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 أهبًت الوجبلس واللجبى 

 هجلس الكليتهحضر اجتوبع 

   2223 /2222" للعبم الجبهعي الرابعت" الجلست 

 11/12/2222فق 1الووااألحد الوٌعقدة يوم و

وذلظ في تساـ الداعة العاشخة والشرف صباح  2022/2023" لمعاـ الجامعيالخابعةعقج مجمذ الكمية "الجمدة 
خجمة ػػف ئوكيل الكمية لذ سخحانعبج الحميم عبج الخحسن الدباعي .د/ بخئاسة أ 11/12/2022يػـ األحج السػافق 

 عسيج الكمية ورئيذ السجمذ بحزػر كل مغ:وقائع بعسل  البيئةالسجتسع وتشسية 
 تعميع والصالبوكيل الكمية لذئػػػػف    دمحم عبج هللا الراوي حبيبػ أ.د/ 
 ذ قدع أمخاض الباششة العامػػػػػػػةرئي    عبج هللا عبج العديد بيشديػ أ.د/ 
 ع الباثػلػجيػػػػػػػػػاػػػبقد قائع بعسل رئيذ    مذيخة دمحم عبج الػاحجػ أ.د/ 
 قدع الرحة العامة وشب السجتسػػع رئيذ    محسػد الديج أبػ سالعػ أ.د/ 

  السدالظ البػليةقدع جخاحة ب رئيذقائع بعسل     سمصاف دمحم سمصاف  د/ػ أ.
  رئيذ قدع شب وجخاحة العيغ     جى دمحم كامل الدبكيػ أ.د/ ى
 الجخاحة العامةرئيذ قدع      حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 
 قدع جخاحة التجسيل والحػػػػخوؽ  رئيذ     دمحم أحسج أحسػج مجاىجػ أ.د/ 

 الصفيمياترئيذ قدع   نادية صالح دمحم الشحاس ػ أ.د/ ػ
   قدع أمخاض القمب واألوعية الجمػيػػػةئيذ ر    دمحم فيسي الشعسانيأ.د/ػ 

 األنف واألذف والحشجخةقدع ب رئيذ     أحسج عبج السشعع رجب د/ػ أ.
 األشعة التذخيريةقدع  رئيذ    حاـز حدغ عيج حدغػ أ.د/ 
 الحيػيػػػػػػػػػػػػػة رئيذ قدع الكيسياء   مآثخ كامل عبج الدالـ الذافعي ػ أ.د/
 رئيذ قدع األمخاض الرجرية والتجرف     خسيذ أحسج عامخ عبج الػىاب أ.د/

   الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيػػلرئيذ قدع     سسخ جابخ أحسج سميساف  ػ أ.د/
 رئيذ قدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػة     دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ ػ

 لشػوي رئيذ قدع عالج األوراـ والصب ا    عبج الباري دمحم ناصخ ػ أ.د/ 
      رئيذ قدع أمخاض الشداء والتػلػػػػػػػػػػيج    حامج الديج حامج المقػه ػ أ.د/

 شب االشفاؿ قدع رئيذ       سياـ دمحم رجبد/ أ. ػػ
  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    ػ أ.د/ رشا عمى مرصفي القباني 
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 رئيذ قدع شب األسػػػخة   ىالة دمحم السريمحي شاىيغد/ أ.ػ 
  رئيذ قدع التخجيخ والعشاية السخكػػػدةقائع بعسل      ػ أ.د/ غادة عمي حدغ إبخاىيع

 ة  السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاع دعرئيذ ق   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
 جخاحة القمب والرجررئيذ قدع   رفيق فكخي بخسـػ.د/ ػ أػ
 لػجيا قدع اليدتػ رئيذ       د/ ىالة دمحم الحخوف أ. ػػ

 الفديػلػجيارئيذ قدع قائع بعسل     صفاء دمحم القصب صالحػ أ.د/ 
  بقدع شب األسػػػػخةمتفخغ أستاذ      أ.د/ تغخيج دمحم فخحاتػ 
 بقدع اليدتػلػجيامتفخغ ذ أستا    عصية سامي الحديشيأ.د/ ػ 
 أستاذ بقدع الباثػلػجيا اإلكميشيكية      روحية حدغ العجؿأ.د/ .

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

 قدع السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعةب أستاذ    سحخ عمى دمحم عمىػػ أ.د/ 
 بقدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػة أستاذ    عدة جابخ عشتخ فخجػ أ.د/ 
 جخاحة القمب والرجرأستاذ بقدع     إسالـ محب عبج السخضي ػ أ.د/ 
  ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ    بياء الجيغ وديع األسػدػ أ.د/ 

  ة التذخيريػػػةػػػػتاذ بقدع األشعأس    ػ أ.د/ دمحم شػقي عبج هللا
 خاض الشدػاء والتػليػػػػجػأستاذ بقدع أم   ػ أ.د/ دمحم عبجالغشي دمحم عسارة   

 ب وجخاحػػػة العيػػغػػأستاذ بقدع ش    ػ أ.د/ فخيج دمحم فخيج وججي
  أستاذ بقدع الجخاحػػػػة العامػػػػػة    ػ أ.د/ أحسج صبخي الجساؿ

 ع الباثػلػجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقد    لديج الذخاكيػ أ.د/ داليا رفعت ا
 أستاذ بقدع التذخيػػح واألجشػػػػػػة   ػ أ.د/ وائل بجر محي الجيغ إبخاىيع

 أستاذ بقدع أمخاض القمب واألوعية الجمػية    ػ أ.د/ نجالء فييع أحسج سبيع
 جػػػػػخةأستاذ بقدع األنف واألذف والحش    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

   أستاذ بقدع جخاحة العطػػػػػػػاـ    عسخو صابخ الديج عسخأ.د/ ػ 
   جياالباثػلػ أستاذ بقدع      رحاب مشيخ سسكةػػ أ.د/ 
   الجخاحة العامةبقدع متفخغ أستاذ      سعيج إبخاىيع السالحػػػ أ.د/ 
   األشعة التذخيريةأستاذ بقدع      أشخؼ أنذ زيتػف ػػ أ.د/ 
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  الباثػلػجياأستاذ بقدع     ىياـ عبج الدسيع عيادػػ أ.د/ 
 نقيب أشباء السشػفيػػػػػػػػػة      د/ حديغ أحسج نجا   ػ  

     السشػفيةسابقا جامعة كمية الحقػؽ عسيج     لخيخ أحسج عصيةأبػ ا د/ػػ أ.
 

 وتم دعهة كل من :* 
 األستاذ بقدع جخاحة العطاـ ورئيذ لجشة الحكساء  بياء الجيغ دمحم الدخوي ػػ أ.د/ 
 يوقائع بعسل مشدق بخنامج الصب التكامموشب السجتسع الرحةالعامةبقدع األستاذ  صفاء عبج الفتاح بجرػػ أ.د/ 

 وقائع بعسل مجيخ وحجة ضساف الجػدة ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ  أميخة فتحي عبج العاشيػ أ.د/ 
 بقدع شب األسخة ومجيخ مخكد تصػيخ التعميع الصبي سداعجالستاذ األ   نجػي نذأت حجازي ػ د/ 
خ السجيسداعج بقدع القمب واألوعية الجمػية وقائع بعسل الستاذ األ أحسج مختار القخش ػ د/

 التشفيحي لمسدتذفيات الجامعية
 

 عن الحزهر كل من : اعتحر * و
 ة ػػػػرئيذ قدع التذخيػػػح واألجشػػػػػػ      ىشاء زكخيا عامخ نػح ػ أ.د/

 قدع عالج األوراـ والصب الشػوي ب أستاذ    ػ أ.د/ دمحم أبػ الفتػح شحاتة
 عن الحزهر كل من :تغيب  * و

 لعميا والبحػث وكيل الكمية لمجراسات ا ػ أ.د/
  أستاذبقدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية عادؿ حديغ عبجالسعصي عسخ/أ.د ػ رئيذ قدع جخاحةالسخ واألعرػػػػابالحكيع الشعساني حداـ عبجػ أ.د/

  ةأستاذ بقدع األمخاض الستػششدمحم عالء الجيغ نػح أ.د/ الفديػلػجيا ػ بقدع متفخغ أستاذ  سييخ عبج الحسيج صالحأ.د/  ػػ
 السخ واألعرابقدع جخاحة ب عادؿ محسػد حشفي  أستاذ د/ػ أ. ػ أ.د/ شارؽ فؤاد كذظ  أستاذ بقدع جخاحة التجسيل والحخوؽ 

 ةػػة العامػػػػأستاذ بقدع أمخاض الباشش  أحسج راغب تػفيق سالعأ.د/  ػ والعشاية السخكػػػدة أستاذ بقدع التخػجيػخ صفاء دمحم ىالؿ ػ أ.د/
 شػب السجتسع الرحة العامة و أستاذ بقدع  ىالة مخواف دمحم  جبخػ أ.د/اذ بقدع األمخاض الرجرية والتجرف أست بج الدتار أغاػ أ.د/ دمحم ع

   الباثػلػجياأستاذ بقدع  أ.د/ دمحم ابخاىيع شعباف ػػػػ  ب األشفػػػػػػػػاؿػأستاذ بقدع شػ أ.د/ سامح عبج هللا عبج الشبي
 األمخاض الستػششةبقدع حداـ الجيغ مرصفي سميع أستاذ مداعج ػ  د/   الكيسياء الحيػيةبقدع ػر أستاذ مداعج الديج صابخ أبػ الشد/ ػػ   

  التػليج وأمخاض الشداءمجرس بقدع عراـ عبج الطاىخ أميغ  د/ ػ ػ  مخ واألعراببقدع  أحسج فتحي محسػد شيحة  مجرسػ  د/ 
 
 

خجمة السجتسع ػػف ئوكيل الكمية لذ سخحانعبج الحميم عي عبج الخحسن الدبا.د/ أ واستيل الجمدة الديج 
الدادة بورئيذ السجمذ بحكخ " بسم ميحرلا نمحرلا هللا " ثم رحب سيادتو  عسيج الكميةوقائع بعسل  البيئةوتشسية 

 ...سجمذ متسشيا لمجسيع دوام التهفيق الالحزهر أعزاء 
 *تقجم سيادتو بالذكخ كل من :

 ــ أ.د/ دمحم أبه الفتهح3 ــ أ.د/ طاىخ عبج الدتار عيج 2 العديد قهرة ـــ أ.د/ محسهد عبج 1 
 . لتعيين وكيل الكمية لذئهن التعميم والظالب  دمحم عبج هللا الراوي أ.د/ ــ 1كل من ىشأ ثم * 

 .  عالج األورام والظب الشهوي قدم  رئيذ لتهلي  الباري ــ أ.د/ ناصخ دمحم عبج 2
 : الوصبدقبث :أوال 



 11/12/2222األحج السهافق  السشعقجة يهم 2222/2223لمعام الجامعي الخابعة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

4 

 
 

  231/4/12/2222وع رقن الووض

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223 يلمعاـ الجامع" الثالثةالسرادقة عمى محزخ اجتساع مجمذ الكمية "الجمدة 
 . 232/3/11/2222حتى  161/3/11/2222 والستزسشة القخارات مغ 13/11/2222 السػافق

 القــــرار :

خصاب أ.د/ رئيذ قدع الصب الصبيعي  عخض 198/3/11/2222الووضوع رقن ة بعج ترػيب السرادق
و  2/3/2223وذلظ في يػمي  2223والخوماتيـد والتأىيل ػ بذأف تشطيع السؤتسخ الدشػي االوؿ لو في شيخ مارس

 . 3/2/2223حتى  2/2/2223من  2223شيخ فبخايخ ليكهن في   3/3/2223
  232/4/12/2222الووضوع رقن 

 ية التي وافق عمييا أ.د/ عسيج الكمية بالتفهيض .مهضهعات العالقات الثقافالسرادقة عمى 
 القــــرار

 عمى : ... ويخفع لمجامعة . السرادقة
ميسة  في إنجمتخااالستاذ السداعج بقدع الجخاحة العامة بالكمية الى سفخ د/ أحسج سعيج السالح  السهافقة عمى

ىا بإنجمتخا مغ قبل وذلظ إعتبارا مغ عمسية شخرية لسجة عاـ إلجخاء األبحاث والسذاريع البحثية التي بجا 
22/11/2222 . 
 

 ثبًيب : هوضوعبث لإلحبطت :

  233/4/12/2222الووضوع رقن 

 الثالثاءوالسشعقجة يـػ  2221/2222لمعاـ الجامعي الجراسات العميا" لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 . 8/11/2222.. وكحلظ المجشة السشعقجة بتاريخ . 4/12/2222السػافق 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  423/4/12/2222الووضوع رقن 

والسشعقػجة يػـػ  مجمذ إدارة بخنامج الظـب والجخاحـة التكـاممي والبخنـامج الستسيـدع إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتسا
 . 11/12/2222.. وكحلظ محزخ الجمدة السشعقجة يػـ األحج السػافق . 13/11/2222السػافق  األحج

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا والسػافقة عمى ما جاء بالسحزخ .
  523/4/12/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجشة "إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 .4/12/2222السػافق 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا 

  623/4/12/2222الووضوع رقن 

ــة "إحاشػػة السجمػػذ عمسػػا بسحزػػخ اجتسػػاع  ــات" لجش السػافػػق  األحػػجوالسشعقػػجة يػػـػ  2222/2223لمعػػاـ الجػػامعي السكتب
4/12/2222 . 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا 
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  723/4/12/2222الووضوع رقن 

 2221/2222لمعاـ الجامعي  القيم والسبادئ وأخالقيات البحث العمسيلجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
  . 4/12/2222 ... وكحلظ المجشة السشعقجة بتاريخ  22/11/2222السػافق األحجوالسشعقجة يـػ 

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا 

  823/4/12/2222الووضوع رقن 

شعقجة يػـ والس 2221/2222لمعاـ الجامعي شئهن التعميم والظالب" لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 . 11/12/2222السػافق  األحج

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
 

 :هوضوعبث أخرى: ثبلثب

  923/4/12/2222الووضوع رقن 

إضػافة أ/ ابتدػاـ دمحم عبػج الحسيػج الػجيب برػفتيا عخض خظاب الديجة/ مجيخ إدارة العالقات الثقافية ـــ بذـأن السهافقـة 
بجال مغ الديجة/ ىشاء عبج الفتػاح الذػافعي مػضفػة في لجشة العالقات الثقافية ػ إداري مجيخ إدارة العالقات الثقافية كعز

 إدارة العالقات الثقافية عزػ إداري .
 : القــــرار

 السػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 :هوضوعبث شئوى التعلين والطالة:  رابعب

  422/4/12/2222الووضوع رقن 

 كل مغ :ػػػ بذأف إيقاؼ قيج التعميم والظالب  وكيل الكمية لذئهن د/ أ.محكخة 
 2222/2223لمعاـ الجامعي االولى والسقيج بالفخقة أحسج صالح بخيت اليسيع )سػادني الجشدية( الصالب/ ػػػ 1

 .لتأخخه عغ الجراسة وذلظ نطخا  لسجة عاـ دراسي كامل
 لسجة عاـ دراسي كامل 2222/2223ـ الجامعي لمعااالولى بالفخقة  ةوالسقيجرواف وليج فتحي خميفو / ةالصالبػػػ 2

 .وذلظ نطخا لدفخىا بالخارج 
لسجة عاـ دراسي  2222/2223لمعاـ الجامعي االولى بالفخقة  ةوالسقيجدانا حداـ الدعيج االشػح / ةالصالبػػػ 3

 .وذلظ نطخا لطخوفيا السخضية كامل
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  124/4/12/2222الووضوع رقن 

