعع سالمة   ماجدتيخ القمب واالوعية الجمػية   لسجة عاـ ػػ ط/ 14
 بأثخ رجعي    1/12/2222مغلسجة عاميغ  ميا صابخ الديج عبج العديد   دبمـػ االمخاض الجمجية والتشاسميةػػ ط/ 15

  444/5/33/4244الووضوع رقن 

 ماجدػتيخمػـػ و دب( درجػة 5لعػجد )السػافقةة عمةى إلغةاء القيةج  ػػ بذػأفمحكخة أ.د/ وكيل الكميةة لمجراسةات العميةا والبحةػث 
 تخررات مختمفة .ودكتػراه 
 : ـرارـالقــ

 عمى الشحػ التالي: ... ويخفع لمجامعة إلغاء القيج ليعالسػافقة عمى 
 شبقا لمػائح والقػانيغ  دبمـػ جخاحة السدالظ البػلية  روماني بخيت سسعانة ط/ 3
 جخػؿ االمتحافتقجـ للع ي   دبمـػ شب وجخاحة العيغ دمحم رمزان شو شخف الجيغة ط/ 4
 لع يتقجـ لجخػؿ االمتحاف   دبمـػ شب االشفاؿ احسج تػفيق جػدة الدجودثة ط/ 5
 لطخوؼ خاصة   دكتػراه جخاحة التجسيل  دمحم مججث دمحم خميلة ط/ 6
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 بشاء عمى رغبة الصالب  دبمػـ التخجيخ والعشاية السخكدة  رامي دمحم عبج الجيجة ط/ 7
  445/5/33/4244الووضوع رقن 

( درجة ماجدتيخ 12لعجد )السػافقة عمى تعجيل لجشة اإلشخاف  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

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

 تػراه الجخاحة العامةدك احسج مرصفى احسج الشقاش ة ط/3
 الجخاحة العامة بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس   سعج سميسان ابخاىيع د/بخفع اسع 
 الجخاحة العامة بالكمية   بقدع مجرس    احسج ربيع عبج البارث  د/وإضافة 

 دكتػراه شب االشفال  رانيا خزخث شو عالم ة ط/4
 شب االشفاؿ بالكمية   )بشاء عمى شمبيا( .بقدع اعج استاذ مد  نجػان يدخث الالح د/بخفع اسع 
 دكتػراه شب االشفال  ىاني حامج احسج سعج ة ط/5
 شب االشفاؿ بالكمية   )بشاء عمى شمبيا( .بقدع استاذ مداعج   نجػان يدخث الالح د/بخفع اسع 
 سالة الييا (شب االشفاؿ بالكمية   ) الحتياج الخ بقدع مجرس  عمياء عيجث عبج العديد د/وإضافة 

 دكتػراه شب االشفال  والء دمحم نبيل ابخاىيع ة ط/6
 شب االشفاؿ بالكمية   )بشاء عمى شمبيا( .بقدع استاذ مداعج   نجػان يدخث الالح د/بخفع اسع 
 ماجدتيخ الجخاحة العامة  احسج ابخاىيع دمحم ابػزيج ة ط/7
 )لمدفخ لمخارج( .      ة بالكمية   الجخاحة العامبقدع مجرس   دمحم كسال الحشفي د/بخفع اسع 
 ماجدتيخ الجخاحة العامة دمحم ىذام فايج عبج الحسيج ة ط/8
 الجخاحة العامة بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس   سعج سميسان ابخاىيع د/بخفع اسع 
 الجخاحة العامة بالكمية   بقدع مجرس    اميخة دمحم الفقي د/وإضافة 

 الجخاحة العامة ماجدتيخ  دمحم مخسيعبج الخحسغ  ة ط/9
 الجخاحة العامة بالكمية   )لمدفخ لمخارج( .بقدع مجرس   سعج سميسان ابخاىيع د/بخفع اسع 
 الجخاحة العامة بالكمية   بقدع مجرس    فاشسة ابخاىيع يػسف د/وإضافة 

 ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية  احسج عبج السشعع دمحم  ة ط/:
 االوراـ والصب الشػوؼ بالكمية )لتغيخ جػىخؼ في مػضػع الخسالة( بقدع استاذ   ايسان عبج الخازق  /دبخفع اسع أ.
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ سمسى مختار دمحم محسػد ة ط/;
 .السذخفيغ ( العتحار) شب وجخاحة العيغ بالكمية   بقدع استاذ    ىذام فماد السدار د/بخفع اسع أ.
 .السذخفيغ( العتحار)شب وجخاحة العيغ بالكمية   بقدع جرس م   احسج شبل فايج د/
 .السذخفيغ( العتحار)شب وجخاحة العيغ بالكمية   بقدع  مجرس  احسج اسساعيل رمزان د/ 
 شب وجخاحة العيغ بالكمية   بقدع استاذ    فخيج دمحم وججث د/أ.وإضافة 

 لكمية   شب وجخاحة العيغ بابقدع استاذ   اسساء دمحم ابخاىيع د/أ.

 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة  احسج دمحم حساد الغشيسي ة ط/32
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 االوراـ والصب الشػوؼ بالكمية )لتغيخ جػىخؼ في مػضػع الخسالة(.بقدع ستاذ أ   الذيساء محسػد الحشفي د/بخفع اسع 
 بالكمية    االشعة التذخيريةبقدع  استاذ مداعج  شيساء عبج الحسيج حدشيغ د/وإضافة 
  446/5/33/4244ضوع رقن الوو

( درجة 2لعجد ) مػضػع الخسالةالسػافقة عمى تعجيل  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث 
 . ماجدتيخ

 : القــــرار
  ليع عمى الشحػ التالي: ... ويخفع لمجامعة التعجيل في مػضػع الخسالةالسػافقة عمى 

 تعجيال جػىخيا  ماجدتيخ شب السشاشق الحارة والحتيا   الغشيسي دمحم حساداحسج  ة ط/3 

دراسة قيسة استخجاـ الترػيخ السقصعي لمقػلػف في الكذف السبكخ عغ سخشاف القػلػف والسدتقيع  مػضػع الخسالة :
 .بشاءا عمى شمب السذخف ... وذلظ 
  جػىخياتعجيال  ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية  احسج عبج السشعع دمحم ابػزيج ة ط/4 

بشاءا عمى شمب نتائج استئراؿ حرػات الكمى عغ شخيق الجمج نيج اعمى الزمع ... وذلظ  مػضػع الخسالة :
 .السذخف 
 تعجيال جػىخيا  ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  سمسى مختار دمحم محسػد ة ط/5 

التخابيق بالرمبة الفخعية مع دراسة التخكيب السػرفػلػجي لمفقاعة الشاتجة عغ عسمية استئراؿ  مػضػع الخسالة :
 .بشاءا عمى شمب السذخف استخجاـ مادة الالولػجيغ لسخضى السياة الدرقاء بالعيغ ... وذلظ 

  447/5/33/4244الووضوع رقن 

( 32لعجد ) تذكيل لجشة الفحز والسشاقذةػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث
 ودكتػراه تخررات مختمفة . رسالة ماجدتيخ

 القــــرار :

 ويخفع لمجامعةوذلظ بعج قبػل الشذخ بالسجمة .. ليع عمى الشحػ التالي  السػافقة عمى تذكيل المجشة
 دكتػراه الفديػلػجيا  مخوة دمحم عادل عمي عادلة ط/ 3

   المجشة :
 عيػػػػػػػػػػػػػػػغ شسذ ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب الفديػلػجيا  قدعاذ بأست   جيياف محسػد حامجد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الصب الفديػلػجيا  قدعاذ بأست   سييخ عبج الحسيج صالحد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الصب الفديػلػجيا  قدعاذ بتأس  ىذاـ احسج ضياء عبج الخازؽ د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الصب الفديػلػجيا  قدعاذ مداعج بأست   سالي سعيج عمي دنياد/   ػ 

 يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج( )عمي أف       
 

 القمب واالوعية الجمػيةدكتػراه    عبج ربو عبج الحكيع حامجة ط/ 4
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست   والء فخيج عبج العديدد/ أ.ػ 
 بسعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج القمب القػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست   احسج مججؼ كساؿ الجيغد/ أ.ػ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست   محسػد عمي سميسافد/ أ.ػ 
 التخجيخ والعشاية السخكدةدكتػراه   عبج الخحسغ عمي عمي ابػ شادثة ط/ 5

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست    حاتع اميغ عصا هللاد/ أ.ػ 
 ػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػ ةػػػػػعجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست    صفاء دمحم ىالؿد/ أ.ػ 
 ةػػػػاالسكشجري ةػػػػػعجامبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست   اشخؼ عخفات عبج الحميعد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء  داليا دمحم عبج الػاحج الخػلية ط/ 6

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعامجبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست    دمحم عادؿ الديجد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست   عالء مدعػد عبج الجيجد/ أ.ػ 
 ػخ بشيغاالزىػػػػػػ ةػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست   عبج الخحسغ مرصفى عشبخد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست    نبية ابخاىيع الخػليد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء   محسػد فائق ابخاىيع احسجة ط/ 7

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست   بج القادر شبانوايسغ عد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذمداعج بأست   شخيف دمحم عبج الدالـد/   ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعذمداعج باأست   دمحم الدباعي عشتخد/   ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست   مرصفى زيغ العابجيغد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ جخاحة العطام   دمحم عمي احسج بحػتة ط/ 8

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  جخاحة العطاـ قدعاذ بأست    الديج مخسي زكيد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعة الصب بكمية جخاحة العطاـ قدعاذ مداعج بأست   عسخو عبج السخضي قشجيلد/   ػ 
 االزىػػػػػػػػػػخ بشيغ جامعة بكمية الصب جخاحة العطاـ قدعاذ مداعج بأست    عساد دمحم زايجد/   ػ 
 ماجدتيخ شب االشفال   عمياء ربيع دمحم بيػمية ط/ 9

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامية الصب بكم شب االشفاؿ قدعاذ بأست    سياـ دمحم رجبد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   فادؼ دمحم الجشجؼد/ أ.ػ 
 الدقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   مخفت عصفي دمحم عميد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ شب االشفال ىبة عبج الفتاح عبج الدسيع الكػمية ط/ :

