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 أهبًت الوجبلس واللجبى 

 هجلس الكليتهحضر اجتوبع 

   2222 /2222" للعبم الجبهعي الخبهست" الجلست 

 15/5/2222فق 5الووااألحذ الوٌعقذة يوم و

وذلظ في تساـ الداعة العاشخة والشرف  2022/2023" لمعاـ الجامعيالخامدةعقج مجمذ الكمية "الجمدة 
ػػف ئوكيل الكمية لذ سخحانعبج الحليع عبج الخحسغ الدباعي .د/ بخئاسة أ 15/1/2023صباح يػـ األحج السػافق 

 عسيج الكمية ورئيذ السجمذ بحزػر كل مغ:وقائع بعسل  البيئةخجمة السجتسع وتشسية 
 تعميع والصالبوكيل الكمية لذئػػػػف    دمحم عبج هللا الراوؼ حبيبػ أ.د/ 
 دع أمخاض الباششة العامػػػػػػػةرئيذ ق    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 رئيذ     أحسج أحسج جساؿ الجيغ د/ػ أ.
  رئيذ قدع شب وجخاحة العيغ     امل الدبكيػ أ.د/ ىجػ دمحم ك

 قدع جخاحة التجسيل والحػػػػخوؽ  رئيذ     دمحم أحسج أحسػج مجاىجػ أ.د/ 
 الصفيمياترئيذ قدع   نادية صالح دمحم الشحاس ػ أ.د/ ػ
   ئيذ قدع أمخاض القمب واألوعية الجمػيػػػةر    دمحم فيسي الشعسانيأ.د/ػ 

 األنف واألذف والحشجخةقدع ب رئيذ     رجبأحسج عبج السشعع  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     ج سميساف سسخ جابخ أحس ػ أ.د/
 رئيذ قدع األمخاض الجمجية والتشاسميػػػػػػة     دمحم عبج الػاحج جابخػ أ.د/ ػ

  السخ واألعرػػػػاب رئيذ قدع جخاحة    حداـ عبجالحكيع الشعساني ػ أ.د/
 والصب الشػوؼ رئيذ قدع عالج األوراـ     عبج البارؼ دمحم ناصخ ػ أ.د/ 
 ة ػػػػرئيذ قدع التذخيػػػح واألجشػػػػػػ      ىشاء زكخيا عامخ نػح ػ أ.د/
      رئيذ قدع أمخاض الشداء والتػلػػػػػػػػػػيج    حامج الديج حامج المقػه ػ أ.د/

 شب االشفاؿ قدع رئيذ       سياـ دمحم رجبد/ أ. ػػ
 األمخاض الستػششة قدعرئيذ    ػ أ.د/ أيسغ دمحم عبج الغشي المحمح 
 ةػػػػػػرئيذ قدع األمخاض العربية والشفدي    ػ أ.د/ رشا عمى مرصفي القباني 

 رئيذ قدع شب األسػػػخة   ىالة دمحم السريمحي شاىيغد/ أ.ػ 
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 ة  السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاع رئيذ قدع   ػػ أ.د/ أمل فتح هللا عبج الخحيع مقمج 
  ػةػاإلكميشيكيػ رئيذ قدع الباثػلػجيا    سياـ أحسج زكي خزيخ  أ.د/ػ 

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

  رئيذ قدع جخاحة العطػػػػػػاـ     أحسج فؤاد شسذ الجيغػ أ.د/ 
 جخاحة القمب والرجررئيذ قدع   رفيق فكخؼ بخسـػ ػ أ.د/ػ
 لػجياقدع اليدتػ رئيذ       د/ ىالة دمحم الحخوف أ. ػػ

   رئيذ قدع التخجيخ والعشاية السخكػػػدةقائع بعسل      ػ أ.د/ غادة عمي حدغ إبخاىيع
 الفديػلػجيارئيذ قدع قائع بعسل     صفاء دمحم القصب صالحػ أ.د/ 

  بقدع شب األسػػػػخةمتفخغ أستاذ       فخحاتأ.د/ تغخيج دمحمػ 
  بقدع الفارماكػلػجيا اإلكميشيكيةمتفخغ  أستاذ    عادؿ حديغ عبجالسعصي عسخ/أ.د ػ
 الفديػلػجيابقدع متفخغ أستاذ     سييخ عبج الحسيج صالحأ.د/  ػػ
 بقدع اليدتػلػجيامتفخغ أستاذ     عصية سامي الحديشيأ.د/ ػ 
 أستاذ بقدع الباثػلػجيا اإلكميشيكية      العجؿ روحية حدغأ.د/ .

 الصب الذخعي والدسػـ بقدع متفخغ أستاذ      سامي عبج اليادؼ حسادػ أ.د/ 
 السدالظ البػليةقدع جخاحة ب أستاذ     سمصاف دمحم سمصاف د/ػ أ.

 قدع عالج األوراـ والصب الشػوؼ ب أستاذ    ػ أ.د/ دمحم أبػ الفتػح شحاتة
 قدع السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعةب أستاذ    حخ عمى دمحم عمىسػػ 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 التذخيريػػػةػػػػأستاذ بقدع األشع    دمحم شػقي عبج هللا ػ أ.د/

 خاض الشدػاء والتػليػػػػجػأستاذ بقدع أم   ػ أ.د/ دمحم عبجالغشي دمحم عسارة   
 ب وجخاحػػػة العيػػغػػأستاذ بقدع ش    ػ أ.د/ فخيج دمحم فخيج وججؼ

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

 ع الباثػلػجيػػػػػػػػػاػػػأستاذ بقد    ػ أ.د/ داليا رفعت الديج الذخاكي
 أستاذ بقدع األمخاض الرجرية والتجرف     ػ أ.د/ دمحم عبج الدتار أغا 