 عمى الشحػ التالي :فرل الصالب لتعجد مخات الخسػب ػػػ بذأف وكيل الكمية لذئهن التعميم والظالب د/ أ.محكخة 
 الفخقة االســــــــــــــــــــــــــــــم م
 األولى مخيع  أشخؼ صبخي حجاد 1
 األولي عبج هللا دمحم سعيج محسػد عصا هللا 2
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 األولي دمحم رىيف فاشسة ىاشع إبخاىيع 3
 األولي عبج الشاصخ عبج الكخيع إبخاىيع محسػد 4
 األولي محسػد سعيج عبج العديد بكخي نػر الجيغ 5
 األولي عيج تػفيق عيج أبػ مشجيل 6
 األولي فجوي حداـ إبخاىيع 7
 األولي شيج أحسج الديج عبج الحميع عبج الدالـ 8
 نطاـ قجيع(ثالثة ) كيالف مازف عبج الخحسغ دلػ 9
 ثالثة )نطاـ قجيع( أحسج عباس اسج خاف 12
 ثالثة )نطاـ قجيع( سحخ زكخيا إسساعيل إبخاىيع 11
 ثانية )نطاـ قجيع( محسػد دمحم عبج الجػاد عسخ ششب 12
 ثانية )نطاـ قجيع( ياسسيغ خالج مشجػد عصية 13

 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  224/4/12/2222الووضوع رقن 

 كل مغ : ترحيح اسعػػػ بذأف وكيل الكمية لذئهن التعميم والظالب د/ أ.محكخة 
لتعجيل اسسيا إلى /  2222/2223ػػػ الصالبة/ فتحيو يحيي اماـ شياب  والسقيجة بالفخقة األولي لمعاـ الجامعي 1 

 . 7/11/2222بتاريخ  7355والء يحيي اماـ شياب وذلظ بشاء عمى قخار لجشة السشػفية رقع 
لتعجيل اسسو إلى / دمحم نبيل حشفي محسػد  2218خخيج دور نػفسبخ ػػػ الصالب/ دمحم نبيل حشفي محسػد  2 

 . 1/1/2218بتاريخ  142السخواني وذلظ بشاء عمى قخار لجشة السشػفية رقع 
لتعجيل اسسيا  2222/2223ػػػ الصالبة/زيشب عبج السشعع أحسج عشاني والسقيجة بالفخقة الدادسة لمعاـ الجامعي 3 

 . 17/3/2222بتاريخ  1223إلى/ زيشب عبج السشعع أحسج عشاني حبيب وذلظ بشاء عمى قخار لجشة السشػفية رقع 
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  324/4/12/2222الووضوع رقن 

تذكيل لجاف السستحشيغ لكل مغ : قدع شب عمى السػافقة  ػػػ بذأفوكيل الكمية لذئهن التعميم والظالب د/ أ.محكخة 
ػػػػ قدع الصب الذخعي والدسػـ اإلكميشيكية الفخقة الخامدة لسادة القيع دسة الصب التكاممي السسيد ػػػػػاألشفاؿ الفخقة الدا

ػػػػػػ قدع الفارماكػلػجيا ة التـخ األوؿ والثاني ػػلمفخقة األولي والثانية والثالث ػػ قدع السيكخوبيػلػجيا( ػػػػػػػ2+5لتـخ األوؿ )ا
ػػػػػػػ قدع جخاحة السخ واألعراب   2+5ؽ مغ أولي إلى الثالثة الئحة اإلكميشيكية الفخقة الخامدة والدادسة تكاممي  و الفخ 

ع األندجة ػػػػ قد الباثػلػجيا اإلكميشيكية الفخقة الخامدة ػػػػػػ قدع الخامدة الجور الثانيػػػػػػ  قدع األمخاض الستػششة الفخقة ػ
ػػػػ قدع شب االسخة ػػػػ   oncologyقدع عالج األوراـ والصب الشػوي مجيػؿ  ػػػػػػ  2+5وبيػلػجية الخمية  مجيػالت بخنامج 

 .قدع التذخيح ػػػ قدع الصب الصبيعي والتأىيل 
 : القــــرار

 السػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 424/4/12/2222الووضوع رقن 

الحكع الرادر مغ محكسة القزاء اإلداري بالسشػفية لمصالب/  ػػػ بذأفالكمية لذئهن التعميم والظالب  وكيلد/ أ.محكخة 
الجية اإلدارية عغ تخفيس الخسـػ  بامتشاعأحسج قيرخ ياس )عخاقي الجشدية( بػقف تشفيح ثع إلغاء القخار الدمبي 

 4222دوالر أمخيكي إلى 6222والجخاحة التكاممي مغ ) الجراسية السقخرة عمى الصالب الػافجيغ السمتحقيغ ببخنامج الصب
وذلظ باإلضافة إلى مرخوفات  18/3/2217دوالر أمخيكي( شبقا لقخار السجمذ األعمي لمجامعات الرادر بتاريخ 

 البخنامج الخاص وما يتختب عمى ذلظ مغ أثار وإلداـ الجية اإلدارية بالسرخوفات .
 : القــــرار

 مجامعةالسػافقة ... ويخفع ل
 

 هوضوعبث شئوى هيئت التدريس: :خبهسب

  524/4/12/2222الووضوع رقن 

والسستجة حتى  25/9/2222مػافقة مجمذ القدع بتاريخ عخض خظاب أ.د/ رئيذ قدم الجخاحة العامة ــ بذأن 
كخئيذ لػحجة األوعية الجمػية اعتبارا مغ  قدعالب األستاذ/ أيسن أحسج عسخ أ.دتكميف  عمى 29/9/2222
15/12/2222 . 

 : القــــرار

 السػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  624/4/12/2222الووضوع رقن 

عال عبج مصبيبة/ الجدئي لنتجاب االالسػافقة عمى عخض خظاب أ.د/ رئيذ قدم الكيسياء الحيهية الظبية ــ بذأن 
لمعاـ الجامعي بػاقع يػـ واحج أسبػعيا بشيا السجرس السداعج بالقدع لمتجريذ لكمية العالج الصبيعي جامعة  الحميم دمحم

2222/2223 . 
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  724/4/12/2222الووضوع رقن 

عمى الصمب  27/11/2222مجمذ القدع بتاريخ  مػافقةعخض خظاب أ.د/ رئيذ قدم الباثهلهجيا اإلكميشيكية ــ بذأن 
 السقجـ مغ كل مغ :

 األستاذ السداعج بالقدع  ى أحسجي ػػػ د/ إيساف عم1
 السجرس بالقدع  ػػػ د/ أميخة زكي بجوي 2
 السجرس بالقدع ػػػ د/ حشاف حدغ الذيتي3

 بذيادة الجكتػراه لمدمالة السرخية تخرز شب نقل الجـ ومذتقاتو والحزػر بػاقع يػميغ أسبػعيا لسجة عاـ .
 : القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
  824/4/12/2222رقن الووضوع 

حدب المػائح والقػانيغ عمى انياء مجمذ القدع  مػافقةعخض خظاب أ.د/ رئيذ قدم التخجيخ والعشاية السخكدة ــ بذأن 
السجرس السداعج بالقدع لعجـ عػدتو لمعسل بعج انتياء  دمحم فتحي عبج الذافيلمصبيب/  32/11/2222بتاريخ الخجمة 

 . حلظ محكخة شئػف ىيئة التجريذ ػػ بذأف الشطخ في أنياء خجمة الصبيبوك... . إجازة مخافقة الدوجة
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 : القــــرار

 يؤجل إلحزار كل السخاشبات مغ القدع وعخضو السجمذ القادـ .
  924/4/12/2222الووضوع رقن 

يسياء الحيػية الكبقدع  األستاذ السداعج صفاء إبخاىيم طايل/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة الصبية 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة .السػافقة 

  522/4/12/2222الووضوع رقن 

الكيسياء بقدع  األستاذ السداعج ه الشهرالديج صابخ أب/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة الحيػية الصبية 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة .السػافقة 

  125/4/12/2222الووضوع رقن 

التخجيخ بقدع  األستاذ السداعج أشخف مججي إسكشجر/ دهافقة عمى تعيين السػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة .السػافقة 
 
 

  225/4/12/2222الووضوع رقن 

التذخيح وعمع بقدع  األستاذ السداعج دمحم محسهد الفقي/ دالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  ريذمحكخة شئهن ىيئة التج
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة األجشة 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػي األساتحة .السػافقة 

  325/4/12/2222الووضوع رقن 

الجخاحة بقدع السعيج  / أسامة سعيج أحسج الذافعيالصبيبالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 .الساجدتيخ مغ شب السشػفيةعمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرسالعامة 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  254/4/12/2222رقن  الووضوع

 التػليج وأمخاض الشداءبقدع  األستاذ دمحم عبج هللا رزق د/ أ.لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 . 31/1/2223اعتبارا مغ  الدعػديةبجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية  رابعلسجة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 .السػافقة .. ويخفع لمجامعة 
  525/4/12/2222الووضوع رقن 



 11/12/2222األحج السهافق  السشعقجة يهم 2222/2223لمعام الجامعي الخابعة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

9 

 
 

الجخاحة بقدع  األستاذ أيسن أحسج أحسج البتانهنيد/ لشظخ في تججيج إعارة أ.اػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 . 5/1/2223سادس بجوف مختب لمعسل بدمصشة عساف اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكميةالعامة 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  625/4/12/2222ضوع رقن الوو

الكيسياء بقدع  السجرس غادة كامل دمحم عبج الحافظد/  لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 . 1/12/2222اعتبارا مغ  الدعػديةبجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية  سابعلسجة عاـ  بالكمية الحيػية الصبية

 : القــــرار

 فع لمجامعة .السػافقة .. ويخ 
  725/4/12/2222الووضوع رقن 

الباثػلػجيا بقدع  السجرس دمحم جسال الجين اليمباوي د/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 . 2/2/2223اعتبارا مغ  الدعػديةرابع بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية لسجة عاـ  بالكميةاإلكميشيكية 

 : القــــرار

 لسػافقة .. ويخفع لمجامعة .ا
 
 

  825/4/12/2222الووضوع رقن 

األمخاض بقدع  السجرس أحسج عبج الخحسن االسجوديد/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 . 17/12/2222اعتبارا مغ  الدعػديةسادس بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية لسجة عاـ  بالكميةالرجرية 
 : ـــرارالقـ

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  925/4/12/2222الووضوع رقن 

التذخيح وعمع األجشة بقدع  السجرس أحسج سعيج سالساند/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
ية الياشسية اعتبارا مغ ثاني عذخ عاـ استثشائي بجوف مختب لمعسل بالجامعة األردنية بالسسمكة األردنلسجة عاـ  بالكمية

1/8/2222 . 
 : القــــرار

 ويخفع لمجامعة . ال مانع شبقا لمػائح والقػانيغ ... 
  622/4/12/2222الووضوع رقن 

 بالكميةالتخجيخ بقدع  السجرس عبيخ كامل عبج الحافظد/ لشظخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 . 15/8/2222لمعسل بجولة كشجا اعتبارا مغ  ثالث عذخ بجوف مختبلسجة عاـ 

 : القــــرار

 ويخفع لمجامعة . ال مانع شبقا لمػائح والقػانيغ ... 
  162/4/12/2222الووضوع رقن 

األستاذ بقدع جخاحة القمب والرجر اعارة مشح أ.د/ اسالم محب إبخاىيم  الشظخ فيػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 لمعسل بالسسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ تاريخ قيامو بيا .لسجة عاـ بجوف مختب 
 : القــــرار
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 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  226/4/12/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع الجخاحة العامة اعارة د/ محسهد مججي دمحم العباسي مشح  الشظخ فيػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 ل بالسسمكة العخبية الدعػدية اعتبارا مغ تاريخ قيامو بيا .لسجة عاـ بجوف مختب لمعس

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  326/4/12/2222الووضوع رقن 

 التخجيخبقدع السداعج األستاذ  عبج العظيم عبج الحسيج البكخي د/ مشح  الشظخ فيػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 اعتبارا مغ تاريخ قيامو بيا . بجولة اليسغمعسل اعارة لسجة عاـ بجوف مختب ل

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

  462/4/12/2222الووضوع رقن 

/ نيمة لمجكتػرة 21/11/2222حتى  11/11/2222الفتخة مغ احتداب  الشظخ فيػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 . بالخارج  متعمقاتيا إلنياءب األشفاؿ اجازة خاصة بجوف مختب  األستاذ السداعج بقدع شدمحم سعيج عبج اليادي 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  526/4/12/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع شب األشفاؿ / دمحم إبخاىيم دمحم غخيب الجكتػر إنياء خجمة الشظخ فيػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 التاريخ التالي النتياء اإلعارة . 1/5/2222ية السجة القانػنية اعتبارا مغ النقصاعو عغ العسل وتعج

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  626/4/12/2222الووضوع رقن 

جخاحة السدالظ بقدع السعيج  / دمحم عمى عبج الغفارالصبيبالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
 .الساجدتيخ مغ شب السشػفيةعمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخامداعج  مية لذغل وضيفة مجرسبالكالبػلية 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  726/4/12/2222الووضوع رقن 

بقدع  السعيج / عاصم مخزوق عبج الخحيم دمحم عافيةالصبيبالسهافقة عمى تعيين ػ بذأف  محكخة شئهن ىيئة التجريذ
الساجدتيخ مغ عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرسجخاحة السدالظ البػلية 

 .شب السشػفية
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
 

 : هوضوعبث العالقبث الثقبفيت : سبسبد

  862/4/12/2222الووضوع رقن 
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إحاشة السجمذ عمسا بػالتقخيخ السذػخؼ األجشبػي عمػى الصبيبػة/  ػ بذأفسات العميا والبحهث حكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجرام
السجرس السداعج بقدػع األنػف واألذف والحشجػخة بالكميػة وعزػػ البعثػة الخارجيػة مػغ بعثػات  مي دمحم صالح  الجين البعخ

محرػؿ عمػى الػجكتػراه مسػغ جامعػة بالشطاـ التشافدي ل 2217/22222مغ الخصة الخسدية  2219/2222العاـ الثالث 
 بخيتر كػلػمبيا بكشجا وكحلظ اإلحاشة بخأي القدع بالتقخيخ .

 : القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
 
 

  962/4/12/2222الووضوع رقن 

 أحسج سسيخ إبخاىيم غشيسيالسػافقة عمى مج بقاء الصبيب /  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
يدت تذيخش رس السداعج بقدع جخاحة السدالظ البػلية بالكمية وعزػ بعثة اإلشخاؼ السذتخؾ بجامعة كانتخيخي كخ سجال

عمى نفقتو الخاصة وذلظ الستكساؿ األبحاث  3/11/2223حتى  4/11/2222اعتبارا مغ  بإنجمتخا لسجة عاـ ثالث
 العمسية الخاصة بخسالة  الجكتػراه .

 : القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .السػافقة 
  272/4/12/2222الووضوع رقن 

إمكانية تػقيع محكخة تفاىع مقتخحة مغ جامعة إبجاء الخأي في ف ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 ة األرجشتيشة وجامعة مرخية مشاضخة.فبخايخ الػششي 3

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 :هوضوعبث البحوث العلويت ب : سببع
  172/4/12/2222الووضوع رقن 

مخاجعة البخوتػكػالت السقجمة مغ الدادة األشباء الستقجميغ  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
تهراه وأوصت ( بخوتهكهل ماجدتيخ ودك49تست السهافقة عمى )لمتدجيل بالجراسات العميا مغ قبل لجشة السبادئ والقيع 

 ( بخوتهكهل دكتهراه.1المجشة بتعجيل )
 : القــــرار
 . أحيط السجمذ عمسا

  227/4/12/2222الووضوع رقن 

السهافقة عمى تدجيل االبحاث العمسية السقجمة من أعزاء  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 ىيئة التجريذ عمى الشحه التالي:

 عجد األبحاث الجرجة القدم االســـــم م

 2 مجرس وجخاحة العيغشب  د/ سارة عبج السجيج ناجي 1
 2 مجرس اليدتػلػجيا د/ سياـ أحسج دمحم عبج العديد 2
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 3 أستاذ مداعج الصب الذخعي والدسـػ د/ عالء عبج اليادي مشرػر 3
 1 أستاذ مداعج الصفيميات د/ شيساء أحسج شخؼ الجيغ 4
 2 أستاذ مداعج الصفيميات ىيع عسارد/ أماني إبخا  5
 3 أستاذ مداعج األمخاض الستػششة د/ سسية عبج السحدغ شياب 6
 2 أستاذ مداعج األمخاض الستػششة د/ نجالء سعيج العبج 7
 1 أستاذ مداعج السيكخوبيػلػجيا د/ إيساف عبج الشبي السرخي  8
 3 أستاذ مداعج الباششة العامة د/ خالج أميغ الدرقاني 9
 8 مجرس جخاحة العطاـ د/رشا يدخي كامل صالح 12
 2 أستاذ مداعج التػليج وأمخاض الشداء د/ عبج الحديب صالح سعج 11
 1 أستاذ مداعج الرحة العامة وشب السجتسع د/ عديدة سعج البجري  12
 3 مجرس الرحة العامة وشب السجتسع د/ شيساء يحيي عبج الخؤؼ 13
 12 أستاذ مداعج وجخاحة العيغشب  د/عادؿ جالؿ زكي 14
 2 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/ إيساف صالح الجيغ عخفات 15
 1 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/ مشاؿ عبج السشعع الميثي 16
 6 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/ سالي دمحم إبخاىيع الحفشاوي  17
 2 أستاذ مداعج لصبيعي والتأىيلالصب ا د/ ديشا سالع فتػح سالع  18
 1 أستاذ مداعج الصب الصبيعي والتأىيل د/ ىبو حسج جساؿ العديمي 19
 1 مجرس الباششة العامة د/دعاء صالح الجشجي 22
 1 مجرس الباششة العامة د/ ىيثع رضا بجر 21
 1 مجرس الباششة العامة د/ عالء عفت عبج الحسيج خميل 22
 2 أستاذ مداعج عالج األوراـ والصب الشػوي  د/ سػزي فػزي جػىخ 23
 6 زميل الصب الذخعي والدسـػ عبج الػىاب يحيي د/ىبو  24
 2 أستاذ مداعج الصب الذخعي والدسـػ د/ ستيع الديج العجسي 25
 1 مجرس التذخيح واألجشة د/ عمياء صالح عمى العفيفي 26
 7 مجرس جخاحة العطاـ د/ أحسج نرخ الجيغ البخبخي  27
 3 أستاذ مداعج جخاحة العطاـ د/ دمحم أحسج فائق سامي 28
 6 أستاذ مداعج جخاحة العطاـ د/ بياء زكخيا دمحم حديغ 29
 3 أستاذ مداعج الصفيميات د/ انجي فيكتػر نريف بذاي 32
 3 أستاذ مداعج الصفيميات د/ سمػي فؤاد أحسج عذيبة 31
 6 أستاذ مداعج شيكيةالباثػلػجيا اإلكمي د/ إيساف عمى أحسجي 32
 1 مجرس السيكخوبيػلػجيا د/ أمل دمحم عبج الحسيج داود 33
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 4 أستاذ مداعج الجخاحة العامة د/ عاصع فايج مرصفي دمحم 34
 4 أستاذ مداعج الجخاحة العامة د/ أحسج دمحم فػزي عبج هللا 35
 6 أستاذ مداعج جخاحة السدالظ البػلية د/ فؤاد دمحم زناتي 36
 2 أستاذ مداعج األشعة التذخيرية / شارؽ فػزي عبج الالهد 37
 1 أستاذ مداعج شب األشفاؿ د/دمحم سعيج السكاوي  38
 2 مجرس الفديػلػجيا د/ رضا أبػ الفتح أحسج 39
 1 أستاذ مداعج الفديػلػجيا د/ نخميغ رزؽ إبخاىيع رجب 42
 1 مجرس الباثػلػجيا شيخيغ فتحي محسػد الججي د/ 41
 1 أستاذ مداعج شب األسخة / نػرا عبج اليادي خميلد 42
 1 أستاذ مداعج الفارماكػلػجيا د/ إيساف مرصفي سػيج 43
 12 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/ إيساف مدعػد عبج الجيج 44
 7 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/ ندخيغ جساؿ الجيغ اليمباوي  45
 2 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية إبخاىيع دمحم خميلد/ مخوة دمحم  46
 1 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/ سارة كساؿ عبج السقرػد رزؽ  47
 2 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/ أماني عبج الحكيع صالح 48
 4 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/مشى صالح الجيغ محسػدحبيب 49
 1 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية ياسخ عبج الدتار الغباشيد/  52
 1 أستاذ الكيسياء الحيػية الصبية أ.د/ عدة دمحم عبج هللا 51
 2 أستاذ  الكيسياء الحيػية الصبية أ.د/ إيساف عبج الفتاح الديج بجر 52
 2 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/ شيساء الديج رمزاف جشيشة 53
 2 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/ شيساء الذافعي سميساف 54
 9 أستاذ مداعج األشعة التذخيرية د/ رباب إبخاىيع ياسيغ 55
 7 أستاذ مداعج اليدتػلػجيا د/ رانيا إبخاىيع ياسيغ 56
 7 أستاذ مداعج الرحة العامة وشب السجتسع  د/رضا عبج المصيف إبخاىيع 57
 11 أستاذ مداعج لرحة العامة وشب السجتسعا  د/ىبو خزخي عالـ 58
 3 أستاذ مداعج الرحة العامة وشب السجتسع  د/ شيساء شخيف سميساف 59
 5 مجرس الرحة العامة وشب السجتسع  د/ غجيخ ماىخ دمحم الذيخ 62
 1 مجرس الرحة العامة وشب السجتسع  د/سالي عبج الػنيذ محيدغ 61
 14 أستاذ مداعج الرحة العامة وشب السجتسع  د/ زيشب عبج العديد قاسسي 62
 3 مجرس الرحة العامة وشب السجتسع  د/نياد بجر عبج العاشي الديج 63
 2 مجرس الفديػلػجيا ىبة راضي عمى سالع د/ 64
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 9 مجرس الفديػلػجيا د/ غادة سسيخ عبج هللا 65
 1 مجرس الفديػلػجيا د/ رضا أبػ الفتح أحسج  66
 3 مجرس الفديػلػجيا الحسيج خزيخ د/ سػزاف عبج 67
 1 مجرس الصفيميات د/ فاشسة حامج شعالف 68
 1 أستاذ مداعج الصفيميات د/ رىاـ مرصفي بخكات 69
 2 أستاذ مداعج الصفيميات د/ سسخ أحسج الخفاعي 72
 1 أستاذ مداعج الصفيميات د/ أماني فػزي إبخاىيع عصية 71
 2 مجرس األمخاض الرجرية والتجرف  ليد/ أسساء متػلي عبجالتػاب متػ  72
 7 أستاذ مداعج شب األشفاؿ د/ نجػاف يدخي كامل صالح 73
 5 أستاذ مداعج شب األشفاؿ د/ دمحم سعيج دمحم السكاوي  74
 6 أستاذ مداعج شب األشفاؿ د/ رانيا صالح عباس الديات 75
 2 أستاذ مداعج الصفيميات د/ شيساء أحسج شخؼ الجيغ 76
 4 أستاذ مداعج السيكخوبيػلػجيا الصبية  يساف عبج الشبي الديج السرخي د/إ 77
 1 مجرس السيكخوبيػلػجيا الصبية  د/أسساء شعباف دمحم سميع 78
 3 أستاذ مداعج السيكخوبيػلػجيا الصبية  د/ أسساء دمحم دمحم البخلدي 79
 1 ذ مداعجأستا السيكخوبيػلػجيا الصبية  د/ شيساء عبجالدتار عبج العديد 82
 1 مجرس الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية د/أماني تػفيق دمحم الفخخاني 81
 4 أستاذ مداعج الجخاحة العامة د/عاصع فايج مرصفي دمحم 82
 7 أستاذ مداعج الجخاحة العامة د/ دمحم عبج الجميل البمذي 83
 2 عجأستاذ مدا الباثػلػجيا اإلكميشيكية د/ ثخيا أحسج عبج الحسيج عسخ 84
 3 مداعجاستذاري  شب األشفاؿ د/ إيساف عبجالدسيع محسػد عسخ 85
 1 أستاذ مداعج الباثػلػجيا د/ آيات شعباف شعباف حسيجة 86
 1 مجرس الباثػلػجيا د/ نيي دمحم نػر الجيغ أحسج 87
 2 أستاذ مداعج التخجيخ والعشاية السخكدة د/ عبج العطيع عبج الحسيج البكخي  88
 2 أستاذ مداعج األنف واألذف والحشجخة عبج الخحيع أبػ الشجاد/ىبو  89
 2 مجرس جخاحة السدالظ البػلية د/ باىخ دمحم عبج الخؤؼ 92
 1 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/ شيخيت صبحي الشيجاني 91

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  327/4/12/2222الووضوع رقن 

السهافقة عمى تدجيل األفكار البحثية العمسية السقجمة من  ػ بذأفد/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث أ.محكخة 
 أعزاء ىيئة التجريذ عمى الشحه التالي:
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 عجد األفكار الجرجة القدم االســـــم م
 3 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية د/ شيساء الديج رمزاف جشيشة 1
 1 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية ىيع خميلد/ مخوة دمحم إبخا  2
 1 أستاذ مداعج الكيسياء الحيػية الصبية د/ عبيخ أحسج الخفاعي 3
 1 مجرس الكيسياء الحيػية الصبية مشى أحسج عباس الديجد/  4
 2 أستاذ الكيسياء الحيػية الصبية إيساف عبج الفتاح بجرد/ أ. 5
 1 مجرس ياء الحيػية الصبيةالكيس سارة كساؿ عبجالسقرػد رزؽ د/  6
 1 أستاذ مداعج عالج األوراـ والصب الشػوي  د/ سػزي عبج الفتاح جػىخ 7
 1 أستاذ مداعج عالج األوراـ والصب الشػوي  د/ أميخة حدشي حجازي  8
 1 أستاذ مداعج الرحة العامة وشب السجتسع د/ زيشب عبج العديد القاسسي 9
 1 أستاذ مداعج لرحة العامة وشب السجتسعا د/ رضا عبج المصيف إبخاىيع 12
 1 مجرس الرحة العامة وشب السجتسع د/ مي أحسج حافظ أبػ العيشيغ 11
 1 مجرس الرحة العامة وشب السجتسع د/ أسساء يحيي شخؼ الجيغ 12
 1 مجرس الباششة العامة د/ دعاء صالح الجشجي 13
 2 ذأستا الباششة العامة أ.د/ مرصفي بكخي حامج عصا 14
 1 مجرس جخاحة السخ واألعراب د/ أحسج جبخي مرصفي الشجار 15
 1 مجرس الفديػلػجيا د/ رضا أبػ الفتح أحسج 16
 1 مجرس شب األشفاؿ د/ مي الرياد عبج الحسيج الرعيجي 17
 2 مجرس شب األشفاؿ د/ عمياء عيجي عبج العديد 18
 1 استاذ مداعج اية السخكدةالتخجيخ والعش د/ عبج العطيع عبج الحسيج البكخي  19
 1 مجرس االمخاض الرجرية والتجرف  د/ ىشاء عبج السحدغ عيج 22
 1 مجرس الصب الصبيعي والتأىيل والخوماتيـد د/ ميا عبج الخؤؼ سالساف 21
 2 استاذ جخاحة التجسيل والحخوؽ  د/ فؤاد دمحم غخيب 22
 1 استاذ جخاحة التجسيل والحخوؽ  د/ دمحم احسج مجاىج 23
 3 مجرس شب السشاشق الحاره وصحتيا د/ نجالء سعيج العبج 24
 1 مجرس الباثػلػجيا د/ نيى نػر الجيغ احسج القاضي 25
 2 استاذ مداعج الصب الذخعي والدسـػ ستيع الديج العجسي د/ 26
 1 مجرس الباثػلػجيا االكميشيكية سارة دمحم صالح الجيب د/ 27
 2 استاذ مداعج لتذخيح واالجشةا مشار عمي الديج فخيج د/ 28
 2 استاذ مداعج التذخيح واالجشة د/ مخوة عبج الرسج الغالـ 29
 1 مجرس جخاحة العطاـ د/ احسج عبج العطيع ابػ سالع 32
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 2 استاذ مداعج جخاحة العطاـ د/ بياء زكخيا حدغ 31
 1 مجرس الصفيميات د/ نيى احسج ابػ خميل 32
 1 استاذ مداعج لصفيمياتا د/ سمػى فؤاد عذيبة  33
 6 مجرس شب وجخاحة العيغ د/ سارة عبج السجيج ناجي 34
 2 مجرس الباثػلػجيا د/ نيى دمحم نػر الجيغ القاضي 35
 1 مجرس الفارماكػلػجيا د/ غادة عادؿ حجازي  36
 1 مجرس الرحة العامة وشب السجتسع د/ سالي عبج الػنيذ محيدغ 37
 1 مجرس الرحة العامة وشب السجتسع شيد/ نياد بجر عبج العا 38
 1 استاذ مداعج الصب الذخعي والدسـػ د/ فاشسة شعباف قشجيل 39
 2 مجرس امخاض الباششة العامة د/ دعاء صالح الجشجي 42
 1 مجرس جخاحة السخ واالعراب ياسخ بيجات ابخاىيع الديدي د/ 41
 1 مجرس الفديػلػجيا الدىخاء احسج دمحم الذخيف د/ 42
 1 مجرس االشعة التذخيرية دمحم بديػني الغشاـ د/ 43
 1 مجرس الباثػلػجيا االكميشيكية ريياـ صالح الديات د/ 44
 1 استاذ مداعج الباثػلػجيا االكميشيكية د/ ايساف عمى احسجي 45
 1 استاذ مداعج الباثػلػجيا االكميشيكية د/ رشا ابخاىيع نػر الجيغ 46
 1 مجرس الفديػلػجيا السعبػد د/ أمشية أميغ عبج 47

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  427/4/12/2222لووضوع رقن ا

السهافقة عمى تدجيل األبحاث العمسية الخاصة بظالب  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
 حه التالي :الجراسات العميا لجرجتي )الساجدتيخ ـــ الجكتهراه( عمى الش