   المجشة :
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست    غادة دمحم السذجد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   فادؼ دمحم الجشجؼد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   سيا عبج اليادؼ الجشجؼد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ شب االشفال  عمي رمزان عمي السخاكبية ط/ ;

   المجشة :
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػ ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   فادؼ دمحم الجشجؼد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   عبج الخحسغ دمحم السذجد/ أ.ػ 
 لسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا ةػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ مداعج بأست   ديشا عبج الخازؽ ميجافد/   ػ 

 ماجدتيخ االشعة التذخيرية  عسخو فاروق مرصفى العخابية ط/ 32
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  االشعة التذخيرية قدعاذ بأست   الديج السكاوؼ الديجد/ أ.ػ 
  ػرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشربكمية الصب  االشعة التذخيرية قدعاذ مداعج بأست  ىياـ عبج السشرف عبج المصيفد/   ػ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  روضة عبج العديد احسج عثسانة ط/ 33
   المجشة :

 ةػػػػػػػػػػالسشػفيػػػ ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذمداعج بأست   اسساء دمحم ابخاىيعد/   ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذمداعج بأست    مخوة عمي زكيد/   ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذمداعج بأست    تامخ الديج وصفيد/   ػ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   عبج الحسيج فتحي عالمة ط/ 34
  المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذمداعج بأست   دمحم سامي عبج العديدد/   ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذمداعج بأست   اسساء دمحم ابخاىيعد/   ػ 
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذمداعج بأست    ايياب سعج عثسافد/   ػ 

 الباششة العامةماجدتيخ  شيساء حدغ كسال حدغ عبج السشععة ط/ 35
  المجشة :

 ػػػةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػػػػػ ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعمداعج ب اذأست   الذبيشيدمحم عساد د/   ػ 
 ػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػ ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ بأست   بخؼ عبج هللا شعيبصد/ أ.  ػ 
 عيغ شسذ ةػػعامػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الصب  الباششة العامة قدعمداعج ب اذأست   دمحم احسج الدعجنيد/   ػ 
 

 ماجدتيخ القمب واالوعية الجمػية  الفتاح دمحم الديج احسج عبجة ط/ 36
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست    ىالة محفػظ بجرافد/ أ.ػ 
 الدقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازيق ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست    شارؽ احسج نجيبد/ أ.ػ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست   غادة محسػد سمصافد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية   ندسة سسيخ فػزث ة ط/ 37

  المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الجمجية والتشاسميةاالمخاض  قدعاذ بأست   عدة جابخ عشتخ فخجد/ أ.  ػ 
 السشػفيػػػػػػةبكمية الصب  االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ مداعج بأست    وفاء احسج شحاتةد/   ػ 
 ػػػػػػػابشيػػػػػػػػػػػػػػػ ةػػعجامبكمية الصب  االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   احسج عبج الػىاب صالحد/ أ.  ػ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  عسخو مرصفى عػاد عمية ط/ 38
  المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذ بأست   ىجػ دمحم الدبكيد/ أ.  ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامب بكمية الص شب وجخاحة العيغ قدعاذ بأست   فخيج دمحم وججؼد/ أ.  ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذ بأست    اشخؼ الذايبد/ أ.  ػ 

 ماجدتيخ شب االشفال   احسج بجوث رشاد بجوث ة ط/ 39
   المجشة :

 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   فع محسػد صادؽحاد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػ ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   غادة دمحم عمي مرصفىد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ مداعج بأست   وفاء مرصفى ابػ الفتػحد/   ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ مداعج بأست   نجػاف يدخؼ صالحد/   ػ 

 مي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج()ع       
 ماجدتيخ الجخاحة العامة  اسامة عسخو محسػد الجػىخث ة ط/ :3

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  جخاحة التجسيل والحخوؽ  قدعاذ بأست    فؤاد دمحم غخيبد/ أ.ػ 
 ػػػةػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الصب  جسيل والحخوؽ جخاحة الت قدعاذورئيذ أست    دمحم احسج مجاىجد/ أ.ػ 
 ةػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػػ ةػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  الجخاحة العامة قدعاذ مداعج بأست   ىادؼ صالح ابػ عاشػرد/   ػ 
 زىػػػػػػػخاال ةػػػػػػػػػػػػعجامصب ب جخاحة التجسيل والحخوؽ  قدعاذمداعج بأست    فػزؼ حسدةد/   ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   عفاف احسج االشخمة ط/ ;3

  المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذ بأست  عمية دمحم عبج السشعع اليسانيد/ أ.  ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذ بأست   ىجػ دمحم الدبكيد/ أ.  ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذ بأست   اسامة الدعيج شمبيد/ أ.  ػ 

 دكتػراه القمب واالوعية الجمػية  ىيثع دمحم سعجان عمي اليبيخث ة ط/ 42
   المجشة :
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست    ىالة محفػظ بجرافد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعامجبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست   محسػد عمي سميسافد/ أ.ػ 
 الدقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست     الديج فخجد/ أ.ػ 

 دكتػراه القمب واالوعية الجمػية   احسج عاشف البقيعية ط/ 43
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  واالوعية الجمػيةالقمب  قدعاذ بأست   سعيج شمبي مشترخد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست   دمحم فيسي الشعسانيد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػج القػػمب القػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبسعيػػػػػػػػػػػ القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست    دمحم اسامة شود/ أ.ػ 

 ماجدتيخ الجخاحة العامة  حدغ دمحم حدغ ابخاىيعة ط/ 44
   المجشة :

 ػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػ ةػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  الجخاحة العامة قدعاذ بأست   سعيج ابخاىيع السالحد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  الجخاحة العامة قدعاذ بأست    ايسغ احسج عسخد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاششصػػبكمية الصب  الجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعورئيذ  اذأست   عادؿ الحديشي قسحاوؼ د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  الجخاحة العامة قدعاذ مداعج بأست   يحيي دمحم الخصيبد/   ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 سميةماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشا  دعاء نػر الجيغ الذخابية ط/ 45

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب  االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػة جامعة بكمية الصب االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جامعة بكمية الصب المخاض الجمجية والتشاسميةا قدعاذ بأست   احسج عبج الػىاب صالحد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ اليدتػلػجيا  اسساء فػزث حمسي عبج الباقية ط/ 46
   المجشة :

 ةػػػػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جامعة بكمية الصب اليدتػلػجيا قدعاذ متفخغ بأست   ماججة احسج مشرػرد/ أ.ػ 
 ةػػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جامعة بكمية الصب اليدتػلػجيا قدعاذ متفخغ بأست   مايدة عصية كفافيد/ أ.ػ 
 ػػاػػػػػػػػػػػبشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جامعة بكمية الصب اليدتػلػجيا قدعاذ متفخغ بأست    اميسة كامل ىالؿد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعة بكمية الصب اليدتػلػجيا قدعاذ مداعج بأست   نادية سعيج بجوؼ خيخد/   ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 

 ماجدتيخ االمخاض الرجرية والتجرن    مرصفى اسامة فييعة ط/ 47
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػة جامعة بكمية الصب االمخاض الرجرية والتجرف  قدعاذ بأست   سامي سيج احسج الجحجوحد/ أ. ػ
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جامعة بكمية الصب االمخاض الرجرية والتجرف  قدعاذ بأست    احسج جػدة الجدارد/ أ.ػ 
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 ػػةػػػالسشػفيػػػػػ جامعة بكمية الصب الرجرية والتجرف  االمخاض قدعاذ بأست   محسػد مػسى الحبذيد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة والحتيا  ياره الذحات عبج الحسيج زيغة ط/ 48

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صبب شب السشاشق الحارة وصحتيا قدعاذ مداعج بأست   حداـ الجيغ مرصفى سميعد/   ػ 

 الدقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق صبب شب السشاشق الحارة وصحتيا قدعاذ مداعج بأست    سعيج دمحمميداء عبج هللاد/   ػ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صبب شب السشاشق الحارة وصحتيا قدعاذ مداعج بأست   مؤمشة سعيج الحامػليد/   ػ 

 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة والحتيا   وليج عبج هللا غشيعة ط/ 49
  لمجشة :ا
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صببشب السشاشق الحارة وصحتيا  قدعاذ ورئيذ أست  ايسغ دمحم المحمحد/ أ.ػ 
 الدقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق صببشب السشاشق الحارة وصحتيا  قدعاذ ورئيذ أست  عبيخ دمحم نافعد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صبب شب السشاشق الحارة وصحتيا عقداذ مداعج بأست    نجالء سعيج العبجد/   ػ 

 االشفالماجدتيخ شب   عسخ ادرقعائذة نادث عبج الة ط/ :4
  المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعة بكمية الصب شب االشفاؿ قدعاذ مداعج بأست   ديشا عبج الخازؽ ميجافد/   ػ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة بكمية الصب شب االشفاؿ قدعاذ بأست   الجشجؼفادؼ دمحم د/ أ.ػ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بسعيج الكبج القػمي جػػػػػػػامعة شب االشفاؿ قدعاذ بأست   أليف عبج الحكيع عالـد/ أ.ػ 

 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية   شخشخ رنجه رجبة ط/ ;4
  المجشة :

 السشػفيػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   مرصفى دمحم سميسافد/ أ.  ػ 
 ػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػ جامعة بكمية الصب الكيسياء الحيػية قدعاذ مداعج بأست   ايساف مدعػد عبج الجيجد/   ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابكمية الصب  االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ مداعج بأست   احسج عبج الػىاب صالحد/   ػ 

 ماجدتيخ االمخاض الرجرية والتجرن    ىبة مرصفى الغباشية ط/ 52
   المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػة جامعة بكمية الصب االمخاض الرجرية والتجرف  قدعاذ بأست    رنا حمسي اليمباوؼ د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػة جامعة بكمية الصب االمخاض الرجرية والتجرف  قدعاذ بأست   دمحم عبج الدتار اغاد/ أ.ػ 
 السشرػرة بكمية الصب االمخاض الرجرية والتجرف  قدعمداعج ب اذأست   لػسي عبج السعبػد سميسافد/   ػ 
 
 

 ماجدتيخ القمب واالوعية الجمػية  دمحم سالمةدمحم عبج السشعع ة ط/ 53
   المجشة :