 بقدع التذخيػػح واألجشػػػػػػةأستاذ    ػ أ.د/ وائل بجر محي الجيغ إبخاىيع
 أستاذ بقدع أمخاض القمب واألوعية الجمػية    ػ أ.د/ نجالء فييع أحسج سبيع

 شػب السجتسع الرحة العامة و أستاذ بقدع      جبخ ػ أ.د/ىالة مخواف دمحم
 أستاذ بقدع األنف واألذف والحشجػػػػػخة    ػ أ.د/ إبخاىيع أحسج عبج الذافي
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 ػػػػة ػػاء الحيػيػػأستاذ بقدع الكيسيػ    الخؤؼ داودأشخؼ عبج  ػ أ.د/
 ة والعربيػةػػأستاذ بقدع األمخاض الشفدي    ػ أ.د/ إبخاىيع الديج األحسخ

   أستاذ بقدع جخاحة العطػػػػػػػاـ    عسخو صابخ الديج عسخأ.د/ ػ 
   الباثػلػجياأستاذ بقدع     ػػ أ.د/ دمحم ابخاىيع شعباف

   الباثػلػجياأستاذ بقدع      خ سسكةرحاب مشيػػ أ.د/ 
   الجخاحة العامةبقدع متفخغ أستاذ      سعيج إبخاىيع السالحػػػ أ.د/ 
   األشعة التذخيريةأستاذ بقدع      أشخؼ أنذ زيتػف ػػ أ.د/ 
  الباثػلػجياأستاذ بقدع     ىياـ عبج الدسيع عيادػػ أ.د/ 

 لسشػفيػػػػػػػػػةنقيب أشباء ا      د/ حديغ أحسج نجا   ػ  
 األمخاض الستػششةبقدع أستاذ مداعج     حداـ الجيغ مرصفي سميع ػ  د/ 
 وتع دعػة كل مغ :* 

 األستاذ بقدع جخاحة العطاـ ورئيذ لجشة الحكساء  بياء الجيغ دمحم الدخوؼ ػػ أ.د/ 
 دق بخنامج الصب التكامميوقائع بعسل مشوشب السجتسع الرحةالعامةبقدع األستاذ  صفاء عبج الفتاح بجرػػ أ.د/ 

 وقائع بعسل مجيخ وحجة ضساف الجػدة ػاتأستاذ بقدع الصفيميػػ  أميخة فتحي عبج العاشيػ أ.د/ 
 األستاذ السداعج بقدع شب األسخة ومجيخ مخكد تصػيخ التعميع الصبي  نجػؼ نذأت حجازؼ ػ د/ 
السجيخ جمػية وقائع بعسل األستاذ السداعج بقدع القمب واألوعية ال أحسج مختار القخش ػ د/

 التشفيحؼ لمسدتذفيات الجامعية
 باإلنابة عغ أ.د/ رئيذ القدع . األستاذ بقدع الجخاحة العامة* وقج حزخ أ.د/ دمحم أشخؼ بلبع 

 عغ الحزػر كل مغ :تغيب  * و
  ض الستػششةأستاذ بقدع األمخادمحم عالء الجيغ نػح أ.د/ ػ  وكيل الكمية لمجراسات العميا والبحػث  ػ أ.د/

 السخ واألعرابقدع جخاحة ب عادؿ محسػد حشفي  أستاذ د/ػ أ. ػ أ.د/ شارؽ فؤاد كذظ  أستاذ بقدع جخاحة التجسيل والحخوؽ 
  ب األشفػػػػػػػػاؿػأستاذ بقدع شػ أ.د/ سامح عبج هللا عبج الشبي والعشاية السخكػػػدة أستاذ بقدع التخػجيػخ صفاء دمحم ىالؿ ػ أ.د/
   الكيسياء الحيػيةبقدع الديج صابخ أبػ الشػر أستاذ مداعج د/ ػػ     السشػفيةسابقا جامعة كمية الحقػؽ عسيج  بػ الخيخ أحسج عصيةأ د/ػػ أ.

  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 الحليع عبج الخحسغ الدباعي .د/ أ واستيل الجلدة الديج 
الدادة بورئيذ السجلذ بحكخ " بسم ميحرلا نمحرلا هللا " ثع رحب سيادتو  عسيج الكميةوقائع بعسل  البيئةوتشسية 

 ...سجلذ متسشيا للجسيع دوام التػفيق الالحزػر أعزاء 
 كل مغ: * ىشأ سيادتو والدادة الحزػر
 لتػلي سيادتو مشرب أ.د/رئيذ الجامعة   * أ.د/ أحسج فخج القاصج

 لتعييغ سيادتو رئيدا لقدع جخاحة السدالظ البػلية   * أ.د/ أحسج أحسج جسال الجيغ
 * ىشا اإلخػة السدحيغ بعيج القيام السجيج .

 * وتع تكخيع أ/ دمحم الرباغ بسشاسبة بلػغو سغ التقاعج
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 الوٌبقشبث :
 ات بالكلية مكػنة مغ:الػحج مجيخيغتذكيل لجشة الختيار ػػػ 5

 مجيخ وحجة ضسان الجػدةأ.د/ػػػ 2   ػكالءأ.د/الػػ 2  عسيج الكليةأ.د/ػػ 5
 .مغ اعزاء السجلذ 2باإلضافة إلى عجد  ػػ 4 
 السػافقة على تذكيل اللجشة مغ كل مغ : خار :ػػػػالق
 السدالظ البػليةقدع جخاحة ب أستاذ  سمصاف دمحم سمصاف د/ػ أ.