 مهافقة مجمذ القدم الجرجة التخرص االســـــم م 

 6/11/2222 ماجدتيخ القمب واالوعية الجمػيةأمخاض  سالمة دمحم عبج السشععط/  1
 6/11/2222 ماجدتيخ أمخاض القمب واالوعية الجمػية محسػد احسج كساؿ سخاج الجيغط/  2
 6/11/2222 دكتػراه  االوعية الجمػيةأمخاض القمب و  عبج ربو عبج الحكيع حامج ط/ 3
 6/11/2222 دكتػراه  أمخاض القمب واالوعية الجمػية ىيثع دمحم سعجاف عمي الييبخي  ط/ 4
 6/11/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية رنجه رجب شخشخ ط/ 5
 6/11/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية سارة دمحم عبج الدسيع العيدػي  ط/ 6
 32/12/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ احسج سسيخ فيسي نرار ط/ 7
 6/11/2222 ماجدتيخ االمخاض الرجرية والتجرف  ىبو مرصفى الغباشي ط/ 8
 6/11/2222 دكتػراه  االمخاض الرجرية والتجرف  ط/ مرصفى اسامة فييع 9
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 6/11/2222 جدتيخما أمخاض القمب واالوعية الجمػية ط/ الديج احسج عبج الفتاح دمحم 12
 21/8/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ حاـز ىاني بشجؽ بشجؽ 11
 32/12/2222 ماجدتيخ شب السشاشق الحاره وصحتيا ط/ وليج عبج هللا غشيع 12
 27/11/2222 ماجدتيخ امخاض الباششة العامة ط/ احالـ ربيع محسػد كشد 13
 26/11/2222 ماجدتيخ باششة العامةامخاض ال ط/ اسامة سعيج حديغ ابػ العال 14
 4/12/2222 ماجدتيخ أمخاض القمب واالوعية الجمػية ط/ اسالـ ناصخ صبخي بخيت دمحم 15
 29/11/2222 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء ط/ سسخ رزؽ مغاوري الحرخي  16
 6/11/2222 ه دكتػرا  االمخاض الرجرية والتجرف  ط/ سارة الديج زكي كخيع الجيغ 17
 27/11/2222 دكتػراه  الباثػلػجيا االكميشيكية عمياء عادؿ الفيذاوي  ط/ 18
 27/11/2222 ماجدتيخ الفديػلػجيا اية دمحم عبج العديد عفيفي ط/ 19
 6/11/2222 دكتػراه  شب االشفاؿ رحاب باسع دمحم حدغ ط/ 22
 27/11/2222 ماجدتيخ االمخاض العربية والصب الشفدي احسج رضا سعج عمي حدغ ط/ 21
 29/11/2222 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء رضا كساؿ شاىيغ ط/ 22
 29/11/2222 ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء دمحم الديج حديغ الذيخ ط/ 23
 29/11/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ دمحم عبج العطيع سميساف دمحم ط/ 24
 29/11/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ دمحم اشخؼ ابػ داود ط/ 25
 29/11/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/ كـخ الديج سالع سيج احسج 26
 29/11/2222 ماجدتيخ االمخاض العربية والصب الشفدي ط/ الذيساء صالح تػفيق جسعة 27
 27/11/2222 ماجدتيخ امخاض الباششة العامة ط/ كخيع صالح محسػد احسج 28
 27/11/2222 ماجدتيخ العربية والصب الشفدياالمخاض  ط/ دمحم عادؿ عمي الشججي 29
 29/11/2222 ماجدتيخ شب االشفاؿ ط/ نػرا شو محسػد البدصػيدي 32
 29/11/2222 ماجدتيخ جخاحة السدالظ البػلية دمحم ياسيغ دمحم دمحم ط/ 31
 29/11/2222 دكتػراه  شب االشفاؿ ايات مججي دمحم ابػ السجج ط/ 32
 4/12/2222 ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية لخحسغ شعبافاسساء زكخيا عبج ا ط/ 33

 : القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  527/4/12/2222الووضوع رقن 

األستاذ بقدع تخشيح أ.د/ تغخيج دمحم فخحات السهافقة عمى  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
مجشة الػششية لمسخأة في العمػـ والسذكمة لتػثيق الديجات الحاصالت عمى الجػائد الجولية وذلظ الصب األسخة إلعجاد ال

 نطيخ إنجازاتيا ومذاركتيا في األنذصة والسحافل السختمفة داخل الػشغ وخارجة .
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  627/4/12/2222الووضوع رقن 
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األستاذ تخشيح د/ زيشب عبج العديد القاسسي السهافقة عمى  ػ بذأفراسات العميا والبحهث أ.د/ وكيل الكمية لمجمحكخة 
السداعج بقدع الرحة العامة وشب السجتسع لمحرػؿ عمى جائدة أ.د/ إكخاـ عبج الدالـ أستاذ شب األشفاؿ بكمية 

 الصب جامعة القاىخة
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  727/4/12/2222الووضوع رقن 

إيقاف السذخوع البحثي الظالبي تحت عشهان )خظط طالب  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
.. نطخا سفخ . الظب السرخيين لمتجريب اإلكميشيكي بعج التخخج واليجخة : دراسة استكذافية عمى مدتهي البالد(

 السذخؼ الخئيدي عمى البحث .
 : القــــرار

 . إيقاؼ السذخوع البحثي لحيغ تغييخ السذخؼ الخئيدي لمبحث
 

 : هوضوعبث الدراسبث العليب : ثبهٌب

  872/4/12/2222الووضوع رقن 

إعادة الشطخ في قخار لجشة قصاع الجراسات الصبية في  ػ بذأف رئيذ قدم الظب الذخعي والدسهمأ.د/  عخض
ػػ دبمػـ فحز السيشتيغ : دبمـػ الدسػـ والكيسياء الصبية الذخعية ػػالتخررات التي يحق ليا االلتحاؽ بالجبمػماتيغ 

 في خجمة العجالة .  مدخح الجخيسة ودورة
 : القــــرار

( إلى تخررات 43ػػ  42يزاؼ بشجيغ ججيجيغ بخقسي )  25/12/2217بتاريخ  5284االلتداـ بالقخار وزاري رقع 
امعة السشػفية مخحمة الجراسات العميا بشطاـ الداعات السعتسجة دبمػمتى الجرجات العمسية لالئحة الجاخمية لكمية الصب ج

 فحز مدخح الجخيسة ودورة في خجمة العجالة و الجبمػـ السيشي في الدسػـ والكيسياء الصبية الذخعية )الجبمػـ السيشي
)الصب ػػػ الريجلة ػػػ العمػـ ػػػ السدتفجيغ لمتدجيل عمى الجبمػمات  تابعة لقدع الصب الذخعي والدسػـ اإلكميشيكية الصمبة

 .. ويخفع لمجامعة .الحقػؽ ػػػ الذخشة ػػػ أكاديسية الذخشة( .
  972/4/12/2222الووضوع رقن 

الظب السقجم  عمى 27/11/2222مػافقة مجمذ القدع بتاريخ عخض خظاب أ.د/ رئيذ قدم الجخاحة العامة ــ بذأن 
خاحة التجسيل والحخوؽ عمى تعجيل قخار مشح درجة الجكتػراه  الخاص بيا مغ ج بقدع األستاذ/ داليا مفخح الدقا أ.دمن 

 دكتػراه تخرز تخجيخ إلى دكتػراه تخرز جخاحة عامة حيث ورد خصا بذيادة الجكتػراه .
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  822/4/12/2222الووضوع رقن 

األستاذ السداعج  سالمة جأمل أحسة عمى انتجاب د/ السػافق لبحهث ـ بذأنمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا وا
بقدع شب األسخة  بالكمية لمتجريذ ضسغ بخنامج الجبمـػ والساجدتيخ تخرز شب األسخة بكمية شب بشيا بػاقع عجد 

قع يػـ في وذلظ بػا 2222/2223( ساعة عسمي يػـ واحج أسبػعيا شػاؿ العاـ الجامعي 2( ساعة نطخي + عجد )2)
 األسبػع .

 : القــــرار
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 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  182/4/12/2222الووضوع رقن 

ضخورة تقجيع شيادة أساسيات التحػؿ الخقسي  ـ بذأنعخض خظاب أ/ مجيخ عام الجراسات العميا والبحهث بالجامعة 
 ا .لجرجة الجبمػـ كسدتشج لجخػؿ االمتحانات الشيائية لصالب الجراسات العمي

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  228/4/12/2222الووضوع رقن 

إعفاء الظبيبة/ بدسة مججي زاىخ عهض السهافقة عمى  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث محكخة 
لجدء األوؿ بجامعة بشيا مغ السػاد التي أدت فييا امتحانات ا 2222لجرجة دبمـػ الرحة العامة دور أكتػبخ السقيجة 

وتع عسل مقاصة وإعفائيا مغ حزػر وامتحانات السقخرات  اآلتية : التغحية ػػػػ الصفيميات ػػػ  2221دور أكتػبخ 
  السيكخوبيػلػجيا ػػػػ الشفدية والعربية شبقا لمجػابات التشفيحية السخسمة مغ األقداـ السعيشة .

 : القــــرار

 . السػافقة .. ويخفع لمجامعة
  328/4/12/2222الووضوع رقن 

عــن دخــهل امتحــان درجــة  قبــهل االعتــحارالسهافقــة عمــى  ػػػ بذػػأفمــحكخة أ.د/ وكيــل الكميــة لمجراســات العميــا والبحــهث 
 لكل مغ : 2222دور أكتػبخ  أمخاض القمب واألوعية الجمهية دكتهراه

 .الذفػي والعسمي الجدء الثاني    دمحم محسهد صالح نهارػػ ط/ 1
 الذفػي والعسمي  والتخيدشج مادة السقخر االختياري  .    دمحم زكخيا أحسج حجازي ط/  ػػ2
 الذفػي والعسمي  والتخيدشج مادة السقخر االختياري . بياء سعيج عبج الفتاح رزق نرارػػ ط/ 3
 الذفػي والعسمي  والتخيدشج مادة السقخر االختياري  .  أحسج دمحم عبج العديد إبخاىيم ػػ ط/ 4
 الذفػي والعسمي الجدء الثاني .   غجيخ يحيي السكاوي ػػ ط/ 5

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  482/4/12/2222الووضوع رقن 

( دبمػـ وماجدتيخ 19لعجد ) مج فتخة الجراسةالسػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث ـ بذأن
 تخررات مختمفة 

 ارالقــــر

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

 ماجدتيخ التخاشب   ميا ابػ اليديج الكسذيذي  ػ ط/1
 دبمػـ جخاحة األنف واألذف والحشجخة   زيشب دمحم رجب حدانيغ  ػ ط/2
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   احسج دمحم عبج العديد   ػ ط/3
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   وفاء صبخي شعباف   ػ ط/4
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   مخيع عمي عبج الػىاب اماـ ػ ط/5
 )عاميغ(  ماجدتيخ الجخاحة العامة  مخاد عبج الحسيج دمحم عبج السشعع ػ ط/6
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 ماجدتيخ جخاحة العطاـ   دمحم ابخاىيع كامل نريخ  ػ ط/7
 ماجدتيخ األشعة التذخيرية   ايشاس حسجي شاىيغ   ػ ط/8
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   ديشا احسج عبج العديد   ػ ط/9

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  مرصفى محسػد مرصفى ػ ط/12
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء  سسخ رشاد دمحم عبج الدسيع ػ ط/11
 )عاميغ(   اض الباششة العامةماجدتيخ أمخ   مرصفى رجب حدغ البمتاجي ػ ط/12

 دبمـػ التػليج وأمخاض الشداء   ديشا عبج الاله ولياف عالـ ػ ط/13      
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ  يحيي مشرػر عبج السجيج صقخ ػ ط/ 14        

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  اسساء سعيج عبج الدتار ابخاىيع ػ ط/15        
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   فتسالي عاشف احسج را ػ ط/16
 ماجدتيخ التخجيخ والعشاية السخكدة   دمحم عاشف عبج الدتار ػ ط/17
 شب االشفاؿماجدتيخ   شيساء ابخاىيع رمزاف زلط ػ ط/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          قمب واألوعية الجمػيةماجدتيخ أمخاض ال  اسالـ ناصخ صبخي بخيت ػ ط/19

  582/4/12/2222الووضوع رقن 

( درجة دبمػـ وماجدتيخ 16لعجد ) إيقاف القيجػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 مفة .ودكتػراه تخررات مخت

 القــــرار

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

 لطخوؼ خاصة           1/4/2222مغ لسجة عاـ االمخاض العربيةدكتػراه  ابخاىيع الديج حدغػػ ط/ 1
 بأثخ رجعي             1/12/2218مغلسجة عاـ  ماجدتيخ االنف واالذف والحشجخة ايشاس الفخجاني ابخاىيعػػ ط/ 2
 لطخوؼ خاصة         1/12/2222مغلسجة عاـ  ماجدتيخ الباثػلػجيا االكميشيكية داليا سعيج عبجه محسػدػػ ط/ 3
 لطخوؼ خاصة           1/4/2222مغلسجة عاـ  ماجدتيخ التػليج وامخاض الشداء اسخاء عبج هللا الديجػػ ط/ 4
 بأثخ رجعي     1/4/2217مغلسجة اربع اعػاـ تيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية ماجد سارة عبج هللا عبج الخالقػػ ط/ 5
 بأثخ رجعي   1/4/2217مغلسجة عاميغ    ماجدتيخ شب األسخة والء زكي عبج العديد الحػفيػػ ط/ 6
 خ رجعيبأث 1/4/2216مغلسجة ثالثة اعػاـ ماجدتيخ الباثػلػجيا اإلكميشيكية  أسساء حديغ عبج الدسيع يدغػػ ط/ 7
 بأثخ رجعي 1/4/2221مغلسجةعاـ ماجدتيخشب الرشاعات والصب السيشي  ػػ ط/دمحم إبخاىيع مرصفي أبػ سعجه8
 بأثخ رجعي     1/4/2222مغلسجة عاـ ماجدتيخ الصب الصبيعي والتأىيل  مشى دمحم عبج السشعع قاسعػػ ط/ 9

 لطخوؼ خاصة 1/12/2222مغلسجة عاـ  عيغدبمـػ شب وجخاحة ال  ىشج دمحم نػر الجيغ دمحم الديج ػػ ط/ 12
 بأثخ رجعي  1/12/2217مغلسجة عاميغ ماجدتيخ جخاحة العطاـ   دمحم حدشي عبج العديد الدىيخي ػػ ط/ 11
 بأثخ رجعي     1/12/2221مغلسجة عاميغ دكتػراه شب األشفاؿ      دمحم أحسج رضا فخحاتػػ ط/ 12
 بأثخ رجعي 1/12/2222مغلسجة عاـ دبمـػ التػليج وأمخاض الشداء    أحسج دمحم عبج الدالـ البيمي ػػ ط/ 13
 بأثخ رجعي  1/12/2222مغلسجة عاـ ماجدتيخ األمخاض العربيةوالصب الشفدي  ػػ ط/أحسج عمى سعجعمى حدغ 14
 لطخوؼ خاصة   1/4/2222 مغ لسجة عاـ  التذخيح وعمع األجشةماجدتيخ    شخوؽ مرصفي عمىػػ ط/ 15
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 بأثخ رجعي     1/12/2218 مغلسجة عاميغ ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ     تيغ كـخ اسحاؽكخيدػػ ط/ 16
  682/4/12/2222الووضوع رقن 

حسجي عبج لمصبيب/ السهافقة عمى تعجيل لجشة اإلشخاف  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث 
 استذاري مداعج بقدع شب األشفاؿ بالكمية. مبخوكة عظية نجاماجدتيخ شب األشفاؿ بإضافة د/  الخازق دمحم حبيبة

 : القــــرار
  ... ويخفع لمجامعة السػافقة

  728/4/12/2222 الووضوع رقن 

لمصبيبة/  تذكيل لجشة الفحص والسشاقذة إعادةػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 ماجدتيخ شب األسخة لتكػف المجشة عمى الشحػ التالي : هفيوالء زكي عبج العديد الح

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ ورئيذ أست    سياـ دمحم رجبد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب األسخة قدعاذ مداعج بأست   نجػي نذأت حجازي د/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب األسخة قدعاذ مداعج بأست   نػرا عبج اليادي خميلد/ أ.ػ 
 ششصا ةػػػػػعجامبكمية الصب  الرحة العامة وشب السجتسع قدعاذ بأست   صافيشاز الدعيج شمبيد/ أ.ػ 

 عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج()       
 القــــرار :