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعب مداعج اذأست   احسج مختار القخشد/   ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقالدقازي ةػػػػػعجامبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ بأست   الديج دمحم فخج شود/ أ.ػ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  القمب واالوعية الجمػية قدعاذ مداعج بأست    وليج عبجه ابخاىيعد/   ػ 
 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية سارة دمحم عبج الدسيع العيدػث ة ط/ 54

  المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    دمحم احسج باشاد/ أ.  ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب  االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ.  ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػاششصػ ةػػعجامبكمية الصب  االمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   الديج شعباف ىػيجؼد/ أ.  ػ 

  448/5/33/4244الووضوع رقن 

شالب  (43لعجد ) تدجيل مػضػع الخسالةػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث
 وشالبة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . ..ى الشحػ التالي السػافقة عمى تدجيل مػضػع رسالة الساجدتيخ والجكتػراه ليع عم
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ    ىشج سامي كامل ناالف ط/ةةة 1

 :  الخسالة مػضػع
تأثيخ حبػب مشع الحسل السخكبة عمى مجسع الخاليا العقجية البقعية وشبقة االلياؼ العربية في شبكية العيغ وسسظ 

 . السذيسية باستخجاـ الترػيخ السقصعي الصيفي لمسجاؿ
 السذخفػن : 

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

 ػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   اسساء دمحم ابخاىيعػ   د/ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ    شيساء دمحم دمحم عبجه ط/ةةة 2
 :  الخسالة مػضػع

 عالج الحػؿ التكيفي االندي الجدئي عغ شخيق تقشية احجاث نافحة في العزمة السدتقيسة االندية
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست    عادؿ جالؿ زكيػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست     مشار فػزؼ داودػ   د/ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   تغخيج نبيل مرصفى احسج ط/ةةة 3
 :  الخسالة مػضػع

 يغ السراحبة لسخض البياؽ لجػ السخضى السرخيغ  .تغييخات الع
 السذخفػن : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذ بأست    ىذاـ نبيل خالجػ أ.د/ 
 ػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػجامشب وجخاحة العيغ بكمية الصب  قدعمجرس ب    احسج عادؿ سالمةػ   د/ 
 دكتػراه الجخاحة العامة  احسج محسػد ابػ زيج خصاب ط/ةةة 4

 :  الخسالة مػضػع
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والتجبيذ الجائخؼ في تػصيل السخغ باالمعاء الجقيقة بعج جخاحات دراسة مقارنة بيغ شخيقتي التجبيذ الخصي 
 .االستئراؿ الكامل لمسعجة 

 السذخفػن : 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست   صبخؼ الجساؿأحسج ػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   احسج سعيج الكيالنيػ   د/ 

 ماجدتيخ االشعة التذخيرية  عبج العطيع سػيمع اسساء جسال ط/ةةة 5
 :  الخسالة مػضػع

دور ترػيخ السثانة البػلية باالشعة السقصعية متعجدة الكػاشف مقارنة بالفحز الشديجي في تذخيز اوراـ السثانة 
 البػلية .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػعػػجامبكمية الصب  االشعة التذخيرية قدعاذ بأست    اشخؼ انذ زيتػف ػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجامبكمية الصب  االشعة التذخيرية قدعمجرس ب   دمحم بديػني الغشاـػ   د/ 

 ماجدتيخ الباششة العامة  باكيشام حدام الجيغ سعيج القصب ط/ةةة 6
 :  الخسالة مػضػع

 فػؽ الرػتية السػجية مقابل الحقغ التذخيحي لمسفاصل في امخاض السفاصل االلتيابية وغيخ االلتيابية .السػجات 
 السذخفػن : 

 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جامعة بكمية الصب العامة الباششة قدعاذ مداعج بأست   رضػػ مرصفى الخػليػ   د/ 

 بكمية الصب االزىػػػػػػػػػػخ  مداعج امخاض الخوماتيـد واعادة التأىيلاذ أست    ىاني دمحم عميػ   د/ 

 ػةػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباششة العامة بكمية الصب جامعة  قدعمجرس ب   ايشاس صبحي زىخافػ   د/ 

 خجةماجدتيخ شب الحاالت الح  اسالم رشجث عبج الشبي ابخاىيع ط/ةةة 7
 :  الخسالة مػضػع

قيسة استخجاـ مشطار القربة اليػائية السبكخ في السخضى السرابيغ بالتياب رئػؼ شفصي والخاضعيغ لعسمية التشفذ 
 الرشاعي .
 السذخفػن : 

 ػػةالسشػفيػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتخجيخ والعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعاذ بأست   خالج مػسى ابػ العشيغػ أ.د/ 

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

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتخجيخ والعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعمجرس ب   اسالـ دمحم الجسػقيػ   د/ 

 

 ب األشفال ماجدتيخ ش  نذػى اسامة عبج السقرػد ط/ةةة 8
 :  الخسالة مػضػع

 السرابيغ بستالزمة داوف .مخاض القمب الخمقية عشج االشفاؿ وا 4دور جيغ جاتا 
 السذخفػن : 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    ميا عاشف تػفيقػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    نجالء فييع بخسيعأ.د/ ػ 

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

 ماجدتيخ الجخاحة العامة   سمسى عبج الخحسغ غخابة ط/ةةة 9
 :  الخسالة مػضػع

 دراسة فعالية حقغ الجىػف والبالزما الغشية بالرفائح عمى نزارة اليجيغ وتحديغ التجاعيج الجقيقة .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجامبكمية الصب  جخاحة التجسيل والحخوؽ  قدعاذ بأست    شارؽ فؤاد كذظػ أ.د/ 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذمداعج بأست   عاصع فايج مرصفىػ   د/ 
 السشػفيػػػػػة ةعػػػػػػػػجامجخاحة التجسيل والحخوؽ بكمية الصب  قدعمجرس ب    حداـ حدغ فػزؼ ػ   د/ 

 ماجدتيخ الباششة العامة   احسج مدعج حدغ بجيخة ط/ةةة 10
 :  الخسالة مػضػع

دراسة عغ االكتئاب والقمق وجػدة الشػـ كسؤشخات محتسمة لالرىاؽ لجػ السخضى السعاشيغ عمى الغديل الكمػػ الجمػؼ 
 السشتطع .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالصب جامعة الباششة العامة بكمية  قدعاذ بأست    احسج دمحم زىخافػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششة العامة بكمية الصب جامعة  قدعاذ مداعج بأست   ياسيغ صالح ياسيغػ   د/ 

   السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  السجتسعالرحة العامة وشب اذ مداعج أست   زيشب عبج العديد قاسسيػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششة العامة بكمية الصب جامعة  قدعب قدعمجرس ب   احسج صابخ الغخيبػ   د/ 

 دكتػراه األمخاض الجمجية والتشاسمية   دمحم ىاشع احسج غشيع ط/ةةة 11
 :  الخسالة مػضػع
 العيغ السراحبة لسخض البياؽ لجػ السخضى السرخيغ  . تغييخات

 السذخفػن : 
 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػةاألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذمداعج بأست    وفاء احسج شحاتةػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةالكيسياء الحيػية بكمية الصب جامعة  قدعاذ مداعج بأست   ايساف مدعػد عبج الجيجد/   ػ 
 
 
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية    دمحم عادل احسج الخبة ط/ةةة 12
 :  الخسالة مػضػع

 اعتالؿ عزمة القمب التزخسي .ارتفاع ضغط الجـ الخئػؼ ومخاشخ الػفاة في السخضى الحيغ يعانػف مغ 
 السذخفػن : 
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 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    ىالة محفػظ بجرافػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػةالسشػفي ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    نجالء فييع أحسجػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالقمب واألوعيةالجمػيػة بكمية الصب  قدعأستاذمداعج ب     دمحم يحييػ   د/ 

 ماجدتيخ شب السشاشق الحارة والحتيا   حدام عبج الحكيع القاضي ط/ةةة 13
 :  الخسالة مػضػع

 كػالت االخخػ .لمتشبؤ بحجوث وفيات مغ نديف الجياز اليزسي مقارنة بالبخوتػ  ABCافزمية بختػكػؿ 
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صببشب السشاشق الحارة وصحتيا  قدعاذ ورئيذ أست  ايسغ دمحم المحمحد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صبب شب السشاشق الحارة وصحتيا قدعاذ مداعج بأست   حداـ الجيغ مرصفى سميعد/   ػ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شببكمية  شب السشاشق الحارة وصحتيا قدعمجرس ب    جيقرانجا دمحم صد/   ػ 

 التخجيخ والخعاية السخكدة وعالج االلع  ماجدتيخ  نيال الرفصي فػزث الرفصي  ط/ةةة 14
 :  الخسالة مػضػع

و عغ شخيق الحقغ فػؽ االـ الجافية السقارنة بيغ تأثيخ الجيكدسيجتػميجيغ عشج استخجامة عغ شخيق التدخيب الػريجؼ ا
 . مزافا الى عقار البابيفاكيغ في حاالت الػالدة الصبيعية : دراسة عذػائية محكػمة

 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالتخجيخ والعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعاذ بأست    غادة عمي حدغػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتخجيخوالعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعاذمداعج بستأ   اشخؼ مججؼ اسكشجرد/ ػ  

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالتخجيخ والعشاية السخكدة بكمية الصب  قدعمجرس ب  مرصفى سعيج فييع مشرػر      ػ   د/ 

 ماجدتيخ شب األشفال    ايسان شو شو عفيفي ط/ةةة 15
 :  الخسالة مػضػع

عربي السذتق مغ الحسزيات كسؤشخ حيػؼ محتسل في مخضى االشفاؿ السرابيغ بحداسية بخوتيغ  تقييع الدع
 حميب البقخ .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب اذمداعج أست    وائل عباس بحبحػ  د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   صبحي الدفداؼىبة دمحم ػ   د/ 

 ػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا االكميشيكية بكمية الصب  قدعمحاضخ ب   حشاف مدعج اسساعيل بجيخػ   د/ 
 
 