 ةػػػػػػالصب الذخعي والدسـػ اإلكميشيكيقدع  رئيذ   عدة وجيو زناتيػ أ.د/ 
 الػحجات بالكلية وىع : مجيخيغة اعالن عغ الػضائف الذاغخ ػػػ 2

 ػػ مجيخ وحجة القياس والتقػيع2  ػػ مجيخ البخنامج الستسيد5
 الخقسي ػػ مجيخ وحجة التحػيل4 ػػ مجيخ وحجة العالقات الخارجية2
 السػافقة خار :ػػػػالق
 

 : الوصبدقبث :أوال 
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223 يلمعاـ الجامع" الخابعةالسرادقة على محزخ اجتساع مجلذ الكلية "الجلدة 
 . 292/4/12/2222حتى  231/4/12/2222 والستزسشة القخارات مغ 11/12/2222 السػافق

 :رارالقــــ

 لسػضػعات شئػن التعليع والصالب .كل مغ :  بعج إضافة سرادقة ال
بسخاجعة ورقة العسمي وجج لو درجتيغ  قدع التذخيح الخاص بالصالب/ حسجي خيخي أميغأ.د/ رئيذ عخض خصاب ػػػ 1

خصابات درجة ... وأيزا تقجيع بعس الصالب  15إلى  13( وتعجيل درجة الصالب مغ F1زيادة لمصالب في مجيػؿ )
فتخة  مغ بعس األقداـ أ.د/ وكيل الكمية بديادة دراجاتيع في بعس السجيػالت في أعساؿ الدشة والعسمي بعج انتياء

عجـ السػافقة وتعمغ نتيجة أعساؿ الدشة والعسمي قبل االمتحانات  القػػػػػػػػػػػػػػػػػخار :التطمسات واعالف الشتيجة .          
 ات لمعسمي وأعساؿ الدشة بعج إعالف الشتيجة . الشيائية وال تقبل التطمس

الفخؽ )األولي ػػػػ  ت الكشتخوؿ لجسيعػػػ بذأف السػافقة عمى تذكيالوكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة ػػػ 2
 :  عمى الشحػ التالي 2+5الثانية ػػػػ الثالثة ػػػ الخابعة والخامدة( نطاـ 

 رئيذ كشتخوؿ الفخقة األولي بقدع السخ واألعرابمداعج ذ أستا  د/ ياسخ الديديػػػ 1 
 رئيذ كشتخوؿ الفخقة الثانية  أستاذ مداعج بقدع الفديػلػجيا د/ دمحم عبج السحدغػػػ 2 
 الثالثةرئيذ كشتخوؿ الفخقة    القمببقدع مداعج أستاذ   مخاد بذاؼد/ ػػػ 3 
 رئيذ كشتخوؿ الفخقة الخابعة البػلية أستاذ مداعج بقدع السدالظ ػػػ د/ دمحم كساؿ محسػد4 
 رئيذ كشتخوؿ الفخقة الخامدة  أستاذ مداعج بقدع الشداء والتػليج  ػػػ د/ ىذاـ عسار5 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػافق خار :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالق

  422/1/5/2222الووضوع رقن 

 عسيج الكلية بالتفػيس .مػضػعات العالقات الثقافية التي وافق علييا أ.د/ السرادقة على 
 :القــــرار



 51/5/2222األحج السػافق  السشعقجة يػم 2222/2222للعام الجامعي الخامدة" الجلدة"مجلذ الكلية محزخ اجتساع 

 

5 

 
 

 عمى : ... ويخفع لمجامعة . السرادقة
أستاذ ورئيذ قدع االنف واالذف والحشجخة بالكمية الى دبي  احسج عبج السشعع رجبالسػافقة على سفخ أ.د/ * 

 خاصة .عمى نفقتو ال 2223يشايخ  21حتى  17في الفتخة مغ  IFOSمؤتسخباألمارات العخبية الستحجة لحزػر 
 

 : هوضوعبث لإلحبطت : بثبًي

  122/1/5/2222الووضوع رقن 

 الثالثاءوالسشعقجة يـػ  2222/2223لمعاـ الجامعي الجراسات العليا" لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 . 6/12/2222السػافق 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  622/1/5/2222الووضوع رقن 

السػافػػق  األحػػجوالسشعقػػجة يػػـػ  2222/2223لمعػػاـ الجػػامعي السكتبػػات" لجشػػة "سحزػػخ اجتسػػاع إحاشػػة السجمػػذ عمسػػا ب
1/1/2222 . 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

 2222/2223لمعاـ الجامعي القيع والسبادئ وأخالقيات البحث العلسي لجشة " إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
  . 1/1/2223السػافق  األحجيـػ والسشعقجة 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223لمعاـ الجامعي العالقات الثقافية" لجشة "إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 .1/1/2223السػافق 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

والسشعقػجة يػـػ  مجلذ إدارة بخنامج الصب والجخاحة التكاملي والبخنػامج الستسيػدع إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتسػا 
 . 15/1/2223السػافق  األحج

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا والسػافقة عمى ما جاء بالسحزخ .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

 األحجوالسشعقجة يػـ  2222/2223لمعاـ الجامعي " شئػن التعليع والصالبلجشة "إحاشة السجمذ عمسا بسحزخ اجتساع 
 .15/1/2223السػافق 

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
 

 : هوضوعبث اخرى : ثبلثب
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  225/1/5/2222الووضوع رقن 

البحثية بالسذخوعات  مػافاتشا ػ بذأف نائب رئيذ الجامعة لذئػن خجمة السجتسع وتشسية البيئةأ.د/  عخض خصاب
  السحيصة بو وتداىع في حل السذكالت البيئية بأقل تكمفة . التصبيقية والتي تخجـ السجتسع الجامعي والبيئة

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

ى األقدام : السػافقة على تػزيع ميدانية ىحا العام عل ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث 
عالج االوراـ والصب ػػػ   االنف واالذف والحشجخةػػػ  شب وجخاحة العيغػػ  االمخاض الشفدية والعربيةػػػ  اليدتػلػجيا)

جشية لكل قدع حيث أف ىحه األقداـ ىي  8752بالتداوؼ بػاقع  ( الفارماكػلػجياػػػ  الباثػلػجياػػػ  السيكخوبيػلػجياػػػ  الشػوؼ 
 .  2222/2223ور في شخاء كتب ومخاجع شبية لمسكتبة لمعاـ السالي الحالي التي عمييا الج