 ويخفع لمجامعة.. . السػافقة
  828/4/12/2222الووضوع رقن 

( 33لعجد ) تذكيل لجشة الفحص والسشاقذةػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 رسالة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 ر :القــــرا

 ويخفع لمجامعةوذلك بعج قبهل الشذخ بالسجمة .. ليع عمى الشحػ التالي  السػافقة عمى تذكيل المجشة
 دكتهراه طب االطفال   رحاب باسم دمحم حدنـ ط/ 1

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   سامح عبج هللا عبج الشبيد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   عمى دمحم الذافعيد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست    عدة الذياوي د/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 
 
 ماجدتيخ طب االطفال  مججي دمحم أبه السجج آياتـ ط/ 2

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست    غادة دمحم السذجد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ.ػ 
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 بشيػػػػػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ مداعج بأست    عال جالؿ بحيخي د/ أ.ػ 
 ماجدتيخ طب االطفال   كخم الديج سالم سيج أحسجـ ط/ 3

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست    ميا عاشف تػفيقد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ مداعج بأست    نجالء فتحي بخسيعد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   سييخ سيج أبػ العال د/أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجام بسعيج الكبج القػمي شب االشفاؿ قدعاذ بأست   آليف عبج الحكيع عالـد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ طب االطفال   أحسج سسيخ فيسي نرارـ ط/ 4

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست    غادة دمحم السذجد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ مداعج بأست   ف عسخزيغ عبج المصيد/ أ.ػ 
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجامبكمية الصب  شب االشفاؿ قدعاذ بأست   سيا عبج اليادي الجشجيد/ أ.ػ 
 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء    رضا كسال شاىينـ ط/ 5

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست  أحسج نبيل عبجالحسيج عيديد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست    شارؽ دمحم سيجد/ أ.ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست    رجب دمحم داودد/ أ.ػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػاششصػػػػػػػػػػػػػػػػ ةػػػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست   عرست حسجي أبػ زيجد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء  دمحم الديج حدين الذيخـ ط/ 6

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست   عالء الجيغ فتح هللا الحمبيد/ أ.ػ 
 السشػفيػة ةػػعجامبكميةالصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذمداعج بأست   إبخاىيع عمى سيف الشرخد/ أ.ػ 
 السشػفيػة ةػػعجامبكميةالصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذمداعج بأست   عبج الحسيج عراـ شاىيغد/ أ.ػ 
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػػػػػػعجامبكمية الصب  الشداءالتػليج وأمخاض  قدعاذ بأست  أيسغ عبج العديد الديج الجرؼد/ أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 
 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء  سسخ رزق مغاوري الحرخي ـ ط/ 7

   المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست    رجب دمحم داودد/ أ.ػ 
 السشػفيػة ةػػعجامبكميةالصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذمداعج بأست   عبج الحسيج عراـ شاىيغد/ أ.ػ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػعجامبكمية الصب  التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست    نياد محسػد حدشيد/ أ.ػ 
 القاىػخة ةػػعجامالصب  بكمية التػليج وأمخاض الشداء قدعاذمداعج بأست    أحسج حديغ سعج د/أ.ػ 

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 الباطشة العامةأمخاض ماجدتيخ   أسامة سعيج حدين أبه العالـ ط/ 8

  المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ بأست   صبخي عبج هللا شعيبد/ أ.  ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ مداعج بأست   عالء عفت عبج الحسيجد/   ػ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  ششة العامةالبا قدعاذ مداعج بأست   دمحم أحسج عبج الحافظد/   ػ 
 عيغ شسذ ةػػعامػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػالباشش قدعاذ بأست   جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحشد/ أ. ػ

 ػف األوؿ و الثاني صػت واحج()عمي أف يك       
 دكتهراه أمخاض الباطشة العامة   كخيم صالح محسهد أحسجـ ط/ 9

  المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ بأست   حدغ عبج اليادي أحسجد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ بأست    تػفيق أحسج راغبأ.د/  ػ 
 ػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ بأست   سعيج سيج أحسج خسيذد/ أ. ػ
 الدقازيػػػػػػػػػػػػػػق ةػػعامػػػػػػػػػػػػػػجبكمية الصب  الباششػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   دمحم دمحم السجمذد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ أمخاض الباطشة العامة   أحالم ربيع محسهد كشخـ ط/ 12
  لمجشة :ا
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ بأست    أشخؼ غخيب ضمعد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ مداعج بأست  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاأ.د/  ػ 
 السشػفيةةػػعجام اذأمخاض الجياز اليزسي والكبجبسعيجالكبجالقػميأست مجحت عاصع محخوس عبج السصمبد/ أ. ػ

 دكتهراه الجخاحة العامة   ياسسين صبحي الخهليـ ط/ 11
  المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجاممية الصب بك الباششة العامة قدعاذ بأست   محسػد عبج العديد قػرةد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الجخاحة العامة قدعاذ بأست   شارؽ محي الديج راجحد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  الجخاحة العامة قدعب اذأست    أيسغ أحسج عسخد/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػعجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعاذ بأست   كساؿ دمحم عكاشةد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 دكتهراه الباثهلهجيا اإلكميشيكية   عمياء عادل الفيذاوي ـ ط/ 12

  المجشة :
 السشػفيػة ةػػعجامبكميةالصب  الباثػلػجيا اإلكميشيكية قدعاذ ورئيذ بأست    سياـ أحسج خزيخد/ أ. ػ
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  لػجيا اإلكميشيكيةالباثػ  قدعاذ بأست   دمحم عبج الخحيع سميسافد/ أ. ػ
 عيغ شسػػػػػػػػػػػػػػػػذ ةػػعجامبكمية الصب  الباثػلػجيا اإلكميشيكية قدعاذ بأست    مشاؿ فػزي جبخد/ أ. ػ

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  أسساء زكخيا عبج الخحسن شعبانـ ط/ 13
  :المجشة 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػةشب  بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ. ػ
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية لجمجية والتشاسميةاألمخاض ا قدعاذ بأست   أحسج عبج الػىاب صالحد/ أ. ػ

 الفديهلهجيا اإلكميشيكيةماجدتيخ   آية دمحم عبج العديد عفيفيـ ط/ 14
  المجشة :

 ػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةػػعجامبكمية الصب  الفديػلػجيا اإلكميشيكية قدعاذ بأست  ىذاـ أحسج ضياء عبج الخازؽ د/ أ. ػ
 السشػفية ةػػعجامبكمية الصب  اإلكميشيكيةالفديػلػجيا قدعاذمداعج بأست   سالي سعيج عمى دنياد/ أ. ػ
  ة بصب السشػفيةاإلكميشيكيالفديػلػجيا  قدعاذ مداعج وقائع بعسل رئيذ أست   صفاء دمحم القصب صالحد/ أ. ػ
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة ةػػعجامبكمية الصب  اإلكميشيكية الفديػلػجيا قدعاذ بأست  ناىج صالح الجيغ دمحم محسػدد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ الدسعيات  إيشاس الفخجاني إبخاىيم البميجيـ ط/ 15

  المجشة :
 السشػفية ةػػعجاملصب ااألنف واألذف والحشجخة بكمية قدعاذ ورئيذ أست   أحسج عبج السشعع رجبد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػةصب األنف واألذف والحشجخة ب قدعاذ مداعج الدسعيات بأست   أحسج محسػد زيغ العابجيغد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةشب األنف واألذف والحشجخة بكمية  قدعاذ الدسعيات بأست   حداـ سشي البياء شمعتد/ أ. ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػةاذ الدسعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات باألكاديسية الصبيػػػػػػػػػػػة العدكخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأست   ػػػػػػػػػػػػػػػػػج شجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجأحسػػػػػػػػػػػػػػػد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية  كسال سخاج الجين محسهد أحسجـ ط/ 16

  المجشة :
 السشػفيةةػػعجامالصب القمب واألوعية الجمػية بكمية قدعاذ مداعج بأست   رحاب إبخاىيع ياسيغد/ أ. ػ
 ةالسشػفيةػػعجامالصب القمب واألوعية الجمػية بكمية قدعاذ مداعج بأست    مخاد بيذاي ميشػػػػػػػاد/ أ. ػ
 دمياط ةػػعجامالصب القمب واألوعية الجمػية بكمية  قدعاذ ورئيذ أست    حسػػػػػػػػػػػػدة قابيػػػػػػػػػػػػػػلد/ أ. ػ
 
 
 ماجدتيخ طب وجخاحة العين   حازم ىاني بشجق بشجقـ ط/ 17

  المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذ مداعج بأست   عادؿ جالؿ زكي جالؿد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذ مداعج بأست   دمحم سامي عبج العديدد/ أ. ػ
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 األزىػػػػػػػػػػػػػخ ةػػعجامبكمية الصب  شب وجخاحة العيغ قدعاذ مداعج بأست   حداـ عثساف مشرػرد/ أ. ػ
 مخاض العربية والظب الشفديماجدتيخ األ  دمحم عادل عمى الشججيـ ط/ 18

  المجشة :
 السشػفيػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  األمخاض العربية والشفدية قدعاذ بأست   لسياء جساؿ الجيغ الحسخاوي د/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػةشب األمخاض العربية والشفدية بكمية  قدعاذ مداعج بأست   عفاؼ زيغ العابجيغ رجبد/ أ. ػ
 القاىػػػػػػػػػػػػخة ةػػعجامبكمية الصب  األمخاض العربية والشفدية قدعاذ بأست   نرخ الجيغ صادؽدمحم د/ أ. ػ

 السدالك البهليةجخاحة ماجدتيخ   دمحم ياسين دمحم دمحمـ ط/ 19
  المجشة :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػ ةػػعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعاذ بأست   أحسج أحسج جساؿ الجيغد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعاذ بأست  أسامة عبج الػىاب عبج الجػادد/ أ. ػ
 كفخ الذيػػػػػػػػػػػػػػخ ةػػعجامبكمية الصب  جخاحة السدالظ البػلية قدعاذ بأست  شارؽ دمحم عبجالباقي خميلد/ أ. ػ

 ظامجخاحة العماجدتيخ    خالج خسيذ قسخ الجولةـ ط/ 22
  المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ بأست  دمحم عبج هللا الراوي حبيبد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجخاحة العطػػػػػ قدعاذ بأست    عسخو صابخ الديجد/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةػػعجامبكمية الصب  جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ بأست    وليج دمحم عػيذد/ أ. ػ

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  خوك طايلإيسان عبج السشعم مبـ ط/ 21
  المجشة :

 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عدة جابخ فخجد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    ىذاـ نبيل خالجد/ أ. ػ
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    اف حدغ صبخي حشد/ أ. ػ

 ماجدتيخ األمخاض العربية والظب الشفدي   ناندي ثخوت دمحمـ ط/ 22
  المجشة :

 ػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػشب  بكمية األمخاض العربية والشفدية قدعاذ ورئيذ أست    رشا عمى القبانيد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض العربية والشفدية قدعاذ بأست   إبخاىيع الديج األحسخد/ أ. ػ
 بشياجامعة صب ال بكمية األمخاض العربيةوالشفدية قدعاذ ورئيذ أست   خالج سالـ مريمحيد/ أ. ػ
 
 
 ية والظب الشفديماجدتيخ األمخاض العرب  أحسج عمى سعج عمى حدنـ ط/ 23

  المجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػةشب  بكمية األمخاض العربية والشفدية قدعاذ ورئيذ أست    رشا عمى القبانيد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض العربية والشفدية قدعاذ بأست   مرصفي صالح مميظد/ أ. ػ
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 القاىػػػػػػػػػػػػػػخةجامعة صب ال بكمية األمخاض العربية والشفدية قدعاذ بأست   ػػػػػػػػػػػػػاروؽ أية هللا فػػػػػػػػػػػػػػػػػد/ أ. ػ
 ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرن   سارة الديج زكي كخيم الجينـ ط/ 24

  المجشة :
  فيػػػػػػػػةالسشػ جامعة صب ال بكمية األمخاض الرجرية والتجرف  قدعاذ بأست    رنا حمسي اليمباوي د/ أ. ػ
  السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الرجرية والتجرف  قدعاذ بأست   ميا يػسف الحفشاوي د/ أ. ػ
  بشيا جامعةصب ال بكمية األمخاض الرجرية والتجرف  قدعورئيذ اذأست   دمحم حديغ كامل الديجد/ أ. ػ

 ماجدتيخ طب وجخاحة العين  حدشاء دمحم وجيو دمحمـ ط/ 25
  لمجشة :ا
  السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية شب وجخاحة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ قدعاذ بأست   خالج الغشيسي سيج أحسجد/ أ. ػ
  السشػفيػػػػػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية شب وجخاحة العيغ قدعاذ ورئيذ أست   ىجي دمحم كامل الدبكيد/ أ. ػ
  ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية شب وجخاحة العيغ قدعاذ بأست   محسػد سخاجياسخ رجب د/ أ. ػ

 ماجدتيخ األشعة التذخيرية الدىخاء عبج هللا خميل أبه الحدنـ ط/ 26
  المجشة :

  السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األشعة التذخيريػة قدعاذ مداعج بأست   ياسسيغ حدشي حسيجةد/ أ. ػ
  السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األشعة التذخيرية قدعاذ مداعج بأست  ىياـ عبج السشرف عبج المصيفد/ أ. ػ
  السشرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةجامعة صب ال بكمية األشعة التذخيرية قدعاذ بأست    شالؿ أحسج عامخد/ أ. ػ

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية إسالم ناصخ صبخي بخيت دمحم ـ ط/ 27
  المجشة :

  السشػفيةجامعة صب ال بكمية القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    عػني جساؿ شمبيد/ أ. ػ
  السشػفيةجامعة صب البكمية القمب واألوعية الجمػية قدعاذمداعج بأست    مخاد بذاي ميشاد/ أ. ػ
  بشيػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية القمب واألوعية الجمػية قدعاذمداعج بأست   أحسج محسػد بشجاري د/ أ. ػ

 ماجدتيخ طب األطفال   نهرا طو محسهد البدظهيديـ ط/ 28
  المجشة :

  السشػفيةجامعة صب ال بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    غادة دمحم السذجد/ أ. ػ
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعاذ مداعج بأست   نجػاف يدخي صالحد/ أ. ػ
  بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست   أشخؼ دمحم شاىيغد/ أ. ػ
 
 
 ماجدتيخ جخاحة العظام   دمحم عبج العظيم سميسان دمحمـ ط/ 29

  المجشة :
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية ػػػػػػػػػػػػػاـجخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    الديج مخسي زكيد/ أ. ػ
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ ورئيذ أست    أيسغ دمحم عبيجد/ أ. ػ
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  جريػةاإلسكشجامعة صب ال بكمية جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ مداعج بأست    بياء أحسج مصاوعد/ أ. ػ
 ماجدتيخ جخاحة العظام    دمحم أشخف أبه داودـ ط/ 32

  المجشة :
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ بأست    عسخو صابخ الديجد/ أ. ػ
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة العطػ قدعباذ أست    عسخو عيج درويرد/ أ. ػ
  األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخجامعة صب ال بكمية جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ مداعج بأست   عساد دمحم عبجه زايجد/ أ. ػ

 احة التجسيل والحخوق دكتهراه جخ     دمحم الديج دمحم طايلـ ط/ 31
  المجشة :

  السشػفيةجامعة صب ال بكمية جخاحة التجسيل والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخوؽ  قدعاذ بأست    داليا مفخح الدقاد/ أ. ػ
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية جخاحة التجسيل والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخوؽ  قدعاذ بأست    فؤاد دمحم غخيبد/ أ. ػ
 ورئيذ لػاءشبيب أستاذالتجسيل واإلصالح باألكاديسيةالصبيةالعدكخية      بجوي مسجوح دمحمد/ أ. ػ

 التجسيل بالسدتذفي الجػي التخرز والسخكد الصبي العالسي  قدعب
 ماجدتيخ األمخاض العربية والظب الشفدي   الذيساء صالح تهفيق جسعوـ ط/ 32

  المجشة :
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية األمخاض العربية والشفديػػػػػػػػة عقداذ بأست  لسياء جساؿ الجيغ الحسخوايد/ أ. ػ
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية األمخاض العربية والشفديػػػػػػػػة قدعاذ بأست   أيسغ عبج الفتاح الحجادد/ أ. ػ
  عيغ شسذجامعةصب البكمية األمخاض العربيةوالشفديػػػػػػػػة قدعاذبأست  دمحم فكخي عبج العديد عيديد/ أ. ػ

 ماجدتيخ طب األطفال   شيساء عبج الحميم إبخاىيمـ ط/ 33
  المجشة :

  السشػفيةجامعة صب ال بكمية شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعاذ بأست    غادة دمحم السذجد/ أ. ػ
  السشػفيةجامعة صب ال بكمية ألشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿشب ا قدعاذ بأست   فادي دمحم الجشجيد/ أ. ػ
  بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعاذ بأست   أشخؼ دمحم شاىيغد/ أ. ػ

  928/4/12/2222الووضوع رقن 

شالب  (49لعجد ) تدجيل مهضهع الخسالةػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحهث
 وشالبة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . ..السػافقة عمى تدجيل مػضػع رسالة الساجدتيخ والجكتػراه ليع عمى الشحػ التالي 
 
  جخاحة العظامماجدتيخ   عبج الخحسن امين عبج الدتار ط/ـــ 1

 :  الخسالة مهضهع
 نتائج االستعجاؿ التجريجي لالعػجاج الخارجي لمخكبة بداوية اكبخ مغ عذخيغ درجة بػاسصة مثبت خارجي اليداروؼ .