 شب وجخاحة العيغ  دكتػراه  ايسان حسجث دمحم السيجث ط/ةةة 16
 :  الخسالة مػضػع

تقييع سسظ البصانة الطاىخية لمقخنية في مخضى الدكخؼ مغ الشػع الثاني بػاسصة الترػيخ الزػئي السقصعي التخابصي 
 لمحجخة االمامية لمعيغ .
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 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعة شب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب قدعاذ بأست   معتد فايد الراوؼ د/ أ. ػ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست    اسساء دمحم ابخاىيعػ   د/ 

 اية السخكدة ماجدتيخ التخجيخ والعش    انذ ايسغ بكخ ط/ةةة 17
 :  الخسالة مػضػع

تخجيخ العزمة الخباعية القصشية مقابل تخجيخ العزالت الشاصبة لمفقخات لسشع االلع بعج الػالدة القيرخية باستخجاـ 
 . جياز السػجات فػؽ الرػتية

 السذخفػن : 
 ػةػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست    اماني سعيج عسارػ  أ.د/ 

 ػػػػةػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذمداعج بأست   خالج دمحم جاب هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمجرس ب    خالج دمحم دنياػ   د/ 

 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة   ج نرارسشجس مختار الدي ط/ةةة 18
 :  الخسالة مػضػع

تحت الزمع السائل والشيج الجانبي لمتخجيخ السػضعي تحت العزمة البصشية مقارنة بيغ التأثيخ السدكغ لمشيج الجانبي 
بة عذػائية السدتعخضة السػجية بالسػجات فػؽ الرػتية لمسخضى الحيغ يخزعػف الستئراؿ السخارة بالسشطار : تجخ 

 . محكسة ذات شػاىج
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست  عد الجيغ صالح دمحم ابخاىيعػ  أ.د/ 

 ػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذمداعج بأست   دمحم عبج الخحسغ سالعػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمجرس ب    امل جػدة سعفافػ   د/ 

 دكتػراه الباششة العامة   ىبة اشخف ابخاىيع السالكي ط/ةةة 19
 :  الخسالة مػضػع

ػف مغ اعخاض قرػر الغجة في الخضى الحيغ يعان DIO2Thr92AIa( rs225014دراسة االشكاؿ السختمفة في جيغ)
 الجرقية بالخغع مغ وصػليع لمسعجالت الكيسيائية الصبيعية .

 السذخفػن : 
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػػػػبكمية الصب جامعة الباششة العامة  قدعاذ بأست   دمحم عبج الخؤؼ قخنيػ  أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػ جامعة بكمية الصبالباششة العامة  قدعاذمداعج بأست   غ زويغشيساء كساؿ الجيػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالكيسياء الحيػية بكمية الصب جامعة  قدعاذمداعج بأست  سالي دمحم ابخاىيع الحفشاوؼ ػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششة العامة بكمية الصب جامعة  عقدمجرس ب   مرصفى بكخؼ حامج عصاػ   د/ 

 دكتػراه التخجيخ والعشاية السخكدة    احسج الديج ابػ سيار ط/ةةة 20
 :  الخسالة مػضػع
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عمى االشفاؿ قبل واثشاء وبعج تأثيخ العالج السدبق بعقار ديكدسيجيتػميجيغ او كيتاميغ او ميجازوالـ عغ شخيق الفع 
 جخاحة استئراؿ المػزتيغ والمحسية .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست   احسج عبج الخؤوؼ متػلىػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة الصب بكمي التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذمداعج بأست   خالج دمحم جاب هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمجرس ب   نيفيغ مرصفى سميسافػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمجرس ب   امانى عمي سمصافػ   د/ 

 دكتػراه التخجيخ والعشاية السخكدة   ػ الفتػح احسج عثساندمحم اب ط/ةةة 21
 :  الخسالة مػضػع

 . تقييع تدكيغ االلع الجخاحي عغ شخيق حقغ العزمة الشاصبة لمفقار اثشاء وبعج جخاحة الػبيل
 السذخفػن : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست   دمحم حمسي عفيفيػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذمداعج بأست    ياسخ ابخاىيع فتحيػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذمداعج بأست   دمحم عبج الخحسغ ػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمجرس ب   نادية محي الجيغ بيجتػ   د/ 

 معيج الكبج القػمي بالسشػفيػػػػػػػػػػػػػة التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمجرس ب   مشو هللا عمي الذافعيػ   د/ 

 دكتػراه شب الحاالت الحخجة  احسج ضخيف عبج الباسط ابخاىيع ط/ةةة 22
 :  الخسالة مػضػع

فعالية السػجات فػؽ الرػتية في تػقع صعػبة مجخػ التشفذ في مخضى الحاالت الحخجة البالغيغ دراسة قائسة عمى 
 السالحطة .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذ بأست   صفاء دمحم ىالؿػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعاذمداعج بأست   بج الخحسغ وساـ الجيغ عػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكدة قدعمجرس ب    رباب دمحم حبيبػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة بكمية الصب جامع شب الحاالت الحخجةمجرس    دمحم محسػد شخيحػ   د/ 

 دكتػراه الصفيميات   ىبة البخث مكاوث شعبان ط/ةةة 23
 :  الخسالة مػضػع

دراسة التأثيخ السشاعي لعجوػ البميارسيا السعػية والسدتزج الحائب لبػيزة البميارسيا عمى التياب السفاصل الشاجع عغ 
 في فئخاف التجارب.استخجاـ مادة الكػالجيغ 

 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  الصفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات قدعاذ بأست   وفاء ابخاىيع القخشػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتالصفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   اماني احسج راضىػ  أ.د/ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  الصفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات قدعاذمداعج بأست   اماني فػزؼ ابخاىيع عصية ػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  الصفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات قدعمجرس ب   نيى دمحم كساؿ ابػحديغػ   د/ 

 ماجدتيخ االشعة التذخيرية   ىجيخ دمحم عمي الذحات ط/ةةة 24
 :  الخسالة مػضػع

 الخنيغ السغشاشيدي .دراسة التخابط بيغ التغيخات الذكمية لالخـخ ومتالزمة تشذب الكتف ب
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  االشعة التذخيرية قدعاذ بأست   ىالة حافع  دمحم ػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  االشعة التذخيرية قدعاذمداعج بأست   سػزاف فؤاد الديج عسخػ   د/ 

 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء   حدشاء سسيخ ابػ مدمع مػسي ط/ةةة 25
 :  الخسالة مػضػع

التقييع بالسػجات فػؽ الرػتية لكيذ الحسل, كيذ السح, معجؿ ضخبات القمب الجشيشية وشػؿ التاج الخدفى كعػامل 
 تشبؤية لشتائج الثالػث االوؿ مغ الحسل .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست    حامج الديج المقػةػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذمداعج بأست    ايسغ الديج سميسافػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  اض الشداءالتػليج وامخ  قدعمجرس ب    ايساف سعيج بجرػ   د/ 

 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء   سسية الديج االميغ ابػ الػفا ط/ةةة 26
 :  الخسالة مػضػع

تقييع نتائج نػعاف مختمفاف مغ الغخز الجخاحية عمى حجوث عيب الشجبة القيرخية في حاالت القيرخية االولية 
 .االختيارية 
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست   احسج نبيل عبج الحسيجػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذمداعج بأست   عبج الحديب صالح سعجػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التػليج وامخاض الشداء قدعمجرس ب   دمحم زكخيا سايخ دايخد/ ػ   

 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء   اسسيان عفت عمي حجازث  ط/ةةة 27
 :  الخسالة مػضػع

 سيجدة .مدتػػ الكػببتيغ في الجـ كعالمة تذخيرية وانحارية في الػالدة السبكخة ال
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التػليج وامخاض الشداء قدعاذ بأست   دمحم عبج الغشي عسارةػ  أ.د/ 

 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الصب  التػليج وامخاض الشداء قدعاذمداعج بأست   عبج الحديب صالح سعجػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التػليج وامخاض الشداء قدعمجرس ب    اميخة احسج فتحيػ   د/ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   جسال الديج رشاد بخكات ط/ةةة 28
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 :  الخسالة مػضػع
 ة مغ تجلي الجفػف الخمقي .التغيخات الشديجية السخضية لمعزمة الخافعة لمجفغ العمػؼ في الجرجات السختمف

 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػةشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب جامعة  قدعاذمداعج بأست   اسامة عبج هللا السخسيػ  أ.د/ 

 ػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب جامعة  قدعمجرس ب   عمي عبج الحكع الحايذ ػ   د/ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   اسخاء ابخاىيع يػسف عامخ ط/ةةة 29
 :  الخسالة مػضػع

الترػيخ السقصعي البرخؼ لالوعية الجمػية في مخضى قرخ الشطخ المحيغ يعانػف مغ السياة الدرقاء االولية مفتػحة 
 الداوية .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػةب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب جامعة ش قدعاذمداعج بأست   اسساء دمحم ابخاىيعػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب جامعة  قدعمجرس ب   عمي عبج الحكع الحايذ ػ   د/ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   شيساء محسػد عبج هللا احسج ط/ةةة 30
 :  الخسالة مػضػع

راسة مقارنة لمسخخوط الػسصي والسخخوط الصخفي في مخضى القخنية السخخوشية بعج اجخاء عسمية زراعة شخائح حمقات د
 القخنية الدجوية .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب جامعة  قدعاذ بأست   معتد فايد الراوؼ ػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشب وجخاحة العػػػػػػػػػيغ بكمية الصب جامعة  قدعمجرس ب    احسج ابخاىيع بديػنيد/   ػ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   سارة مرصفى الجشجث ط/ةةة 31
 :  الخسالة مػضػع

 تأثيخ التصبيب عغ بعج عمى االمخاض الجمجية.
 السذخفػن : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذ بأست   دمحم عبج الػاحج جابخ.د/ ػ أ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالرحة العامة وشب السجتسع بكمية الصب  قدعاذ بأست   محسػد الديج ابػسالعػ أ.د/ 
 اض الجمجية والتشاسميةماجدتيخ األمخ   مخوة رمزان العدب رزق  ط/ةةة 32
 :  الخسالة مػضػع