 :القــــرار

 سػافقة ... ويخفع لمجامعة .ال
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

لجسيع شمبو )دبمػـ ػػ  جشية بخديشة الكمية 522تػريج مبمغ ػػػ بذأف مجيخ معسل السيارات بالكلية / عخض خصاب أ.د
عغ كل دورة مغ كل متجرب بذخاء الكتاب االلكتخوني والكارت االلكتخوني بشفدة االكميشيكية  اه(ماجدتيخ ػػ دكتػر 

 . ومعخفتو مغ السػقع األوناليغ لمجسعية األمخيكية أو السػزع السعتسج ليا
 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  422/1/5/2222الووضوع رقن 

بعس األقداـ العمسية بصمبات لذخاء أجيدة عمسية وىع : قدع الصفيميات ػػػ قدع  تقجـبذأف ػػػ مجيخ عام بالكلية / محكخة أ 
السيكخوبيػلػجي ػػػ قدع الفديػلػجي ػػػ قدع الباثػلػجيا ػػػ قدع الصب الذخعي والدسـػ بإجسالي السبالغ التي سػؼ يتع 

 ( جشية. 1525752االرتباط بيا )

 القــــرار:

 مجامعة .السػافقة ... ويخفع ل
 
 

  122/1/5/2222الووضوع رقن 

أخرػائي أوؿ  إضػافة أ/ ااسػسيغ الدػيج إبػخاىيع االسػكافيعخض خصاب أ/ مجيخ إدارة السكتبة ػػ بذػأن السػافقػة علػى 
كبيػػخ أخرػػائي مكتبػػات بالكميػػة وذلػػظ اعتبػػارا مػػغ  دمحم سػػعج الرػػباغ/ أبػػجال مػػغ بمجشػػة السكتبػػات كعزػػػ إدارؼ  مكتبػػات

 ريخ التالي لبمػغو الدغ السقخرة النتياء الخجمة .التا 19/1/2223
 القــــرار:

 السػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 :هوضوعبث شئوى التعلين والطالة:  رابعب

  622/1/5/2222الووضوع رقن 
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 والسقيجة  ااة سامي حدغ مريلحيالصالبة/  ترحيح اسعػػػ بذأف وكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة 
وذلظ بشاء عمى قخار لجشة  ااة سامي حدغ مرلحيلتعجيل اسسيا إلى/  2222/2223بالفخقة الخامدة لمعاـ الجامعي 

 . 13/12/2222بتاريخ  5922السشػفية رقع 
 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

لمصالػب/  2221/2222السػافقة عمى تأجيػل امتحػاف ىػحا العػاـ  بذأفػػػ وكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة 
 السقيج بالفخقة الخامدة دور اوؿ وثاني . مخزوؽ ضػة محسػد مبخوؾ 

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

 الجور الثاني بػؿ األعحار السخضية المتحاناتػػػ بذأف السػافقة عمى قوكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة 
 عمى الشحػ التالي :  2221/2222لمعاـ الجامعي والدادسة  الخامدة بعس شالب الفخقةل
 ػػػ الفخقة الخامدة :5

 اإلعحار السػاد السخاد تأجيليا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس م
 األوؿ كل السػاد إسخاء رأفت دمحم الجيب 1
 الثالث كل السػاد بدسة عبج اليادؼ عبج هللا جسعو 2
 األوؿ باششة عامة + شب أشفاؿ + شب أسخة جاكميغ كساؿ اسكشجر 3
 الثاني شب األشفاؿ دور أوؿ دمحم خالج سعج العجسي 4
 الخابعة دور أول وثاني باششة عامة + شب األشفاؿ أنذ أحسج دمحم الشحاس 5

 األوؿ عامة + شب األشفاؿ + أسخه باششة محسػد حسجؼ يػسف عمى  6
 
 
 ػػػ الفخقة الدادسة :2

 اإلعحار السػاد السخاد تأجيليا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس م
 الخامذ كل السػاد سارة كساؿ 1
 الخابع كل السػاد دمحم عبج العاشي 2

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

 ػػػ بذأف السػافقة عمى تذكيل لجاف السستحشيغ لكل مغ : وكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة 
   . 2222/2223ػػػ قدع الجخاحة العامة لمعاـ الجامعي 1
 ػػػ لشطاـ السػديػالت التـخ األوؿ لصالب الفخقة الخابعة لقدع شب األشفاؿ .  2
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 شداء .ػػػ لقدع التػليج وأمخاض ال3
 .2222/2223ػػػ لسخحمة البكالػريػس لقدع الفديػلػجيا لمعاـ الجامعي 4

 :القــــرار

 السػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  522/1/5/2222الووضوع رقن 

مغ الفخقة االولى الي  مشدقيغ الحـد الجراسية )السػديػالت( ػػػ بذأفوكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة 
 .2222/2223وكحلظ تع اختيار مشدقيغ الفرػؿ الجراسية  لمعاـ الجامعي  خقة الخامدةالف

 :القــــرار

 سػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال
  552/1/5/2222الووضوع رقن 

د لمفرل الجراسي االوؿ لمبخنامج الستسيالحـد الجراسية  مشدقيغ ػػػ بذأفوكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة 
 .2222/2223لمعاـ الجامعي

 :القــــرار

 سػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال
  225/1/5/2222الووضوع رقن 

الصػػالب لالػافػجيغل السػػؤجليغ لسػػػاد مػػغ الفخقػػة األولػػي إلػػى ػػػػ بذػػأف وكيػػل الكليػػة لذػػئػن التعلػػيع والصػػالب د/ أ.مػحكخة 
 الشحػ التالي : علىبعج انتياء السػديػل  عالفخقة الثانية للتدجليي