 السذخفهن : 
 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  عػػػػػػػػػطاـجخاحة ال قدعاذ بأست   ىذاـ دمحم السػافيػ أ.د/ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامجخاحة العػػػػػػػػػطاـ بكمية الصب  قدعاذمداعج بأست    احسج ابخاىيع زايجهػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامحة العػػػػػػػػػطاـ بكمية الصب جخا قدعاذمداعج بأست    عساد احسج بجوي ػ   د/ 

 ماجدتيخ جخاحة العظام   احسج الذحات دمحم الديج ط/ـــ 2
 :  الخسالة مهضهع

 خذػنة الحيد االندي مغ الخكبة الشتائج الػضيفية بعج استعجاؿ اعمى عطسة القربة باستخجاـ القز الجخاحي السفتػح .
  السذخفهن :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامجخاحة العػػػػػػػػػطاـ بكمية الصب  قدعاذ بأست    الديج مخسي زكيػ أ.د/ 

 ػػةالسشػفيػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامجخاحة العػػػػػػػػػطاـ بكمية الصب  قدعاذمداعج بأست   عسخو عبج السخضي قشجيلػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامجخاحة العػػػػػػػػػطاـ بكمية الصب  قدعمجرس ب   سميساف حدغ سميساف زلمػػ   د/ 

 دكتهراه الجخاحة العامة    اشخف دمحم فخج عالم ط/ـــ 3
 :  الخسالة مهضهع

او عسل وصمة مغ المفائفى العادة البشاء بعج االستئراؿ في حاالت دراسة مقارنة بيغ تخميق مدار مددوج لمصعاـ 
 سخشاف الجدء العمػي مغ السعجة .

 السذخفهن : 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  العامةجخاحة ال قدعاذ بأست   حداـ عبج القادر الفلػ أ.د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالجخاحة العامة بكمية الصب  قدعاذ بأست    صبخي عساردمحمػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  ةجخاحة العػػػػػػػػػامال قدعاذمداعج بأست   حجاجمحسػد جساؿ الجيغ ػ   د/ 

 ػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  ةجخاحة العػػػػػػػػػامال قدعب مجرس   حسػد مججي العباسيمػ   د/ 

 دكتهراه الجخاحة العامة   دعاء عبج هللا خميل أبه الحدن ط/ـــ 4
 :  الخسالة مهضهع

 السعجة لعالج مخض اإلرتجاع السخيئي عشج األشفاؿ .مقارنة  جخاحة تػبيت بالسشطار مقابل نيدغ لختق فػىة 
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالجخاحة العامة بكمية الصب  قدعاذ بأست    مججي أحسج لػلحػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامصب الجخاحة العامة بكمية ال قدعاذ بأست    تامخ عمى سمصافػ أ.د/ 

 والتغحية األشفاؿ بسعيج الكبج القػمي بالسشػفية ياذ مداعج شب الكبج والجياز اليزسأست           حداـ الجيغ دمحم بديػنيػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػامة بكمية الصب الجخاحة العػػػػػػ قدعمجرس ب   أحسج دمحم الدلبانيػ   د/ 

 

 ماجدتيخ الجخاحة العامة   أحسج سسيخ عبج الخءوف يهسف ط/ـــ 5
 :  الخسالة مهضهع

ذ الجمدة معجؿ وشجة التياب البشكخياس بعج إجخاء مشطار القشػات السخارية واستئراؿ السخارة بالسشطار الجخاحي في نف
 في مقابل إجخاء مشطار القشػات السخارية ثع استئراؿ السخارة بالسشطار الجخاحي في جمدتيغ متباعجتيغ .

 السذخفهن : 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالجخاحة العامة بكمية الصب  قدعاذ ورئيذ أست   حاتع محسػد سمصافػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالجخاحة العػػػػػػػػػامة بكمية الصب  قدعمجرس ب    أحسج سامي مذعلػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالجخاحة العػػػػػػػػػامة بكمية الصب  قدعمجرس ب   أحسج ربيع عبج الباري ػ   د/ 

 ماجدتيخ الجخاحة العامة   ان عبج المظيف العياطشعب ط/ـــ 6
 :  الخسالة مهضهع

 الحقغ الخغػي عغ الحقغ بالدائل في العالج بالترمب لسخضي دوالي الداقيغ مغ الجرجة األولي .
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػػػعػػػػػػجامالجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعاذ بأست    أيسغ أحسج عسخػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالجخاحة العػػػػػػػػػامة بكمية الصب  قدعمجرس ب   فػزي أبػ بكخ محسػدػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالجخاحة العػػػػػػػػػامة بكمية الصب  قدعمجرس ب   الديج أبػ الحدغأحسج ػ   د/ 

 ماجدتيخ طب األطفال  سارة صبخي فؤاد الحامهلي ط/ـــ 7
 :  الخسالة مهضهع

تحميل تشبؤات التحكع في الشػبات لجي األشفاؿ السرابيغ بالرخع السقاوـ لألدوية والحيغ يتمقػف الشطاـ الغحائي 
 الكيتػني.
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  بقدعاذ أست   عمى دمحم الذافعيأ.د/ ػ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفاؿ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب    وائل عباس بحبحػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفاؿ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   زيغ عبج المصيف عسخد/  ػ  

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   ىبو دمحم صبحي الدفداؼػ   د/ 

 ماجدتيخ طب األطفال   سمهي الديج حجاج ط/ــ ـ8
 :  الخسالة مهضهع

 التشبؤ بسخاشخ القمب واألوعية الجمػية لجي األشفاؿ والسخاىقيغ السرخييغ الحيغ يعانػف مغ الدسشة السفخشة البديصة .
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاماؿ بكمية الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقدعاذ أست    أحسج أنػر خصابػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   أحسج شػقي أبػ ىػلةػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شب األشفػػ قدعمجرس ب   ىبو دمحم صبحي الدفداؼػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاماألشعة التذخيرية بكمية الصب  قدعمجرس ب   شخيف رمزاف عبج الخالقػ   د/ 

 فالماجدتيخ طب األط   أحسج دمحم وىبو شحاتو ط/ـــ 9
 :  الخسالة مهضهع

تقييع الػضيفة األنقباضية لمبصيغ األيسغ بعج إصالح الحاجد األذيشي بػاسصة التجخل الجخاحي والقدصخة باستخجاـ دوبمخ 
 األندجة .
 السذخفهن : 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػعػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  بقدعاذ أست    فييسة دمحم حدافػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   باسع عبج الفتاح الجدارػ   د/ 

 ماجدتيخ طب األطفال   ىايجي شاىخ ششجي ط/ـــ 10
 :  الخسالة مهضهع

 فيتاميغ سي في األشفاؿ حجيثي الػالدة السرابيغ بالرفخاء .دراسة مدتػي 
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  بقدعاذ أست   ميا عاشف دمحم تػفيقػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شب األ قدعزميل ب   مشى فاروؽ الدسميييػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعمجرس ب   أميخة سامي السغخبيػ   د/ 

 طفالماجدتيخ طب األ   غادة أحسج شخباش ط/ـــ 11
 :  الخسالة مهضهع

التفخيق بيغ احتقاف الخئة وعجوي الخئة باستخجاـ السػجات فػؽ الرػتية لمخئة في أمخاض القمب الخمقية مع تحػيمة كبيخة 
 مغ اليدار إلى اليسيغ .

 السذخفهن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية ال بقدعاذ أست    الدعيج رشاد فػدهػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   باسع عبج الفتاح الجدارػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجاممية الصب األشعة التذخيرية بك قدعمجرس ب  محسػد دمحم أحسج معػضػ   د/ 

 ماجدتيخ طب األطفال  نيي عرام عبج الفتاح خمف ط/ـــ 12
 :  الخسالة مهضهع

تقييع األشفاؿ السرخييغ السرابيغ بحسي البحخ األبيس الستػسط فيسا يتعمق بسقاومة األندػليغ وتغيخات الذعيخات 
 .الجمػية في شيات الطفخ 

 السذخفهن : 
 السشػفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   رانيا صالح الدياتػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   أحسج شػقي أبػ ىػلةػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػةاألمخاض الجمجية والتشاسمية بكمية شب  قدعأستاذ مداعج ب    وفاء أحسج شحاتوػ   د/ 

 

 

 ماجدتيخ طب األطفال  أميخة سعيج عبج الخحيم الكفخاوي  ط/ـــ 13
 :  الخسالة مهضهع

 السرابيغ بأمخاض السشاعة لمغجة الجرقية . مع ندبة فيتاميغ )د( في األشفاؿ VDRدراسة ارتباط تعجد األشكاؿ لجيغ 
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   نجػاف يدخي صالحػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػعػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   زيشب صبخي أبػ زنةػ   د/ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعمجرس ب   أماني دمحم عبج السقرػدػ   د/ 

 ماجدتيخ طب األطفال  شادي دمحم يدخي الخهلي ط/ـــ 14
 :  الخسالة مهضهع

 الػضيفي في الحاالت الحخجة لألشفاؿ : دور التتبع الشقصي . تقييع االعتالؿ القمبي
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  بقدعاذ أست   فادي دمحم الجشجيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامألوعية الجمػية بكمية الصب القمب وا بقدعاذ أست   محسػد عمى سميسافػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   دمحم سعيج السكاوي ػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامة الصب شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمي قدعمجرس ب   عمياء عيجي عبج العديدػ   د/ 

 ماجدتيخ طب األطفال   ىجيخ أسامة مشيخ ط/ـــ 15
 :  الخسالة مهضهع

 تقييع دور مؤشخ التقمز العزمي الفعاؿ في األوعية في التشبؤ بأمخاض ووفيات األشفاؿ حجيثي الػالدة .
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  بقدعاذ أست   الجشجيفادي دمحم ػ أ.د/ 

 ةػػػالسشػفيػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعب أستاذ مداعج   ديشا عبجالخازؽ ميجافػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب    أحسج البشا أمانيػ   د/ 

 دكتهراه أمخاض الباطشة العامة  مرظفي عاطف عبج السجيج ط/ـــ 16
 :  الخسالة مهضهع

شخفزة عمى عالمات االلتياب بعج جمدو االسترفاء الجمػي تأثيخ استخجاـ محمػؿ الغديل الكمػي ذو درجة الحخارة الس
 في مخضي االسترفاء الجمػي السشتطع .

 السذخفهن : 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقدعاذ أست    راغب تػفيقأحسج ػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػالسشػفيػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  الباششة العامة قدعب أستاذ مداعج   ح ياسيغياسيغ صالػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  الباششة العامػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب   كساؿ عبج الخالقىبو ػ   د/ 

 

 

 دكتهراه أمخاض الباطشة العامة   امي سالمإسالم س ط/ـــ 17
 :  الخسالة مهضهع

 االميمػيج الكمػي خفيف الدمدة في السخضي السرخييغ : دراسة وصفية مغ مخكد واحج .
 السذخفهن : 

 ػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   عالء عفت  عبج الحسيجػ   د/ 

 بشي سػيف ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   وساـ إسساعيل مرصفيػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   دعاء دمحم الذاميػ   د/ 
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 ماجدتيخ أمخاض الباطشة العامة  دمحم حديشي دمحم بدسة ط/ـــ 18
 :  الخسالة مهضهع

تقييع مدتػي كالبخوتكتيغ االستدقائي في تذخيز التياب البخيتػف الجخثػمي العفػي في السخضي السرابيغ بتميف 
 الكبج نتيجة فيخوس سي ونتائجو .

 السذخفهن : 
 السشػفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  دعورئيذ قاذ أست   عبج هللا عبج العديد بيشديػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاػ   د/ 

 ة العامةأمخاض الباطش ماجدتيخ  محسهد عظية سعج شخيف ط/ـــ 19
 :  الخسالة مهضهع

 مقاومة اإلندػليغ لجي البالغيغ السرخييغ السرابيغ بالثالسيسيا الغيخ معتسجة عمى نقل الجـ .
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   دمحم أحسج عبج الحافظػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  الكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقدعاذ أست   عبج الخؤوؼ داوودأشخؼ ػ أ.د/ 

 ػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   دعاء دمحم الذاميػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض الباطشة العامة  أسساء حشفي نبيو حشفي ط/ـــ 20
 :  الخسالة مهضهع

 ضعف اإلدراؾ لجي كبار الدغ مغ السرخييغ السرابيغ بفقخ الجـ بدبب نقز الحجيج .
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةػػػػػعػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   عالء عفت عبج الحسيجػ   د/ 

 السشػفيػػػة ةػػػعػػجاماألمخاض العربية والشفدية بكمية الصب  بقدعاذ أست   أيسغ عبج الفتاح الحجادػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   دعاء دمحم الذاميػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض الباطشة العامة  جهن عادل حشاني يهسف ط/ـــ 21
 :  الخسالة مهضهع

دراسة ندب كالبخوتكتيغ في البخاز لستابعة تحدغ أمخاض األمعاء االلتيابية بعج تذخيريا بإجخاء السشاضيخ وتحميل 
 باثػلػجي لمعيشات في السخضي السرخييغ .