 مدتػػ الشحاس والدنظ ومزادات االكدجة في مرل دـ مخضى الشخالية السبخقذة .
 السذخفػن : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذ بأست   عدة جابخ عشتخ فخجػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالكيسياء الحيػية بكمية الصب جامعة  قدعب اذأست   ايساف عبج الفتاح بجرػ أ.د/ 
 ماجدتيخ جخاحة العطام   ميشا رفعت سامي ط/ةةة 33
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 :  الخسالة مػضػع
 الكحت السستج مع الفيشػؿ لػـر العطاـ العسالؽ .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجامجخاحة العطاـ بكمية الصب  قدعاذ بأست   احسج البجوؼ محسػد شاىيغػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجامجخاحة العطاـ بكمية الصب  قدعب اذمداعجأست    عسخو عيج درويرػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػجامجخاحة العطاـ بكمية الصب  قدعمجرس ب   احسج دمحم البحيخؼ ػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية    مرصفى احسج نبيات ط/ةةة 34
 :  الخسالة مػضػع

T413A الصابة بسخض قرػر الذخياف التاجي في مخضى تعجد انساط الشيػكميػتيجات لجيغ الييسػكديجيشيدا مع شجة ا
 الدكخؼ .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    اماني رجب سخاجػ أ.د/ 

 سشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالالقمب واألوعية الجمػيػػػػػة بكمية الصب  قدعاذمداعج بأست   احسج مختار القخشػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالقمب واألوعية الجمػيػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   سػزؼ صالح الشيغػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالباثػلػجيا االكميشيكية بكمية الصب  قدعمجرس ب    ىبة دمحم عبج هللاػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية    دمحم احسج حجازث  ط/ةة ة35
 :  الخسالة مػضػع

القيسة التشبؤية لالرتفاع الحاد في ندبة الدكخ بالجـ اثشاء احتذاء عزمة القمب الحاد وعالقتة بكثافة الجمصة داخل 
 الذخاييغ التاجية.
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاممب واألوعية الجمػيػػػػػة بكمية الصب الق قدعاذ بأست    اماني رجب سخاجػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست   غادة محسػد سمصافػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامالقمب واألوعية الجمػيػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   سػزؼ صالح الشيغػ   د/ 

 ماجدتيخ شب األشفال   ابخاىيع دمحم ابخاىيع سػيمع ط/ةةة 36
 :  الخسالة مػضػع

 تقييع كثافة العطاـ في االشفاؿ والسخاىقيغ السرابيغ بالشػع االوؿ مغ مخض الدكخؼ .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػاذ بقدع أست    ميا عاشف تػفيقػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   زيشب صبخؼ ابػ زنةػ   د/ 

 شب األشفال ماجدتيخ    دمحم عدت فماد ط/ةةة 37
 :  الخسالة مػضػع

 كسؤشخ لتدسع الجـ لجػ حجيثي الػالدة ومقارنتة ببخوتيغ سي التفاعمي . 1االنديع السحمل لمحسس الشػوؼ ؿ 
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 السذخفػن : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب اذ بقدع أست   فادؼ دمحم الجشجؼػ  أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب    اماني احسج البشاػ   د/ 

 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػ ةعػػػامػجبكمية الصب  الكيسياء الحيػية قدعمجرس ب  مخوة دمحم ابخاىيع دمحم خميلػ   د/ 

 ماجدتيخ الباششة العامة مشو هللا مججث عبج العديد دروير ط/ةةة 38
 :  الخسالة مػضػع

 يكػف عالمة حيػية لتذخيز سخشاف الكبج االولي . CD166ىل 
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةب جامعة الباششة العامة بكمية الص قدعاذ بأست   الديج ابخاىيع الذايبػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششة العامة بكمية الصب جامعة  قدعاذ مداعج بأست  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالعامة بكمية الصب جامعة الباششة  قدعب قدعمجرس ب   عدت دمحم عبج هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجالكيسياء الحيػية بكمية الصب  قدعمجرس ب  بدسة عبج الشبي مرصفى دمحمػ   د/ 

 امةماجدتيخ الباششة الع  سمسى مرصفى دمحم عذير ط/ةةة 39
 :  الخسالة مػضػع

 دراسة عغ وضائف الغجة الجرقية بيغ مخضي الكبج الجىشي غيخ الكحػلي .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششة العامة بكمية الصب جامعة  قدعاذورئيذ أست   عبج هللا عبج العديد بيشديػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباششة العامة بكمية الصب جامعة  قدعاذ مداعج بأست  ي جاد هللاعبج الشاصخ عبج العاشػ   د/ 

 السشػفيػػةبكمية الصب  اذ مداعج في امخاض الدكخ والغجد الرساءأست    دمحم زكخيا نػحػ   د/ 

 السيكخوبيػلػجياماجدتيخ   اسخاء محسػد غخيب دمحم ط/ةةة 40
 :  لةالخسا مػضػع

تأثيخ الديػت الصبيعية )االيجيشػؿ والثيسػؿ( عمى االيذيخيذيا كػالؼ متعجدة السقاومة لمسزادات الحيػية والسدببة 
 . لعجوػ السدالظ البػلية : عالقة بذجة الزخاوة ومقاومة السزادات الحيػية 

 السذخفػن : 
 ػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلصب جامعة بكمية ا السيكخوبيػلػجيا قدعاذ بأست   مبخوؾ محسػد غشيعػ أ.د/ 
 الدػيذة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيكخوبيػلػجيا بكمية الصب جامع قدع اذورئيذأست    سعيج حامج عبادؼػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةامعة السيكخوبيػلػجيا بكمية الصب ج قدعاذ بأست     عدة زغمػؿ لبيبػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسيكخوبيػلػجيا بكمية الصب جامعة  قدعمجرس ب   اسخاء الديج السيجؼػ   د/ 
 
 واالذن والحشجخةماجدتيخ االنف   دمحم الذحات عبجه الغدالي ط/ةةة 41
 :  الخسالة مػضػع

 تقييع اصابات الثشايا الرػتية قبل وبعج االجخاء الجخاحي ليا باستخجاـ التشطيخ االستخوبػسكػبي  .
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 السذخفػن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  االنف واالذف والحشجخة قدعاذ بأست   عراـ عبج الػنيذ بحيخؼ ػ أ.د/ 

 استذارؼ امخاض التخاشب باألكاديسية الصبيػػػػػػػػػػػػػػػػة العدكخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   احسج دمحم الجمخداشأ.د/  ػ
 ةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية الصب  االنف واالذف والحشجخة قدعب مداعج اذأست   اشخؼ عمى الجمخداشد/ ػ   

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية الصب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعة  مجرس امخاض التخاشب    ء الجسػقياسساػ   د/ 
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  سسخ عادل فخحات خصاب ط/ةةة 42
 :  الخسالة مػضػع

 .( في مخيس حب الذباب الذائع TWEAKمدتػػ السرل التػيظ )
 السذخفػن : 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية الصب  قدعاذ بأست   دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيا االكميشيكية بكمية الصب جامعة  قدعاذ بأست  وليج دمحم فتحي عبج العطيعػ أ.د/ 
 ماجدتيخ شب األشفال   متػلي عمي ابػمدمعدمحم  ط/ةةة 43
 :  الخسالة مػضػع

 االشفاؿ السرابػف بالييسػفيميا بسحافطة السشػفية .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األػصفػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب اذمداعج بقدع أست   محسػد احسج الحاوؼ ػ   د/ 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػػجامشب األػصفػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب استذارؼ مداعج بقدع    سيع محسػداسساء عبج الدػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػامػجشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   احسج مرصفى اليػارؼ ػ   د/ 

  449/5/33/4244الووضوع رقن 

السػافقةةة عمةةى اعتسةةاد التقةةاريخ الفخديةةة والجساعيةةة ومةةشح  ػػػ بذػػأفة أ.د/ وكيةةل الكميةةة لمجراسةةات العميةةا والبحةةػث مةةحكخ 
 لكل مغ عمى الشحػ التالي : الجرجة
 التقجيخ التخرز الجرجة االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  م

 ػػػػػػػػػػ جخاحة القمب والرجر تػراه دك وليج عبج العديد ابخاىيع الديج ط/ 1
 ػػػػػػػػػػػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية دكتػراه  محسػد حشفي قبارؼ عبج السجيج ط/ 2
 ػػػػػػػػػ شب السشاشق الحاره وصحتيا دكتػراه  دمحم الديج عبج العديد عياد ط/ 3
 ػػػػػػػػػػ التخجيخ والعشاية السخكدة دكتػراه  اميخ رؤوؼ زكي يػسف ط/ 4
 ػػػػػػػػػ الباششة العامة دكتػراه  احسج دمحم عبج العديد الرباغ ط/ 5
 ػػػػػػػػػػػ شب الصػارغ  دكتػراه  ابخاىيع دمحم دمحم حجازؼ  ط/ 6
 جيج ججا شب االشفاؿ ماجدتيخ ياسسيغ كساؿ الجيغ الفقي ط/ 7
 جيج ججا شب االشفاؿ ماجدتيخ دعاء الديج ابػ الفتػح ط/ 8
 جيج// شب االشفاؿ ماجدتيخ سة بكخ الرجيق الجسػقيند ط/ 9
 جيج// شب االشفاؿ ماجدتيخ عالء عاشف عبج السجيج حجازؼ  ط/ 10
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 جيج// شب االشفاؿ ماجدتيخ فاشسة عادؿ عمي رضػاف ط/ 11
 جيج ججا شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ اميخة انػر عبج الفتاح دسػقي ط/ 12
 جيج ججا شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ يدىدمحم عبج الدسيع زيشيع ع ط/ 13
 جيج// شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ وفاء احسج عبج اليادؼ مرصفى ط/ 14
 جيج// شب االسخة ماجدتيخ فاشسة دمحم محسػد البحيري ط/ 15
 جيج// شب االسخة ماجدتيخ سسخ عبج الخحسغ عثساف القفاص ط/ 16
 جيج// االباثػلػجي ماجدتيخ نػرىاف انػر حدغ ط/ 17
 جيج// الباششة العامة ماجدتيخ شعباف الديج الديج دمحم ط/ 18
 جيج ججا جخاحة السدالظ البػلية ماجدتيخ دمحم عمي سيج عبج الغفار ط/ 19
 جيج ججا جخاحة السدالظ البػلية ماجدتيخ عاصع مخزوؽ عبج الخحيع ط/ 20
 جيج// البػلية جخاحة السدالظ ماجدتيخ ىاشع حدغ عبج الخحسغ دمحم ط/ 21
 جيج// جخاحة العطاـ ماجدتيخ ميالد مخاد يػسف ط/ 22
 جيج ججا جخاحة العطاـ ماجدتيخ اسالـ دمحم عبج الػاحج الخػلي ط/ 23
 جيج// جخاحة العطاـ ماجدتيخ دمحم جساؿ عيج الديج ط/ 24
 جيج// جخاحة االنف واالذف والحشجخة ماجدتيخ ىشج الديج حدغ السريمحي ط/ 25
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ فاشسة مججؼ جػدة فخاج ط/ 26
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ دنيا دمحم اسامة احسج بخعي ط/ 27
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ سسخ عمي عبج الخؤؼ عياد ط/ 28
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية خماجدتي اسساء عفيفي عبج الذافي شاىيغ ط/ 29
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ رغجة عراـ عبج السشعع شخؼ ط/ 30
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ ايات عثساف جالؿ عيج ط/ 31
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ سسخ دمحم سعج صالح ط/ 32
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 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  5/33/4244/:44الووضوع رقن 