 السادة الفخقة الجشدية اسع م
 F2مؤجل  األولي سػداني أحسج بذيخ عثساف إدريذ 1
 F2مؤجل  األولي سػداني أحسج دمحم أرو سميع 2
 F2مؤجل  األولي سػداني أحسج دمحم عثساف دمحم 3
 F2مؤجل  األولي نيجيخؼ  أحسج مختال ايال 4
 F2مؤجل  ولياأل سػداني إيثار دمحم شو البذيخ 5
 F2مؤجل  األولي سػداني رياف عبج هللا حدغ الخميفة 6
 F2مؤجل  األولي أردني سارا دمحم فياض أبػ سػيج 7
 F2مؤجل  األولي سػداني ضياء الجيغ دمحم حسج عمى 8
 F2/F3مؤجل  األولي سػداني عبج الباقي االميغ الذيخ عبج الباقي الذيخ حسج الشيل 9

 F2مؤجل  األولي سػداني ؿ دمحم سيج عمىعبج الخحع عاد 10
 F2مؤجل  األولي سػرؼ  عبج هللا دمحم الفارس 11
 F2مؤجل  األولي سػداني عبج الساجج حديغ يػسف عمى 12
 F2مؤجل  األولي سػداني عسخو الشحيخ سعج عمى 13
 F2مؤجل  األولي سػداني فارس دمحم عسخ دمحم 14
 F2مؤجل  األولي سػداني دمحم أحسج عبج الخحيع 15
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 F2مؤجل  األولي سػداني دمحم الشابغة محي الجيغ الصيب 16
 F2مؤجل  األولي سػداني دمحم زكخيا عباس أحسج 17
 F2مؤجل  األولي سػداني دمحم عادؿ دمحم أبػ الفتح 18
 F2مؤجل  األولي سػداني مؤيج عبج الػلي مرصفي دمحم 19
 F2مؤجل  األولي سػداني وعج حيجر عبج القادر دمحم 20
 F2/F3مؤجل  األولي سػداني وجج مشيخ عبج هللا يػسف 21
 F2مؤجل  األولي سػداني وفاء خالج شمحو عبج القادر 22
 F2/F3مؤجل األولي سػرؼ  يدخؼ عبج القجوس عبج الخحسغ 23
 F2مؤجل  األولي سػداني  سيا عراـ عػض 24

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  225/1/5/2222ووضوع رقن ال

 كل مغ :ػػػ بذأف الشطخ في إرجاء قيج وكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة 
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع م اسػػػػػػػػػػػػػػػع م
 ميجة القحافي عثساف دمحم 2 شيج عثساف األميغ دمحم 1
 عسخ دمحم عمى أحسج 4 نػاؿ عراـ الجيغ عسخ سيج أحسج 3
 حشاف ىيثع سعج الجيغ أحسج 6 زيشب معترع محجػب الخيخ 5
 مفجؼ عبج الخحسغ عبج العديد فخح 8 عفخاء تػفيق فقيخ فخح 7
 دمحم الرادؽ األميغ عباس 12 أروؼ دمحم األميغ دمحم دمحم 9

 مرصفي صجيق أحسج سعج 12 أمجج مأمػف الصاىخ الشػر 11
 ج أوقات التدجيل الخسسية .وذلظ لمحزػر بع 2222/2223لمعاـ الجامعي 

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  425/1/5/2222الووضوع رقن 

ػػػػػػ بذػػػأف التطمسػػػات الفخقػػػة الخامدػػػة الػػػجور األوؿ لمعػػػاـ الجػػػامعي وكيػػػل الكليػػػة لذػػػئػن التعلػػػيع والصػػػالب د/ أ.مػػػحكخة 
 عمى الشحػ التالي: 2221/2222
 
 م

 
 اسع الصالب

 
 السادة

  بعج التعجيل جيلقبل التع
درجة 
 السادة

درجة  السجسػع الكلى
 السادة

السجسػع 
 الكلى

 نفديو نطخػ  2 1051 628 1049 626 ةالعام ةالباشش غادة رجب عبجالسالظ فخج الذػرػ  1
 نفديو نطخػ  4 1213 731 1209 727 ةالعام ةالباشش عامخ أحسج عامخ عبجالػىاب خسيذ 2
848ـ  ةالعام ةالباشش غشارؽ خالج يدغ دمحم حد 3 1380ـ  852ـ   1384ـ   نفديو نطخػ  4 
768ـ ةالعام ةالباشش شارؽ دمحم غخيب الذعار 4 1275ـ   772ـ  1279ـ    نفديو نطخػ  4 
746جػ جػ ةالعام ةالباشش فاشسة رزؽ عبجالدتار رزؽ  5 1221جػ جػ  750جػ جػ  1225جػ جػ   نفديو نطخػ  4 
746جػ جػ  ةالعام ةششالبا عسخ سعيج إبخاىيع الدخاوػ  6 1236ـ  750جػ جػ   1240ـ   نفديو نطخػ  4 
838ـ ةالعام ةالباشش عبجهللا رضا حدغ عالـ 7 1362ـ  840ـ  1364ـ   نفديو نطخػ  2 
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801ـ ةالعام ةالباشش عبجهللا عراـ عباس يػسف ىيكل 8 1305ـ  799ـ  1303ـ   ناقز نفديو نطخػ  2 
823ـ ةالعام ةالباشش عمى دمحم عمى أبػالخيخ 9 1341ـ  821ـ  1339ـ   ناقز نفديو نطخػ  2 

811ـ ةالعام ةالباشش عبجهللا دمحم عبج السشعع الذعار 10 1308ـ  813ـ  1310ـ   نفديو نطخػ  2 
457ـ اشفاؿشب  أحسج دمحم عمى عبجالدالـ 11 1275ـ  458ـ  1276ـ   تحخيخػ  اشفاؿ 0.5 
790ـ ةالعام ةالباشش ديشا حديغ عبجالخحسغ السميجى 12 1301ـ  792ـ  1303ـ   نفديو نطخػ  2 