 السذخفهن : 
 السشػفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  ورئيذ قدعاذ أست   هللا عبج العديد بيشدي عبجػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب  عبج الباري عبج العديدىاني ػ   د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب  قدعمجرس ب   عمياء أبػ السجج مريمحيػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض الباطشة العامة   أحسج دمحم سامي فايج ط/ـــ 22
 :  الخسالة مهضهع



 11/12/2222األحج السهافق  السشعقجة يهم 2222/2223لمعام الجامعي الخابعة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

33 

 
 

 دراسة مدتػي الببتيج سي في مخضي الدكخي مغ الشػع الثاني الحيغ يعانػف مغ اعتالؿ الذبكية واعتالؿ الكمي .
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ تأس   عالء عبج الدالـ داوودػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب    دمحم زكخيا نػحػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   شيساء كساؿ الجيغ زويغػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامشب وجخاحة العيغ بكمية الصب  قدعمجرس ب   عمى عبج الحكع الحايذػ   د/ 

 لباطشة العامةماجدتيخ أمخاض ا  أسساء يحيي أحسج ىيكل ط/ـــ 23
 :  الخسالة مهضهع

 ( لتقييع إصابة الكمي الحادة بعج زراعة الكبج .NGALبالجيالتيشاز البػلي ) تقييع دور الميبػكاليغ السختبط
 السذخفهن : 

 ػػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب  عبج العديد ىاني عبج الباري ػ   د/ 

 بالسشػفيػػػػة مجرس أمخاض الكبج والجياز اليزسي بسعيج الكبج القػمي   عسخو إبخاىيع شمبيػ   د/ 

 ةالسشػفي ةعجامبكمية الصب  اإلكميشيكية االباثػلػجي قدعب أستاذ مداعج    حشاف مدعج بجيخد/ ػ   
 ماجدتيخ أمخاض الباطشة العامة   دمحم الديج وىبو نعيم ط/ـــ 24
 :  الخسالة مهضهع

 دراسة عجوي التياب الكبج بي الخفي في مخضي سخشاف الكبج الحيغ تمقػا العالج الججيج لفيخوس سي .
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  ورئيذ قدعاذ أست   عبج هللا عبج العديد بيشديػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب  ىاني عبج الباري عبج العديدػ   د/ 

 دكتهراه أمخاض القمب واألوعية الجمهية  عسخو يدخي عبج الجهاد دمحم ط/ـــ 25
 :  الخسالة مهضهع

ة ىيكمة الرساميغ الستخالي وثالثي الذخفات في مخضي الخجفاف األذيشي غيخ الرسامي : دراسة باستخجاـ تقييع إعاد
 السػجات الرػتية عبخ السخئ ثالثية األبعاد عمى القمب .

 السذخفهن : 
 السشػفية ةعجامالقمب واألوعية الجمػية بكمية الصب  ورئيذ قدعاذأست   دمحم فيسي الشعسانيػ أ.د/ 

 ةػػػػػػػالسشػفيػػػ ةعػػػػػػػػػػػػػجامبكمية الصب  قمب واألوعية الجمػيةال قدعمجرس ب   سػزي صالح الشيغ/ ػ   د
 دكتهراه أمخاض القمب واألوعية الجمهية  عاصم دمحم وفيق عبج هللا ط/ـــ 26
 :  الخسالة مهضهع
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ي الذخياف الستفخع مشو والحي يعقبو استخجاـ الشتائج الدخيخية الستخجاـ بالػناتيغ واحجه بالذخياف الخئيدي واخخي ف
 ةدعامات في كال الذخيانيغ مقابل استخجاـ البالػنات الجوائية في الذخياف الفخعي في عالج ضيق الذخاييغ التاجي

 . ةالستذعب
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجامة بكمية الصب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمب واألوعية الجمػي قدعب اذأست   أحسج عبج العديد عسارةػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػية بكمية الصب  قدعمجرس ب   أسساء عبج الكخيع قشاوي ػ   د/ 

 دكتهراه أمخاض القمب واألوعية الجمهية   أسامة رمزان قشجيل ط/ـــ 27
 :  الخسالة مهضهع

األورشي عبخ القدصخة في الزيق الذجيج في الرساـ األورشي عمى الػضيفة األنقباضية  التأثيخ السبكخ لدراعة الرساـ
 لمبصيغ األيسغ وإقتخاف البصيغ األيسغ والذخياف الخئػي .

 السذخفهن : 
 السشػفية ةعجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست   محسػد عمى سميسافػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالقمب واألوعيةالجمػية بكمية الصب أستاذمداعج بقدع     عػني جساؿ شمبيػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػية بكمية الصب  قدعمجرس ب   سػزي صالح الشيغػ   د/ 

 مهيةماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الج   دمحم أحسج رمزان ط/ـــ 28
 :  الخسالة مهضهع

تقييع الفخؽ في وضيفة البصيغ األيدخ اإلنبداشية بيغ السخضي السرابيغ بتزخع وضعف عزمة القمب بعج تشاوليع 
 عقار الجاباجميفمػزيغ بػاسصة التتبع الخقصي والترػيخ اإلجيادي لمقمب بالسػجات فػؽ الرػتية .

 السذخفهن : 
 السشػفية ةعجامالقمب واألوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجمػية بكمية الصب  عبقد اذأست    أحسج أشخؼ رضاػ أ.د/ 

 السشػفيػة ةعجامالجمػية بكمية الصب قمب واألوعيةال قدعأستاذمداعج ب   أحسج مختار القخشػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػية بكمية الصب  قدعمجرس ب   سػزي صالح الشيغػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمهية  شهقي دمحم شهقي عمى ط/ـــ 29
 :  الخسالة مهضهع

 ( والحجوث السبكخ لقرػر الذخاييغ التاجية .rs4986938) 2العالقة بيغ التحػر الجيشي لسدتقبالت اإلستخوجيغ ػػػ 
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست    أماني رجب سخاجػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالقمب واألوعيةالجمػية بكمية الصب أستاذمداعج بقدع     عػني جساؿ شمبيػ   د/ 

 شػفيػػػػػػػػػػةالس ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػية بكمية الصب  قدعمجرس ب   سػزي صالح الشيغػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباثػلػجيا اإلكميشيكيػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   عبيخ عبج الفتاح الجدارػ   د/ 

 أمخاض القمب واألوعية الجمهية ماجدتيخ أحسج صالح الجين دمحم الجشجي ط/ـــ 30
 :  الخسالة مهضهع
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مخضي االرتجاع األولي لمرساـ السيتخالي بعج استبجاؿ الرساـ بالسقارنة مع إصالحو تقييع وضائف األذيغ األيدخ في 
 : دراسة باستخجاـ تقشية التتبع الخقصي بالسػجات فػؽ الرػتية .

 السذخفهن : 
 شػفيةالس ةعجامالقمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست    نجالء فييع أحسجػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالقمب واألوعية الجمػية بكمية الصب  قدعمجرس ب   سػزي صالح الشيغػ   د/ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   ماكخيشا سسيخ يهسف ط/ـــ 31
 :  الخسالة مهضهع

 في البياؽ : دراسة إكميشيكية وجديئية . 2أية أي اـ 
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  مداعج بقدعاذ أست   سالي دمحم الحفشاوي ػ   د/ 

 لجمجية والتشاسميةماجدتيخ األمخاض ا  شيخين نبيل عاطف عهيزة ط/ـــ 32
 :  الخسالة مهضهع

 في البياؽ : دراسة إكميشيكية وجديئية . 1نػد ػػػػػ
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب الكيسياء الحيػيػػػػ مداعج بقدعاذ أست   سالي دمحم الحفشاوي ػ   د/ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  إيسان عبج المظيف عبج المظيف مظاوع ط/ـــ 33
 :  الخسالة مهضهع

 في الججرة والشجبة الستزخسة . 1اإلضيار السشاعي اليدتػكيسيائي ؿ كمػديغ  ػػػػ
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست   يطإيساف عبج الفتاح سمػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب  بقدعاذ أست    رحاب مشيخ سسكةػ أ.د/ 

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   لشجارسارة عبج هللا ا ط/ـــ 34
 :  الخسالة مهضهع

 تأثيخ تجخيغ الدجائخ الثقيل عمى وضيفة اإلنتراب .
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست   عبج هللا دمحم عصيةػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالكيسياء الحيػية الصبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست   إيساف عبج الفتاح بجرػ أ.د/ 

 
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  رويجا جياد الجين حدن سسيخ ط/ـــ 35
 :  الخسالة مهضهع
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 تأثيخ السجاعبو مغ وجية نطخ عيشو مغ الشداء السرخيات .
 السذخفهن : 

 ةػػػػػالسشػفيشب بكمية األمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػػػة  بقدعورئيذ اذ أست   جابخ دمحم عبج الػاحجػ أ.د/ 
 ةػػػػػالسشػفيشب بكمية  الرحة العامة وشب السجتسع قدعورئيذ اذ أست   محسػد الديج أبػ سالعد/ أ. ػ
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   صفاء محسهد الحبذي ط/ـــ 36
  : الخسالة مهضهع

 دراسة فاعمية حسس التخانكداميظ في عالج الكمف باستخجاـ مختمف أشكالو .
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجاماألمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست   مرصفي دمحم سميسافػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامبكمية الصب  ةالفارماكػلػجيا اإلكميشيكيػػػػػػػػػػػػػ بقدعمجرس    غادة عادؿ حجازي ػ   د/ 

 دكتهراه التهليج وأمخاض الشداء نيال دمحم عبج القادر الجيالني ط/ـــ 37
 :  الخسالة مهضهع

( لتخثخ الجـ في حاالت تعثخ A1298C( )C677Tفحز الصفخات الجيشية إلنديع إختداؿ السيثيميغ تتخاىيجروفػالت )
 الحسل الستكخر .
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  بقدعاذ أست   ج سامي قشجيلدمحم أحسػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  بقدعاذ أست   عالء الجيغ فتح هللا الحمبيػ أ.د/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثشب الجشيغ السخكد القػمي لمبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ اأست    خالج رمدي جابخػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشداء بكمية الصب  بقدعاذمداعج أست   أحسج ثخوت أبػ دقيقةد/   ػ 

 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء  عبج هللا عبج الغفار بذيخمخام  ط/ـــ 38
 :  الخسالة مهضهع

عالمات السػجات فػؽ الرػتية في الثمث األوؿ مغ الحسل لمتشبؤ بػبائيات شيف السذيسة السمترقة في السخيزة ذات 
 والده قيرخية سابقة .
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجاموأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب التػليج  بقدعاذ أست   أسامة عمى الكيالنيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  بقدعاذ أست    أيسغ الديج سميسافػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجاموأمخاض الشداء بكمية الصب التػليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج  بقدعمجرس    دمحم زكخيا سايخدايخػ   د/ 

 ماجدتيخ التهليج وأمخاض الشداء  بتهل عبج هللا عبج الغفار بذيخ ط/ـــ 39
 :  الخسالة مهضهع

دقة قياس قصخ السخيخ الجشيشي مقابل القياس الحيػي لمجشيغ في تقجيخ عسخ الجشيغ في حاالت تأخخ الشسػ داخل 
 الخحع.

 السذخفهن : 
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 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  بقدعاذ أست  ء مدعػد عبج الجيج جسعوعالػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  بقدعاذ أست   عالء الجيغ فتح هللا الحمبيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشداء بكمية الصب  بقدعاذمداعج أست   عشتخدمحم الدباعي ػ أ.د/ 

 دكتهراه التهليج وأمخاض الشداء   عمياء عمى دمحم فايج ط/ـــ 40
 :  الخسالة مهضهع

تقييع دقة تذخيز العزاؿ الغجي لمخحع عغ شخيق قياس حجيث )ندبة عزل الخحع إلى عشق الخحع( باستخجاـ 
 رػتية ؛ دراسة مدتقبمية .السػجات فػؽ ال
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  بقدعاذ أست   دمحم عبج الغشي عسارةػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشداء بكمية الصب  بقدعاذمداعج أست   دمحم الدباعي عشتخػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتػليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج وأمخاض الشداء بكمية الصب  بقدعمجرس    البخ عبج السجيج شخؼ عبجػ   د/ 

 دكتهراه التهليج وأمخاض الشداء  شيساء إسالم دمحم عمى ط/ـــ 41
 :  الخسالة مهضهع

 القيسة السزافة لسشطار البصغ في حاالت آالـ الحػض السدمشة .
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  بقدعاذ أست    سالمة جاددمحم .د/ ػ أ

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  بقدعاذ أست    نياد محسػد حدشيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتػليج وأمخاض الشداء بكمية الصب  بقدعاذمداعج ستأ   إبخاىيع عمى سيف الشرخػ أ.د/ 

 دكتهراه طب الحاالت الحخجة  جياد محسهد فهزي خشاني ط/ـــ 42
 :  الخسالة مهضهع

استخجاـ نتيجة السػجات فػؽ الرػتية الػريجية كأداة لمتشبؤ بحجوث إصافة الكمي الحادة في مخضي الرجمة البكتيخية 
 الحادة .
 ذخفهن : الس

 السشػفية ةعجامالتخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة بكمية الصب  بقدعاذ أست    حاتع أميغ عصا هللاػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتخجيخوالعشاية السخكدة بكمية الصب  بقدعاذمداعج أست    ياسخ إبخاىيع فتحيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ والعشاية السخكدة بكمية الصب التخجي بقدعمجرس     أحسج شو حمػةػ   د/ 

 جامعةالسشػفيةالتخجيخ بكميةالصب  بقدعمجرس شب الحاالت الحخجة    ىشادي دمحم الفقيػ   د/ 

 دكتهراه طب الحاالت الحخجة   أحسج سامي ضيا ط/ـــ 43
 :  الخسالة مهضهع

 التدسع الجمػي .دراسو قيسو تقييع البصيغ األيسغ في مخضي 
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجامالتخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة بكمية الصب  بقدعاذ أست   خالج مػسي أبػ العشيغػ أ.د/ 
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 السشػفية ةعجامالتخجيخوالعشاية السخكدة بكمية الصب  بقدعاذمداعج أست   دمحم عبج الخحسغ سالعػ أ.د/ 

 السشػفيةالرحة العامة وشب السجتسع بكمية شب  بقدعاذ مداعج أست   لعديد قاسسيزيشب عبج اػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامالتخجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ والعشاية السخكدة بكمية الصب  بقدعمجرس    نيفيغ مرصفي سميسافػ   د/ 

 السشػفية ةعجامشاية السخكدة بكمية الصب التخجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ والع بقدعمجرس   عالء الجيغ عبج الديج الدقاػ   د/ 

 األشعة التذخيريةدكتهراه   آية خيخت عمى مرظفي ط/ـــ 44
 :  الخسالة مهضهع

دور الترػيخ اإللدتػجخافي بالسػجات فػؽ الرػتية والتخميق السقصعي مقارنة بالتحميل الشديجي السخضي في تػصيف 
 آفات الثجي السختمقة .
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجاماألشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست    خؼ أنيذ زيتػف أشػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجاماألشعة التذخيريػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ مداعج أست    رحاب دمحم حبيبػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب األشعة الت بقدعمجرس    صفاء أبػ القاسع دمحمػ   د/ 

 ماجدتيخ األشعة التذخيرية  مخوة أحسج عبج السجيج سميم ط/ـــ 45
 :  الخسالة مهضهع

 دور الخنيغ السغشاشيدي في تذخيز آالـ الجانب الدنجي مغ الخسغ .
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجاماألشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعباذ أست   دمحم شػقي عبج هللاػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجاماألشعة التذخيريػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ مداعج أست   سػزاف فؤاد الديج عسخػ أ.د/ 

 الباثهلهجيا اإلكميشيكيةماجدتيخ    غادة عاطف أبه غالية ط/ـــ 46
 :  الخسالة مهضهع

 عمى حجوث الدكتة الجماغية في السخضي السرخييغ . 2دراسة تأثيخ التغيخات الجيشية لمسيتالػبخوتيشازػػػػ
 السذخفهن : 

 السشػفية ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكي بقدعاذ أست    روحية حدغ العجؿػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامبكمية الصب  الباثػلػجيا اإلكميشيكية بقدعمداعج اذ أست    عسخ ثخيا أحسجػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػةبكمية شب  األمخاض العربية والشفدية بقدعاذ مداعج أست   خالج حاتع معخوؼ عفيفيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكي بقدعمجرس    أسساء دمحم الذيسيػ   د/ 

 
 عالج األورام والظب الشهوي  دكتهراه   دمحم أحسج شمبي ط/ـــ 47
 :  الخسالة مهضهع

دراسة ذات السخحمة الثانية لتقييع العالج اإلشعاعي ناقز التجدئة و السراحب لمكيسيائي يميو العالج اإلشعاعي 
 السػضعي كعالج جحري لدخشاف عشق الخحع .