 . 2222قبػؿ دورة القيج )دبمػـ ػػ ماجدتيخ ػػػ دكتػراه( إبخيل  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث خة محك
 القــــرار

 ... ويخفع لمجامعةعمى الشحػ التالي :قبػل دورة القيج عمى السػافقة 

 اوال : الساجدتيخ :
 : األشعة التذخيريةةةة 1
 ريياـ ابخاىيع عبج الدسيع أبػ شاىيغػػػ ط/   أبػ خفاجيىاجخ فتحي ابخاىيع ػػػ ط/  

 أيو دمحم شمبي الكػمي ػػػ ط/
            ةة شب االشفال :2 

 ىجيخ دمحم عبج الخالق احسج ػػػ ط/    ايساف سيج احسج دمحم ػػػ ط/ 
 روضة فػزؼ الذخيف ػػ ط/    اميخة كـخ عبج العديدػ ط/ 
 ياسسيغ حداـ الجيغ ابخاىيع السذاطػػػ ط/    الدػدانينعسو عبج السحدغ عبج هللاػػػ ط/ 
 دمحم احسج نجيب نجالػػػ ط/   مخوة نججؼ عبج الحكيع بيجات  ػػػ ط/ 
 أيو يػسف حامج جشيجؼػػػ ط/    أحسج خيخؼ سعج عداـ ػػػ ط/ 
 نػرىاف اشخؼ مشرػر مذسذةػػػ ط/   مخوة حمسي عبج الدتار دمحم ػػػ ط/ 
 سارة مججؼ مشرػر صقخ ػػػ ط/   محسػد جساؿ عمياء فؤاد ػػػ ط/ 

 وساـ شمبي فخخؼ ميشاػػػ ط/   احسج مبخوؾ عبج العديد الكذاؾ ػػػ ط/ 
 احسج عيج دمحم كخيع ػػػ ط/   ريياـ ابخاىيع الديج  شسذ الجيغ ػػػ ط/
            ةة شب وجخاحة العيغ :3 

 ييمة محسػد دمحم أبػ الميلسػػػ ط/  عسخو عبج الخحسغ الداعي عبج الحميع ػػػ ط/ 
 دمحم فييع عبج العديد فيسي عبج ربوػػػ ط/    أمشية حسجؼ دمحم البخؼ ػػػ ط/ 
 نيمة الدعيج عبجه وىيبػػػ ط/    أيو تدشيع حدشي نجع ػػ ط/ 
 دمحم فخاج الديج عبج الػىابػػػ ط/    عيدي راضي حجاد عياد ػػػ ط/ 

 جيج// االشعة التذخيرية ماجدتيخ رامي جساؿ الديج عياد ط/ 42
 جيج// االشعة التذخيرية ماجدتيخ كساؿ يحيي دمحم كساؿ الجيغ حافع ط/ 43
 جيج// االشعة التذخيرية ماجدتيخ سسخ سعج الجيغ دمحم ط/ 44
 جيج// الجخاحة العامة دبمـػ  صابخاحسج دمحم ط/ 45
 جيج// الباثػلػجيا االكميشيكية دبمـػ نخميغ دمحم محسػد الجاوير ط/ 46
 مقبػؿ االمخاض الرجرية والتجرف  دبمـػ احسج نذأت دمحم عبج الخالق ط/ 47
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 أميغ حديغ أميغ عالـ ػػػ ط/   احسج حسجؼ الديج حامج ػػ ط/ 
            الباششة العامة :أمخاض ةة 4 

 ايساف ابخاىيع مدتقيع عسارةػػ ط/    ىشج عامخ احسج القاضيػػ ط/ 
 داليا عبج الػاحج مشيخ دمحم محفػظ ػػ ط/ حدشاء عبج الػدود عبج الرسج السييي ػػ ط/ 
 شي عبج السحدغ دمحمفاشسة حدػػ ط/    شيساء عبج الشبي عبج العديد شعباف ػ ط/
 دمحم ناجي عبج العاشي عبج الخالقػػ ط/     احسج عاشف دمحم سعيج  ػػ ط/
 مرصفي عسخو حديغ ابخاىيعػػ ط/    دمحم صبحي  أحسج بجيخ غازؼ  ػػ ط/

 حديغ أميغ دمحم عاشػر عبج الػىاب ػػ ط/  شمعت يػسف عباس الػراقي ػػ ط/ 
            ةة التػليج وامخاض الشداء :5 

 دعاء مدعج سيج احسجػػ ط/    ايشاس دمحم عبج العطيع شخاد ػػ ط/
 فاشسة دمحم عبج الحسيج ابخاىيع حامجػػ ط/    سسخ سيف احسج األشقخ ػػ ط/ 
 ميار ابخاىيع حامج مرصفي عدب ػػ ط/   ايساف احسج عبج السػجػد غالب ػػ ط/

 خ قخني ابخاىيعدمحم عبجالشاصػػ ط/     دمحم سعيج جابخ السشػفيػػ ط/ 
 اسساء دمحم راشج مدعػد ػػ ط/   أمل شيجؼ الديج عمي حجازؼ  ػػ ط/

 أمشية نجاتي دمحم احسجػػ ط/   دمحم عبج هللا البيي رجب ػػ ط/  
 دمحم عبج الحكيع عبج السشعع فتح هللا ػػ ط/  أماني فتحي عبج العديد عبج البارؼ ػػ ط/ 
            ةة جخاحة العطام :6 

 حداـ دمحم عبجه شخويجػػ ط/     عسخو أحسج شػقي الذخيف ػػ ط/
 اشخؼ نرخ حدغ عبج هللا الدػاحمي ػػ ط/   دمحم حسج شبل حسج ػػ ط/ 
 ػػ ط/ صابخ اسساعيل ابخاىيع عمي  ةة شب السشاشق الحارة والحتيا :7 
            ةة شب االسخة :8 

 سصمب الجسػقي عبج السصمبػػ ط/ أميشة عبج ال    ػػ ط/ داليا دمحم دمحم زعيخ
            ةة جخاحة االنف واالذن والحشجخة :9 

 ػػ ط/ أيو عبج الخحيع عبج السحدغ قشبخ    ػػ ط/ رحاب عادؿ أحسج نريخ
            ةة االمخاض الجمجية والتشاسمية :10 

 أيو رجب أميغ عالـػػ ط/    زيشب عبج العديد قاسسي عبج هللا ػػ ط/ 
 مشار الديج ابخاىيع غشيعػػ ط/    بجر عبج العاشي الديج عمي نيادػػ ط/ 
 رانيا مشرػر ابخاىيع الجسلػػ ط/    تياني عبج هللا دمحم العصارػػ ط/ 
 خمػد دمحم ياسخ غشيعػػ ط/    اسخاء عراـ عبج الديج الراوؼ ػػ ط/ 
 عبيخ دمحم محسػد عخاقيبػػ ط/    أيو صييب ابخاىيع فتحي دمحمػػ ط/ 
 أمشية مشرػر دمحم مشرػر نرخ  ػػ ط/     ندخيغ أحسج معػض يحيي ػػ ط/

 نيخة احسج عبج الحسيج احسج خزخػػ ط/    ريياـ مرصفي عبج الحسيج زيشوػػ ط/ 
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 سسية حسجؼ فخيج فتح هللا سالمة ػػ ط/     مخوة عمي دمحم شيابػػ ط/ 
 يعصابخيغ دمحم حدغ ابخاىػػ ط/     صفاء احسج ابخاىيع صالحػػ ط/ 
 غادة احسج دمحمؼ الديج دبػرػػ ط/    حشاف عبج هللا عبج الدسيع الجساؿػػ ط/ 
 ايساف حسجؼ محسػد السشػفيػػ ط/     دمحم رجب دمحم الكشانيػػ ط/ 
 مشار عراـ احسج جيجو ػػ ط/     شيساء ابخاىيع عػض عثسافػػ ط/ 
 ج السجيج زبادؼأمشية دمحم عبػػ ط/    نػريغ عبج العاؿ حامج عبج العاؿػػ ط/ 
 فيبي فيكتػر كيخلذ مشرػرػػ ط/    جياد الراوؼ بجوؼ الرعيجؼػػ ط/ 
 ايساف دمحم دمحم الذخبيشيػػ ط/    بدسة حسجؼ عبج السؤمغ بذتوػػ ط/ 
 رنا ماىخ عبج هللا الرػاؼػػ ط/     ايشاس عبج هللا حسجؼ الذاؿػػ ط/ 

 دمحم الجقغ   ابتياؿ فتحيػػ ط/     ػػ ط/ سمسي احسج احسج قيسار
            ةة امخاض القمب واالوعية الجمػية :11 

 ػػ ط/ جساؿ عادؿ زيشيع اسساعيل   ػػ ط/ دمحم عادؿ عباس مرصفي الذيخ
 ػػ ط/ مرصفي سامي دمحم الديج    ػػ ط/ رنا دمحم محسػد سخور

 ػػ ط/ محسػد احسج محسػد الذيخ  ػػ ط/ ىاجخ عبج السشعع مرصفي ابخاىيع عسخ
 ػػ ط/ عسخو عبج السجيج صالح الفحاـ    ط/ أميخة عدت دمحم حديغ ػػ