817ـ ةالعام ةالباشش أميخه محفػظ سالع متػلى دمحم 13 1315ـ  822ـ  1320ـ   
 4صجر و  1

 نفديو نطخػ 
776ـ  ةالعام ةالباشش نجا خالج إبخاىيع عافيو 14 1259ـ  780ـ   1264ـ   نفديو نطخػ 4.5 
808ـ ةالعام ةالباشش إيساف عبجالسخضى إبخاىيع ىساـ 15 1315ـ  810ـ  1317ـ   نفديو نطخػ 2.5 
804ـ  ةالعام ةالباشش احسج رضا الراوػ البابمى 16 1301ـ  808ـ   1305ـ   نفديو نطخػ  4 
810ـ ةالعام ةالباشش أحسج جساؿ عبجهللا دمحمػ حمػه 17 1339ـ   814ـ  1343ـ    نفديو نطخػ  4 

18 
  

 أحسج نجا فخج عبجالحسيج الشيجانى
 ةالعام ةالباشش
 االشفاؿشب 

802ـ  
450ـ 1300ـ   

804ـ  
451ـ 1303ـ   

 نفديو نطخػ  2
اشفاؿ  0.5

 تحخيخػ 
813ـ ةالعام ةالباشش مجحت أحسج عبجالحسيج عبجالقادر 19 1331ـ  818ـ  1336ـ   نفديو نطخػ 4.5 
764جػ جػ  ةالعام ةالباشش ياسسيغ نبيل محفػظ دمحم صالح 20 1252ـ  768ـ   1256ـ   نفديو نطخػ  4 
1229جػ جػ جػ جػ 742 ةالعام ةالباشش ػالفتػح الديج شحاتونجػ دمحم أب 21 1231جػ جػ جػ جػ 744   درجتاف 
823ـ ةالعام ةالباشش إبخاىيع لصفى دمحم صالح 22 1357ـ  827ـ  1361ـ   نفديو نطخػ  4 
842ـ ةالعام ةالباشش غيجاء عادؿ عبجالخحسغ شخؼ الجيغ 23 1367ـ  848ـ  1373ـ   نفديو نطخػ  6 
800ـ ةالعام ةالباشش ى دمحم إبخاىيع عفيفىيػسف شػق 24 1294ـ  804ـ  1298ـ   نفديو نطخػ  4 
773ـ ةالعام ةالباشش يػسف جابخ محسػد سػيج 25 1254ـ  775ـ  1256ـ   نفديو نطخػ  2 
795ـ ةالعام ةالباشش يارا فػزػ دمحم العذساوػ  26 1307ـ  796ـ  1308ـ   1متػششو  
795ـ ةالعام ةشالباش إيساف جساؿ الديج دمحم عبجه 27 1316ـ  797ـ  1318ـ   نفديو نطخػ  2 
744جػ جػ ةالعام ةالباشش أالء دمحم الديج عباس دمحم 28 1246ـ  748جػ جػ  1250ـ   نفديو نطخػ  4 
844ـ ةالعام ةالباشش ايشاس محسػد انػر الشيغ 29 1381ـ  846ـ  1383ـ   نفديو نطخػ  2 
795ـ ةامالع ةالباشش أالء شبل عبجالسقرػد شبل الشقيب 30 1312ـ  797ـ  1314ـ   نفديو نطخػ  2 
829ـ ةالعام ةالباشش الذيساء رضا محسػد حسيجة شخؼ الجيغ 31 1346ـ  833ـ  1350ـ   نفديو نطخػ  4 
826ـ ةالعام ةالباشش أالء دمحم أحسج ششصاوػ  32 1354ـ  828ـ  1356ـ   نفديو نطخػ  2 

733جػ جػ ةالعام ةالباشش إيساف عبجهللا عمى شػشو 33 1230جػ جػ  731جػ جػ  1228جػ جػ   
ناقز نفديو  2

 نطخػ 
773ـ ةالعام ةالباشش إسخاء سعيج عبجهللا حدشيغ 34 1291ـ  777ـ  1295ـ   نفديو نطخػ  4 
35 

  
 أميخه سعج دمحم عبجالسجيج

  
 ةالعام ةالباشش
 االشفاؿشب 

809ـ  
1329ـ  

811ـ  
1332ـ  

 نفديو نطخػ  2
473ـ 474ـ   اشفاؿ 1 

855ـ ةالعام ةالباشش إبخاىيع أبػعمىإسخاء عمى  36 1388ـ  857ـ  1390ـ   نفديو نطخػ  2 
798ـ ةالعام ةالباشش أحسج جساؿ عمى أحسج الغتيت 37 1312ـ  800ـ  1314ـ   نفديو نطخػ  2 
801ـ ةالعام ةالباشش اسامو عبجالحسيج اسامة شاىيغ 38 1305ـ  805ـ  1309ـ   نفديو نطخػ  4 
790ـ ةالعام ةالباشش أحسج صالح أحسج عبجالعديد 39 1309ـ  794ـ  1313ـ   نفديو نطخػ  4 
839ـ ةالعام ةالباشش أحسج دمحم عبجالسػلى عبجالخحسغ 40 1367ـ  843ـ  1371ـ   نفديو نطخػ  4 

41 

721جػ جػ ةالعام ةالباشش أحسج صالح أبػالعال دمحم 1223جػ جػ  745جػ جػ  1247ـ   

نطخػ  4نفديو 4
( 25ورقو ) -

أعساؿ 17-ثانيو
 سشو

815ـ ةالعام ةالباشش ياسسيغ ياسخ دمحم سعيج دمحم محسػد 42 1332ـ  817ـ  1334ـ   نطخػ   2 
830ـ ةالعام ةالباشش مرصفى عبجهللا عبج الػاحج عبجالال 43 1349ـ  834ـ  1353ـ   نفديو نطخػ  4 

44 
667جػ ةالعام ةالباشش محسػد دمحم عبجالخالق داود عبجالحى 1131جػ جػ  710جػ جػ  1174جػ جػ   