 السذخفهن : 
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 السشػفية ةعجامبكمية الصب  الج األوراـ والصب الشػوي ػػػػػع بقدعاذ أست   إيساف عبج الخازؽ تػفيقػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػةبكمية شب  عالج األوراـ والصب الشػوي  بقدعاذ مداعج أست   أشخؼ الديج عبج الغشيػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامبكمية الصب  ج األوراـ والصب الشػوي عال بقدعمجرس    أميخة إبخاىيع الجسػقيػ   د/ 

 السشػفية ةعجامبكمية الصب  عالج األوراـ والصب الشػوي  بقدعمجرس    أميخة حدشي حجازي ػ   د/ 

 دكتهراه الدسعيات   ناندي فتحي عسخان ط/ـــ 48
 :  الخسالة مهضهع

 نتائج الدسع واالتداف في مخضي الرجاع الشرفي .
 السذخفهن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاألنف واألذف والحشجخة بكمية شب  الدسعيات بقدعاذ أست   حداـ سشي البياء شمعتػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػةاألنف واألذف والحشجخة بصب  الدسعيات بقدعاذ مداعج أست   أحسج محسػد زيغ العابجيغػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػةألنف واألذف والحشجخة بكمية شب ا الدسعيات بقدعمجرس    أسساء صالح مختارػ   د/ 

 ماجدتيخ أمخاض الباطشة العامة  غادة أحسج عبج الفتاح شاىين ط/ـــ 49
 :  الخسالة مهضهع

حـد الرفائح الجمػية ومتػسط حجع الرفائح الجمػية في تقييع تميف الكبج ومخض الكبج الجىشي غيخ الكحػلي لجي 
 السخضي السرخييغ .

 سذخفهن : ال
 السشػفيػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  بقدعاذ أست   الديج إبخاىيع الذايبػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامالباششة العامة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب  عبج الشاصخ عبج العاشي جاد هللاػ   د/ 

 السشػفية ةعجامالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   بالؿ عبج السحدغ مشترخػ   د/ 

  922/4/12/2222الووضوع رقن 

ح السهافقــة عمــى اعتســاد التقــاريخ الفخديــة والجساعيــة ومــش ػػػ بذػػأفمــحكخة أ.د/ وكيــل الكميــة لمجراســات العميــا والبحــهث 
 لكل من عمى الشحه التالي : الجرجة
 
 التقجيخ التخرص الجرجة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  م

 ػػػػػػػػػػ عالج األوراـ والصب الشػوي  دكتػراه  دمحم سعيج الدشباوي  ط/ 1
 ػػػػػػػػػػ عالج األوراـ والصب الشػوي  دكتػراه  إيساف حمسي دسػقي حبيرط/ 2
 ػػػػػػػػ جخاحة العطاـ دكتػراه  دمحم كساؿ مرصفي مدخجو ط/ 3
 ػػػػػػػػػػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية دكتػراه  ريسػف صالح عجلي عبج هللا ط/ 4
 ػػػػػػػػػػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية دكتػراه  أحسج جبخ بخيظ عامخ ط/ 5
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شفاؿشب األ دكتػراه  ديشا عبج العديد حساد ط/ 6
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شب األشفاؿ دكتػراه  رضػي دمحم عبج الحكيع زيشة ط/ 7
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ جخاحة التجسيل والحخوؽ  دكتػراه  محسػد صادؽ الديج سالع ط/ 8
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القــ

 ــرار

: 

السػافقة 
.. ويخفع 
 لمجامعة .
الووض

وع 

رقن 

129/4

/12/

2222  

اعتساد 
نتيجة 
 الجدء
 األوؿ
ساعات 
معتسج 
دور 
أكتػبخ 
2022 
عمى 
الشحػ 

 التالي :
أوال : 
 الجبمهم :

 شدبةال الخاسبين الشاجحين الغائبين الحاضخين السقيجين التخرص م

 %55 9 11 2 20 22 شب األشفاؿ 1
 %33.33 4 1 3 6 9 الباثػلػجيا اإلكميشيكية 2

 ػػػػػػػػػػػػػػ األمخاض الجمجية والتشاسمية دكتػراه  رانيو اماـ دمحم البشاط/ 9
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ شا لػيذ أسعج حشامي ط/ 10
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ مخوة شػقي سيج ىػلةط/ 11
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ رحاب حدغ عمى مرصفي ط/ 12
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ حدشا فتحي حدغ غخيب ط/ 13
 اجيج جج شب األشفاؿ ماجدتيخ شيساء إبخاىيع رمزاف زلط ط/ 14
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ إيساف أحسج عبج الحسيج مشرػر ط/ 15
 جيج ججا شب وجخاحة العيغ  ماجدتيخ شيخيغ نديع عصا يػسف ط/ 16
 جيج// شب وجخاحة العيغ  ماجدتيخ كارمغ كامل صسػئيل ط/ 17
 جيج// شب وجخاحة العيغ  ماجدتيخ ىجيخ عصية الذبذيخي  ط/ 18
 جيج ججا جخاحة العطاـ ماجدتيخ عبج الغشيأحسج دمحم فػزي ط/ 19
 جيج// جخاحة العطاـ ماجدتيخ إسالـ عبجالحكيع عبج المصيف ط/ 20
 جيج// جخاحة العطاـ ماجدتيخ أحسج حداـ الجيغ عبج الفتاح ط/ 21
 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة ماجدتيخ أحسج وحيج دمحم ط/ 22
 جيج// جخاحة األنف واألذف والحشجخة ماجدتيخ إسالـ دمحم جساؿ أحسج بجوي ط/ 23
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ أية حدغ دمحم الجشجيط/ 24
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ ىشاء جسيل فييع صقخط/ 25
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ أمل الديج عمى والي ط/ 26
 جيج// األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ عبج السقرػد دربالة حشاف ط/ 27
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ شيساء أحسج محخوس عصية ط/ 28
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ إسخاء الديج عبج السغشي الشجار ط/ 29
 جيج// جية والتشاسميةاألمخاض الجم ماجدتيخ إيشاس حامج جػده ط/ 30
 جيج// شب السشاشق الحارة وصحتيا ماجدتيخ عالء جساؿ سعيج مصاوع ط/ 31
 جيج ججا التػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ ميخاؿ أحسج سعج ط/ 32
 جيج ججا الجخاحة العامة ماجدتيخ آالء جالؿ إبخاىيع مطمػـط/ 33
 جيج// األشعة التذخيرية ماجدتيخ مخوة رجب المصف ط/ 34
 جيج// األمخاض العربية والصب الشفدي ماجدتيخ صالح إبخاىيع رشػاف ط/ 35
 جيج// األشعة التذخيرية دبمـػ سارة يحيي زكخيا زايجه ط/ 36
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 %88.24 5 15 3 17 20 التػليج وأمخاض الشداء 3
 %60 4 6 2 10 12 الجخاحة العامة 4
 صفخ% 1 ػػػػ 1 1 2 جخاحة األنف واألذف والحشجخة 5
 %100 ػػػػ 2 1 2 3 شب األسخة 6
 صفخ% 2 ػػػػػ ػػػػ 2 2 األمخاض الرجرية والتجرف  7
 %71.43 2 5 1 7 8 جخاحة العطاـ 8
 %50 10 10 4 20 24 أمخاض الباششة العامة 9
 صفخ% 4 ػػػػػػ ػػػػػ 4 4 الدسعيات 10
 صفخ% 1 ػػػػػػ ػػػػػػػ 1 1 البػليةجخاحة السدالظ  11
 %100 ػػػػػ 1 ػػػػػػ 1 1 شب السشاشق الحارة 12
 صفخ% 3 ػػػػ 1 3 4 األمخاض العربية والصب الشفدي 13
 صفخ% 1 ػػػػػ ػػػػػ 1 1 الصب الصبيعي والتأىيل 14
 %36.36 4 5 2 11 13 شب وجخاحة العيغ 15
 %62.35 32 53 8 85 93 األمخاض الجمجية والتشاسمية 16
 صفخ% 2 ػػػػػػػ ػػػػػػ 2 2 التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع 17
 %66.66 1 2 2 3 5 أمخاض القمب واألوعية الجمػية 18
 : الساجدتيخ:  ثانيا
 الشدبة الخاسبين الشاجحين الغائبين الحاضخين السقيجين التخرص م

 %100 ػػػػ 3 ػػػػ 3 3 جخاحة العطاـ 1
 %81.82 2 9 ػػػػ 11 11 تػليج وأمخاض الشداءال 2
 %50 1 1 ػػػػ 2 2 جخاحة األنف واألذف والحشجخة 3
 %66.67 1 2 ػػػػ 3 3 التخاشب 4
 %100 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 الدسعيات 5
 %100 ػػػػ 3 ػػػػ 3 3 الفديػلػجيا 6
 %100 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 ةالفارماكػلػجيا اإلكميشيكي 7
 %100 ػػػػ 5 ػػػػ 5 5 الباثػلػجيا 8
 %100 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 عالج األوراـ والصب الشػوي  9
 %100 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 جخاحة السدالظ البػلية 10
 %100 ػػػػ 4 ػػػػ 4 4 اليدتػلػجيا 11
 %75 1 3 1 4 5 التخجيخ والعشاية السخكدة 12
 %14.29 6 1 1 7 8 شب الحاالت الحخجة 13



 11/12/2222األحج السهافق  السشعقجة يهم 2222/2223لمعام الجامعي الخابعة" الجمدة"مجمذ الكمية محزخ اجتساع 

 

42 

 
 

 %84.85 5 28 5 33 38 والتشاسمية األمخاض الجمجية 14
 %100 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 الصب الصبيعي والتأىيل 15
 %100 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 األمخاض العربية والصب الشفدي 16
 %100 ػػػػ 3 ػػػػ 3 3 التذخيح وعمع األجشة 17
 %40 6 4 ػػػ 10 10 األشعة التذخيرية 18
 %93.75 1 15 1 16 17 أمخاض القمب واألوعية الجمػية 19
 %76.92 3 10 ػػػػ 13 13 الجخاحة العامة  20
 %66.67 1 2 1 3 4 شب السشاشق الحارة 21
 %100 ػػػػ 2 ػػػػ 2 2 الصفيميات 22
 %66.67 1 2 ػػػػ 3 3 األمخاض الرجرية 23
 %100 ػػػػ 3 ػػػػ 3 3 السيكخوبيػلػجيا 24
 %57.14 3 4 3 7 10 الباثػلػجيا اإلكميشيكية 25
 %64.71 6 11 2 17 19 أمخاض الباششة العامة 26
 %12.12 28 4 5 33 37 شب وجخاحة العيغ 27
 %100 ػػػػ 2 1 2 3 شب األسخة 28
 %88 3 22 6 25 31 شب األشفاؿ 29
 %100 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 الرحة العامة وشب السجتسع 30
 : الجكتهراه:  ثالثا
 الشدبة الخاسبين الشاجحين نالغائبي الحاضخين السقيجين التخرص م

 %93.3 12 1 1 13 14 أمخاض القمب واألوعية الجمػية 1
 %80 4 1 1 5 6 شب األشفاؿ 2
 %33.33 7 14 1 21 22 جخاحة التجسيل والحخوؽ  3
 %50 1 1 ػػػػػػػػ 1 2 الصب الشفدي 4
 %19.5 17 4 1 21 22 شب وجخاحة العيغ 5
 %100 ػػػػػػػ 1 ػػػػػػػػػػ 1 1 األمخاض الجمجية والتشاسمية 6
 %100 ػػػػ 1 ػػػػػ 1 1 األمخاض الرجرية والتجرف  7
 %100 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 جخاحة السدالظ البػلية 8
 %12.5 7 1 1 8 9 الجخاحة العامة  9
 %50 1 1 ػػػػػػػػػػػػ 2 2 شب السشاشق الحارة وصحتيا 10
 %100 ػػػػ 2 ػػػػػ 2 2 الباثػلػجيا اإلكميشيكية 11
 %100 ػػػػػ 1 ػػػػ 1 1 عالج األوراـ والصب الشػوي  12
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 %100 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 الصفيميات 13
 %100 ػػػػ 3 ػػػػػ 3 3 األمخاض الباششة العامة 14
 %60 2 3 ػػػػ 5 5 التػليج وأمخاض الشداء 15
 %100 ػػػػػ 3 ػػػػػ 3 3 شب الصػارئ  16
 %42.5 4 3 3 7 10 ج األلعالتخجيخ والعشاية السخكدة وعال 17
 %100 ػػػػػػػػػ 1 ػػػػػػػػػ 1 1 الصب الصبيعي والتأىيل 18
 %100 ػػػػػػػ 1 ػػػػػػػ 1 1 شب األسخة 19
 %80 1 4 ػػػػػ 4 5 جخاحة العطاـ 20
 %100 ػػػػػ 1 ػػػػػػػػػ 1 1 الباثػلػجيا 21
 %100 ػػػػ 2 ػػػ 2 2 شب الحاالت الحخجة 22
 %100 ػػػ 2 ػػػػ 2 2 لتذخيريةاألشعة ا 23
 %100 ػػػػ 1 ػػػػ 1 1 الدسعيات 24
 %100 ػػػػ 1 ػػػػػ 1 1 التذخيح وعمع األجشة 25
 %100 ػػػػ 1 ػػػػػ 1 1 السيكخوبيػلػجيا 26
 %100 ػػػػ 1 ػػػػػ 1 1 الكيسياء الحيػية الصبية 27
 %100 ػػػػ 2 ػػػػػ 2 2 اليدتػلػجيا 28
 %100 ػػػػ 1 ػػػػػ 1 1 ا اإلكميشيكيةالفارماكػلػجي 29
 %50 1 1 ػػػػػ 2 2 جخاحة القمب والرجر 30
 %100 ػػػػ 1 ػػػػػ 1 1 جخاحة السخ واألعراب 31

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 هوضوعبث وحدة ضوبى الجودة: :تبسعب

  292/4/12/2222الووضوع رقن 

  السػافقة عمى : بذأف لجهدة ـعخض خظاب أ.د/ مجيخ وحجة ضسان ا
 . تحجيث تذكيل لجشة اختيار القيادات األكاديسيةػػػ 1
 . تحجيث معاييخ اختيار القيادات األكاديسيةػػػ 2

 : القــــرار

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق
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ــا انتيــى السجمــذ مــن نظــخ السهضــهعات السعخوضــة بجــجول األعســال اليــهم فــأعمن الدــيج األ ســتاذ وإلــى ىش
عسيـج  وقائم بعسـل البيئةخجمة السجتسع وتشسية ػػف ئوكيل الكمية لذ سخحانعبج الحميم عبج الخحسن الدباعي الجكتهر/ 
   . رئيذ السجمذ رفع الجمدةالكمية و 

 

 

قبئن                       أهيي الوجلس     

 الكليت بعول عويد 

 

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

  الرحوي السببعي عبد الحلين سرحبى
 
 