 ػػ ط/ رامي دمحم عبج الجيج عبج القادر   ػػ ط/ دمحم ىذاـ عبج الغشي ابػ الحسج
 ػػ ط/ معتد دمحم نجيب أبػ العشيغ حتاتو   ػػ ط/ يػسف الذافعي عبج هللا الذافعي

 ط/ دمحم صجيق سعج مخسي ػػ   ػػ ط/ اليجؼ عبج الفتاح ابخاىيع الجشجؼ  
 ػػ ط/ عالء دمحم عمي دمحم    ػػ ط/ عالء مججؼ عباس صالح

 ػػ ط/ عسخ فتحي احسج دمحم بخ      ػػ ط/ يدخؼ احسج دمحم احسج
 ػػ ط/ سعاد عبج القادر دمحم شكخ   ػػ ط/ دمحم الديج عبج الشبي سعج دمحم

  رخاأحسج أميغ حدغ دمحمػػ ط/     ػػ ط/ محسػد عمي دمحم دمحم
 ابخاىيع حسجؼ ابخاىيع عباسػػ ط/    ػػ ط/ ابخاىيع عبج العديد حدغ عبج العديد

    ػػ ط/ أحسج حديغ دمحم حديغ
            ةة شب الحاالت الحخجة :12 

 ػػ ط/ عسخ عبج العديد احسج عمي   ػػ ط/ دمحم عادؿ عباس مرصفي الذيخ
    ػػ ط/ دمحم حدغ جسعو دمحم حدػنة

            احة العامة :ةة الجخ 13 
 ػػ ط/ دمحم عادؿ شعباف متػلي الكالؼ   ػػ ط/ احسج ابخاىيع صالح دمحم الكشاني

 الذشجيجؼ ػػػ ط/عبج الخحسغ فخخؼ عبج الخحسغ   ػػ ط/ دمحم جساؿ دمحم عامخ
   ػػ ط/ لسياء دمحم دمحم أبػ الفتػح ةة الدسعيات :14 
   عال عبج الشاصخ دمحم الصحالوؼ / ةة ط ةة االمخاض الرجرية والتجرن :15 
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            ةة الباثػلػجيا االكميشيكية :16 
 ػػ ط/ خالج حسجؼ دمحم احسج األشسػني   ػػ ط/ أميخة عاشف عسخ دمحم

 ػػ ط/ دمحم عبج الحكيع دمحم عبج السعد عامخ  ةة الصػارئ :17 
            ةة االمخاض العربية والصب الشفدي :18 

 ػػ ط/ أيو بيػمي دمحم القريخ   رأفت عبج الطاىخ ابخاىيع ػػ ط/ ديشا
 ػػ ط/ ىبة هللا شارؽ دمحم بديػني

 ثانيا: الجبمػم :
            ةة االمخاض الجمجية والتشاسمية :1 

 فاشسة الدىخاء خمف ناصفػػ ط/   ػػ ط/ إيساف إسساعيل محسػد اسساعيل
 خيا نخمة ابخاىيعايساف زكػػ ط/    ػػ ط/ محسػد دمحم أميغ بجوؼ 

 خمػد فتحي دمحم عمي الصحافػػ ط/    ػػ ط/ مػنيكا مسجوح جخجذ زكي
 ىياـ سسيخ عبج السجيج مذاليػػ ط/    ػػ ط/ احسج دمحم حدغ الخازقي

 سارة حامج أبػ زيج دمحم أبػ زيجػػ ط/   ػػ ط/ ايياب عبج الحسيج عبج الاله الحجاد
 اف اسساعيل ابخاىيع كدابايسػػ ط/    ػػ ط/ سعاد دمحم عمي خالؼ

 نخميغ عادؿ محسػد جاد الشادؼػػ ط/   ايساف الديج خالج شسذ الجيغػػ ط/ 
 بػال سعيج صبحي رياضػػ ط/    مخيع ىشخؼ قميشي عبج الديجػػ ط/ 
 حشاف فاروؽ ابخاىيع معػضػػ ط/   دعاء دمحم عمي الستػلي خصابػػ ط/ 
 كي دمحم زكي عبج الدالـز ػػ ط/    تغخيج مدعج جابخ أبػ عيصوػػ ط/ 
 مارؼ جسيل صجقي جشجؼػػ ط/   نيمة  رشجؼ عصية عمي حديغػػ ط/ 
 نػرىاف يحيي دمحم عصيةػػ ط/    ىشج الديج خالج ابخاىيعػػ ط/ 
 رضػؼ عراـ عخاقي عبج العطيع ػػ ط/   فاشسة شو عبجه ابخاىيع الدناتيػػ ط/ 
 راـ احسج الديج رجبأيو عػػ ط/   زىخة سيج عبج الخازؽ صالح  ػػ ط/ 
 أميخة دمحم أبػ بكخ عبج الذافي عبج الفتاحػػ ط/   سارة محسػد إماـ دمحم نرخػػ ط/ 
 احسج دمحم فيسي ششجؼ عامخػػ ط/   رنا دمحم عبج الدسيع شكخؼ ػػ ط/ 
 عسخ دمحم مػسي دمحم عميػػ ط/   أمل دمحم دمحم فييع عبج الستعاؿػػ ط/ 
 فاشسة دمحم نذأت دمحم غباشيػػ ط/  الديج سميسافأمشية عبج الكخيع دمحم ػػ ط/ 
 ريع عبج الدتار احسج شادوؼػػ ط/    اسخاء مرصفي دمحم شجيجػػ ط/ 
 اسساء جسعو صابخ عباسػػ ط/   يسشي مرصفي شالبي دمحمػػ ط/ 
 ىبو  دمحم الديج عبج المصيفػػ ط/   ياسسيغ جساؿ عامخ احسج دويجارػػ ط/ 

   اىخ ابخاىيعػػ ط/ ديشا رأفت عبج الط
            : شب السشاشق الحارة والحتياةة 2 

 ػػ ط/ مايكل ليذع ششػده نخمو  ػػ ط/ دعاء عبج الحفيع فتح هللا القباني
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 ػػ ط/ عراـ كامل جبخه شحاتو  ػػ ط/ عاشف اسحق قميشي عبج السديح
 ػ ط/ الديج احسج ابخاىيع حديغ

            ةة الباثػلػجيا االكميشيكية :3 
 ػػ ط/ مارييت جػرج وىيب بذارة   ػػ ط/ مخوؼ احسج دمحم ىالؿ
 ػػ ط/ رشا عبج الحميع عبيج الرياد     ػػ ط/ شو محسػد دمحم خزخ

            ةة امخاض القمب واالوعية الجمػية :4 
 ػػ ط/ سامح شكخؼ عمي احسج   ػػ ط/ أماني احسج ابخاىيع عبج هللا

 ػػ ط/ ششػدة رمدؼ ثابت أنجراوس  ػػ ط/ شػقي مريمحي شػقي الذاعخ
 ػػ ط/ دمحم أنػر السخسي نػاره  ػػ ط/ حداـ الجيغ محسػد دمحم السكاوؼ 

            ةة شب االسخة :5 
 ػػ ط/ ايساف عبج الغفار دمحم رمزاف شسذ    ػػ ط/ الذيساء حدغ مرصفي الذيػؼ 

 جوػػ ط/ حسيجة الديج دمحم خفا   ػػ ط/ ايساف دمحم ابخاىيع يػسف
 ػػ ط/ دمحم زكخيا دمحم دمحم أبػ دنيا   ػػ ط/ اسخاء عاشف احسج عبج هللا

 ػػ ط/ انجي  اسصفانػس أميغ عبيج   ػػ ط/ مي أيسغ عصػة احسج
 ػػ ط/ بصخس معدوز فيسي داود   ػػ ط/ رضػؼ حديغ سعج دمحم

            ةة التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع :6 
 ػػ ط/ محسػد دمحم حدغ حبيب  ج العديد فتح هللاػػ ط/ رشا محسػد عب

 ػػ ط/ احسج عبج الخحيع احسج مدعػد   ػػ ط/ ميشا فػزؼ جاد هللا عصية هللا
 محسػد محيي الجيغ احسج عبج الخحسغػػ ط/   ػػ ط/ جخجذ جاف سسعاف جػرجيػس

            ةة التػليج وامخاض الشداء :7 
 ػ ط/ سارة حديغ محسػد حديغ عبج الػىابػ  ػػ ط/ يحيي حديغ بديػني الدايذ
 ػػ ط/ أحسج سامي دمحم حجازؼ   ػػ ط/ إكخاـ خالج عبج هللا عبج الفتاح
 ػػ ط/ غرست عمي عمي ابخاىيع دمحم    ػػ ط/ أيو دمحم دمحم الغسخؼ الدكشخؼ 

 ػػ ط/ نياؿ عبج الدتار احسج شادوؼ  ػػ ط/ كاميميا عخبي أنػر رعبج السشعع
 ػػ ط/ عساد عبيج صبحي بػلذ   ػلي دمحم الستػليػػ ط/ ايساف مت

 ػػ ط/ بذخؼ ربيع سعج عػض هللا مرصفي   ػػ ط/ أيو دمحم عػض سميساف
 أماني رأفت ماىخ محسػدػ ط/ 

 
            ةة الباششة العامة :8 

 ػػ ط/ أحسج تاج الجيغ مرصفي الحىبي    ػػ ط/ نعسو حسجؼ الديج دمحم
 ػػ ط/ دمحم حساـ شسذ الجيغ عمي   خفاعيػػ ط/ دمحم كساؿ دمحم ال
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 عمي رأفت عمي دمحمػػ ط/    ػػ ط/ شخيغ يحيي فارس حديغ
 احسج التيامي عبج السقرػد العدب  ػػ ط/   ػػ ط/ خالج دمحم دمحم عبج الخحسغ
 وائل دمحم الجسػقي شعبافػػ ط/    ػػ ط/ ياسخ رضا سميساف نػفل
 الج مرصفي غشيع ابخاىيعخػػ ط/    ػػ ط/ أحسج مرصفي حدغ دمحم