درجو(  43)
 41نفديو و2

 ورقو ثانيو
850ـ ةالعام ةالباشش مرصفى بحيخػ عمى محسػد بحيخػ  45 1374ـ   854ـ  1378ـ    نفديو نطخػ  4 
858ـ ةالعام ةالباشش مرصفى رمزاف أحسج البخاوػ  46 1383ـ  862ـ  1387ـ   نفديو نطخػ  4 
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809ـ ةالعام ةالباشش مرصفى أحسج فتحى غازػ  47 1328ـ  813ـ  1332ـ   نفديو نطخػ  4 

784ـ ةالعام ةالباشش نيى دمحم عبجه بخبار 48 1300ـ  782ـ  1298ـ   
ناقز باششو  2

 نطخػ 
806ـ ةالعام ةالباشش مرصفى رياض عساد الجيغ نجع 49 1328ـ  810ـ  1332ـ   نفديو نطخػ  4 
849ـ ةالعام ةالباشش نيى صالح الجيغ شعباف عيدى عبجالخحسغ 50 1391ـ  1406ـ ـ 864   باششو 14.5 
790ـ ةالعام ةالباشش ياسسيغ أحسج دمحم األشسػنى 51 1289ـ  792ـ  1291ـ   باششو 2 

52 

533ؿ  ةالعام ةالباشش ىادػ عبجهللا محسػد دمحم الػكيل 870ؿ  534ؿ   870ؿ   

اعساؿ سشو  3.5ا
 2نفديو  و 

ناقز باششو 
 نطخػ 

53 
841ـ ةالعام ةالباشش دمحم خالج عبجالػىاب دمحم 1368ـ  839ـ  1366ـ  ناقز نفديو  2 

 نطخػ 

54 
841ـ ةالعام ةالباشش دمحم مبخوؾ محسػد غشيع 1350ـ  839ـ  1348ـ  ناقز نفديو  2 

 نطخػ 

816ـ ةالعام ةالباشش محسػد دمحم الباجػرػ مػسى عبجالسقرػد 55 1331ـ  821ـ  1336ـ   4نفديو  (5.5) 
 ودرجو متػششو

752جػ جػ ةالعام ةالباشش مرصفى محسػد عبجالحسيج جعفخ 56 1246ـ  756جػ جػ  1250ـ   نفديو نطخػ  4 
830ـ ةالعام ةالباشش نجػ حسجػ دمحم محخوس 57 1334ـ  834ـ  1338ـ   نفديو نطخػ  4 
771ـ ةالعام ةالباشش نجػ احسج الديج شاحػف  58 1291ـ  773ـ  1293ـ   نفديو نطخػ  2 
647جػ ةالعام ةالباشش أمانى عادؿ ىاشع دمحم سميساف 59 1075جػ  649جػ  1077جػ   نفديو نطخػ  2 
783ـ ةالعام ةالباشش ىجػ اماف هللا ابخاىيع شخيف 60 1286ـ   784ـ  1287ـ    درجو باششو 
770ـ ةالعام ةالباشش ميشج خالج حدانيغ مخسى 61 1289ـ  772ـ  1291ـ   نفديو نطخػ  2 
808ـ ةالعام ةالباشش مى أحسج شػقى عبجالعطيع حساد 62 1326ـ  810ـ  1328ـ   خػ نفديو نط 2 
813ـ ةالعام ةالباشش دمحم شعباف محسػد مدخجو 63 1312ـ  817ـ  1316ـ   نفديو نطخػ  4 

785ـ ةالعام ةالباشش دمحم أشخؼ صالح الجيغ أبػحديغ 64 1288ـ  783ـ  1286ـ  ناقز نفديو  2 
 نطخػ 

830ـ ةالعام ةالباشش دمحم سامح عبجالسصمب عامخ 65 1339ـ  832ـ  1341ـ   نفديو نطخػ  2 
736جػ جػ ةالعام ةالباشش جساؿ عبجهللا عساردمحم  66 1203جػ جػ  738جػ جػ  1205جػ جػ   نفديو نطخػ  2 
816ـ ةالعام ةالباشش مرصفى الديج شحاتو قابيل 67 1333ـ  820ـ  1337ـ   نفديو نطخػ  4 
843ـ ةالعام ةالباشش أمشيو جالؿ عبجالدتار العسخػ  68 1375ـ  844ـ  1376ـ   درجو باششو 

717جػ جػ ةالعام ةالباشش أحسج عبجالدتار أحسجفاشسة عمى  69 1170جػ جػ  715جػ جػ  1168جػ جػ   
ناقز نفديو  2

 نطخػ 
423ـ االشفاؿشب  أحسج إبخاىيع عبجالحميع عبجالسشعع 70 1146ـ  428ـ  1151ـ   اشفاؿ 5 

71 
815ـ ةالعام ةالباشش مايدو سعيج الديج ىػلو 1336ـ  831ـ  1352ـ  اعساؿ سشو  (16) 

ونفدي 4و12  

519ؿ  ةالعام ةالباشش شارؽ دمحم رفعت عبجالجػاد عبجالحسيج 72 521ؿ  دور ثانى  اعساؿ سشو  2 دور ثانى 
 جمجيو

328جػ  االشفاؿشب  يسشى اسامو ابخاىيع ميجػ 73 1144جػ جػ  1197جػ جػ جػ 381   خصا رصج 53 
465ـ االشفاؿشب  سحخ دمحم دمحم غشيع سالع 74 1319ـ  475ـ  1329ـ   وؿكشتخ  10 
 خصا كشتخوؿ دور ثانى رؿ دور ثانى غ االشفاؿشب  أيو دمحم إبخاىيع أبػالسجج 75

438ـ  االشفاؿشب  انذ ابخاىيع عبجالفتاح رمزاف 76 1200جػ جػ  430ـ   1192جػ جػ  درجات  8نقز  
 تجسيع كشتخوؿ

456ـ  االشفاؿشب  إىجاء صالح محسػد نرخ 77 1309ـ  465ـ   1309ـ   درجات كشتخوؿ 9 

78 
448ـ االشفاؿشب  آيات محسػد دمحم شعالف 1279ـ  432جػ جػ  1263ـ  درجات  16نقز  

 تجسيع كشتخوؿ

461ـ االشفاؿشب  إيثار صبخػ الديج أبػسعجه 79 1354ـ  479ـ  1372ـ  درجات 18زياده  
 تجسيع كشتخوؿ

321ؿ االشفاؿشب  ديشا نبيل عبجالمصيف حديغ 80 312ؿ دور ثاني  درجات  9نقز  دور ثاني 
 جسيع كشتخوؿت
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833ـ ةالعام ةالباشش أمشيو دمحم شحاتو الديج ذكخػ  81 1353ـ  1367ـ 847  اعساؿ الدشو  14 
 نفديو

745جػ جػ ةالعام ةالباشش أميخه أحسج أحسج الخذغ 82 1233ـ  758جػ جػ  1246ـ  اعساؿ 12.5 
 الدشو نفديو

760جػ جػ  ةالعام ةالباشش سارة أشخؼ سسيخ عبجالخحسغ نجا 83 1270ـ  771ـ  1281ـ   اعساؿ الدشو 11 
 نفديو

750جػ جػ ةالعام ةالباشش نػرىاف سالع دمحم رشاد السحسجػ جاب هللا 84 1243ـ  762جػ جػ  1255ـ   
اعساؿ الدشو 12

 نفديو

85 
823ـ ةالعام ةالباشش ىجيخ مرصفى دمحم مرصفى إبخاىيع 1359ـ   836ـ  1372ـ   اعساؿ 13.5 

 الدشو نفديو

728جػ جػ ةالعام ةالباشش باسيػسف دمحم عمى ع 86 1192جػ جػ  740جػ ج  1204جػ جػ  اعساؿ 12.5 
 الدشو نفديو

87 
669جػ ةالعام ةالباشش سعج دمحم سعج الذباسي 1155جػ جػ  678جػ  1164جػ جػ  اعساؿ الدشو 9 

 نفديو

819ـ ةالعام ةالباشش أميخه عيج سعج قشجيل 88 1341ـ  831ـ  1353ـ  عساؿ الدشو 11.5 
 نفديو

798ـ ةالعام ةالباشش قى عادؿ عبجالسجيج السشػفىت 89 1305ـ  802ـ  1309ـ   نفديو نطخػ  4 
818ـ ةالعام ةالباشش زياد فتحى مرصفى عبجالغفار 90 1330ـ  822ـ  1334ـ   نفديو نطخػ  4 
846ـ ةالعام ةالباشش رحسو الديج عيج محسػد 91 1377ـ  850ـ  1381ـ   نفديو نطخػ  4 
836ـ ةالعام ةالباشش ميلخمػد رضا عصيو الديج خ 92 1364ـ  840ـ  1368ـ   نفديو نطخػ  4 
694جػ جػ ةالعام ةالباشش خالج الديج إبخاىيع عمى القربى 93 1169جػ جػ  696جػ جػ  1171جػ جػ   نفديو نطخػ  2 
766ـ ةالعام ةالباشش حداـ صالح عباس سالسػف  94 1274ـ  770ـ  1278ـ   نفديو نطخػ  4 
845ـ ةالعام ةالباشش يغبدشت سعيج عبجالباسط حد 95 1363ـ  849ـ  1367ـ   نفديو نطخػ  4 
759جػ جػ ةالعام ةالباشش بدشت خالج إبخاىيع صقخ 96 1256ـ  761جػ جػ  1258ـ   نفديو نطخػ  2 
777ـ ةالعام ةالباشش بدسو دمحم الذحات عصيو 97 1253ـ  781ـ  1257ـ   نفديو نطخػ  4 
811ـ ةالعام ةالباشش سارة الديج دمحم محـخ 98 1336ـ  815ـ  1340ـ   نفديو نطخػ  4 
705جػ جػ ةالعام ةالباشش ىايجػ صالح مرصفى الجسػقى 99 1175جػ جػ  707جػ جػ  1177جػ جػ   نفديو نطخػ  2 

1122جػ جػ جػ جػ743 ةالعام ةالباشش بخبارا أديب كيخلذ نرخ 100 1124جػ جػ جػ جػ745   نفديو نطخػ  2 
824ـ ةالعام ةلباششا مى عبجالػىاب سعج مرصفى الخػلى 101 1347ـ  826ـ  1349ـ   نفديو نطخػ  2 
642جػ ةالعام ةالباشش مرصفى مججػ احسج صالح 102 1095جػ جػ  646جػ  1099جػ جػ   نفديو نطخػ  4 
692جػ جػ ةالعام ةالباشش عبجالخحسغ حافع حدغ عمى سميساف 103 1147جػ جػ  696جػ جػ  1151جػ جػ   نفديو نطخػ  4 
717جػ جػ ةالعام ةالباشش جعفخ محسػد عساد دمحم 104 719جػ جػ دور ثاني   نفديو نطخػ  2 دور ثاني 
ـ853 الباششة العامة نجا محسػد رجب جسعو  105 ـ 1385  ـ 857  ـ 1389   4نفدية  نطخػ  

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  125/1/5/2222الووضوع رقن 

األسػػػئمة لسػػػادة الجػػػػدة ػػػػػػ بذػػػأف السػافقػػػة عمػػػى تذػػػكيل لجشػػػة وضػػػع لصػػػالب وكيػػػل الكليػػػة لذػػػئػن التعلػػػيع واد/ أ.مػػػحكخة 
 ػػػ د/ إيشاس الذتيحي  ػػػ د/ دعاء الذاعخ . عمى الشحػ التالي : أ.د/