 ػ ط/شخيف عبج الكخيع عبج السقرػد الديج

            ةة شب االشفال :9 
 ػػ ط/ حدغ مججؼ حدغ سيج احسج  ػػ ط/ عبج الخحسغ دمحم دمحم عمي عيج
 ػػ ط/ أحسج وحيج عبجه مػسي  ػػ ط/ أحسج ماىخ عبج اليادؼ عبجه

 يج دمحم أبػ الدعػدػػ ط/ دمحم س   ػػ ط/ اسساء حدغ راشج الجبالي
 ػػ ط/ نادية البجراوؼ بجراف احسج  ػػ ط/ أحسج ميجؼ حدغ دمحم اغا  

 ػػ ط/ عساد الجيغ يػسف سميساف عسخاف  ػػ ط/ أحسج حسجؼ ميجؼ أبػ سيف
            ةة شب وجخاحة العيغ :10 

 ػػ ط/ ديشا دمحم ياقػت مرصفي   ػػ ط/ ديشا عراـ عػض القصب
 ػػ ط/ مخيع صفػت بخيت فييع ي والتأىيل :ةة الصب الصبيع11 
            ةة االمخاض العربية والصب الشفدي :12 

 ػػ ط/ دمحم احسج احسج سمصاف   ػػ ط/ سسخ عبج السجيج عمي سالع
            ةة االمخاض العربية والصب الشفدي :12 

 ػػ ط/ دمحم احسج احسج سمصاف   ػػ ط/ سسخ عبج السجيج عمي سالع
            ةة جخاحة العطام :13 

 ػػ ط/ دمحم عبج السشعع الدعيج محسػد عصية  ػػ ط/ محسػد عبج الخحيع يػسف محسػد
 ػػ ط/ أحسج دمحم عمي عبج الحي الشعساني ةة الجخاحة العامة :14 
 ماريد رفعت فيكتػر رفعتػػ ط/  : الدسعيات ة15 

 ثالثا: الجكتػراه :
            :ةة جخاحة التجسيل والحخوق 1 

 عسخو دمحم دمحم دمحم سميعػػ ط/    الدىخاء يحيى عاشف بالبلػػ ط/ 
 أحسج عبجالفتاح عبجالفتاح عبجالجميلػػ ط/    عسخ صباح شو شخؼػػ ط/ 
  مرصفى أحسج دمحم الديج أبػ عسخػػ ط/   أشخؼ عبجالحسيج عبجالػىاب شخؼػػ ط/ 
 عباده دمحم عبجالفتاح الدسادونىػػ ط/   البذيخفاروؽ محسػد مػسى عشانىػػ ط/ 
 حداـ عمى يػسف العصارػػ ط/   أيسغ جساؿ عبجالسشجى الديج عداـػػ ط/ 
   محسػد محخوس دمحم والىػػ ط/ 
            ةة شب الصػارئ :2



 35/33/4244األحج السػافق  السشعقجة يػم 4244/4245لمعام الجامعي الثالثة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

48 

 
 

 سسخ سعػدػ محسػد أبػنػارجػػ ط/    نادية مختار دمحم حمسىػػ ط/ 
 أميخة محيى الجيغ حسجػ عبجالسجيجػػ ط/ 
            الجخاحة العامة : ةة3

 كخيع دمحم دمحم الغشاـػػ ط/   كخيع دمحم عبجالخحسغ دمحم شادػػػ ط/ 
 أحسج عبجالسشعع أحسج فػزػ ػػ ط/   أحسج دمحم عبجالفتاح الشجارػػ ط/ 
 أحسج سالع عبج العديد سالعػػ ط/ 
            ةة التخجيخ والعشاية السخكدة :4

 الذفاء عمى عبجالسحفػظ زىخهػػ ط/    السغخبىميخفت عبجالسعصى دمحمػػ ط/ 
 إيساف دمحم عمى سمصافػػ ط/   دعاء يحيى عبجهللا شخؼ الجيغػػ ط/ 
 مجحت صالح عبجالحسيج أحسجػػ ط/ 
            ةة التػليج وامخاض الشداء :5

 أحسج صالح الديج شمبىػػ ط/   ايساف حسجػ عبجالغشى صقخػػ ط/ 
 مخوه دمحم عبجالسقرػد دمحم عيدىػػ ط/    ق شعبافأحسج دمحم تػفيػػ ط/ 
 عمى حدانيغ عمى حدانيغ زىخافػػ ط/ 
 : شب وجخاحة العيغ ةة6 

  رحاب مرصفى يدخػ دمحم مرصفىػػ ط/    أحسج زكخيا عبجالسحدغ زايجػػ ط/ 
  اسالـ عاصع ىالؿ ناجى عالـػػ ط/   عبجهللا صالح حدانيغ دمحم سػيمعػػ ط/ 
 خالج مشذاوػ سعج مشذاوػ ػػ ط/   الح عصية رضػاف عمىريياـ صػػ ط/ 
 أحسج دمحم أحسج حدغػػ ط/    نادية مرصفى عباس العبجػػ ط/ 
 :أمخاض الباششة العامة ةةة7 

 عسخ فاروؽ فؤاد دمحم متػلىػػ ط/    أحسج إبخاىيع دمحم ميشاػػ ط/ 
 فايج أشخؼ دمحم دمحم الديجػػ ط/   حاـز دمحم عبجالغشى أبػشػشةػػ ط/ 
 ناجى السيجػ دمحم حجاجػػ ط/    دمحم فتحى إبخاىيع الدػاحػػ ط/ 
 : شب السشاشق الحارةةةةة 8

 دمحم سعج حدغ شحاتةػػ ط/    سارة دمحم شبل فايجػػ ط/ 
 :جخاحة القمب والرجر ةةة9 

  دمحم إبخاىيع رياض الخػلىػػ ط/    دمحم خيخػ دمحم جاب هللاػػ ط/ 
 سعج زغمػؿ الكاشفعالء دمحم عادؿ ػػ ط/ 

   
 : جخاحة السخ واالعراب ةةة10 

 تامخ أحسج عبجالجػاد الدعجنىػػ ط/   مازف لصفى دمحم عجػرػػ ط/ 
   عالء دمحم بجوػ الحايذػػ ط/ 
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 : جخاحة العطامةةة 11
 أحسج عاشف أبػالدعػد عمىػػ ط/   خالج عبجالسجيج عبجالدتار شخيفػػ ط/ 
 حداـ عبجالخحسغ الديج مرصفى قشجيلػػ ط/ : جخاحة السدالظ البػليةػػػ 12
 : الباثػلػجيا االكميشيكيةةة 13

 اسخاء جسعو رزؽ عػضػػ ط/   أمانى إبخاىيع عبجهللا أفشجػػػ ط/ 
 أسساء أحسج نػر مختارػػ ط/  : الدسعياتةة 14
 ىجيخ يحيى خميل عالمةػػ ط/  : شب االشفالةة 15
 :أمخاض القمب واألوعية الجمػية ةةة 16

 محسػد سامي عبج هللا سميعػػ ط/   احسج عبج الػدود عبج الرسج السيييػػ ط/ 
 أحسج نجاح غازػ الذػادفى سالمةػػ ط/    احسج اسامة دمحم الحفشاوؼ ػػ ط/ 
 دمحم عادؿ الديج صادؽط/ ػػ   دمحم إبخاىيع عبجالعطيع إبخاىيعػػ ط/ 
 ؼمخوه حسجػ أحسج دمحم خالػػ ط/  :االمخاض العربيةةةة 17
 احسج دمحم دمحم شحاتو عداـػػ ط/  :الشفديةةةة االمخاض 18
 أحسج عبجالعديد دمحم رشاد عبجالعديدػػ ط/  : الحاالت الحخجةةةة 19
 مشاؿ حسجػ دمحم الريادػػ ط/  : ةشب األسخ ةةة 20

 44/5/33/4244;الووضوع رقن 

مجشة التذكيل  فييا تع اغدصذيخ شعغ  بسجمذ الكمية لمجشة اختيار العسيج  الكميةمػضػع اختيار مسثل عخض 
حيث اف ما تع مغ اجخاءات يتعارض مع  أعزاء المجشةمخشح الكمية االساسي واالحتياشي ليكػف ضسغ  الختيار

 . القانػف واالجخاءات الدمسية
 القــــرار

يار مسثل الكمية أثيخ مغ بعس أعزاء مجمذ الكمية أثشاء الجمدة أف المجشة السذكمة لفخز االصػات في لجشة اخت
 الختيار عسيج الكمية قج شابيا الخصأ حيث أف االسساء السدجمة ىي :

     السشػفيةسابقا جامعة كمية الحقػؽ عسيج  أبػ الخيخ أحسج عصية د/أ.
 قدع الرحة العامة وشب السجتسػػع رئيذ محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 
  ذخعي والدسـػالصب الأستاذ بقدع  صفاء عبج الطاىخ أميغػ أ.د/ 

 ولكغ تبيغ اف االسساء التي قامت لمفخز ىي مغ محزخ المجشة :
 نقيب أشباء السشػفيػػػػػػػػػة   د/ حديغ أحسج نجا   ػ 

 قدع الرحة العامة وشب السجتسػػع رئيذ محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 
  الصب الذخعي والدسـػأستاذ بقدع  صفاء عبج الطاىخ أميغػ أ.د/ 

 خفػع لديادتكع التخاذ الالـز .فاألمخ م
 452/5/33/4244الووضوع رقن 

عمى السػافقة  ػ بذأف التػليج وأمخاض الشداء بالكمية قدعب ستاذاألعخض الصمب السقجم مغ أ.د/ دمحم أحسج سامي قشجيل 
بجءا لدػيذ عمى قدع أمخاض الشداء والتػليج بكمية الصب جامعة اوالتجريذ شخاف لإلاالنتجاب يػم واحج أسبػعيا 

 .2222/2223مغ العاـ الجامعي 
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 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

 
 

وإلةةى ىشةةا انتيةةى السجمةةذ مةةغ نطةةخ السػضةةػعات السعخوضةةة بجةةجول األعسةةال اليةةػم فةةأعمغ الدةةيج األسةةتاذ 
   . رئيذ السجمذ رفع الجمدةعسيج الكمية و محسػد عبج العديد متػلي قػرة الجكتػر/ 

 

     
                            أهيي الوجلس     

 الكليت عويد 

 

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

  هحوود عبد العزيز هتولي قورة
 


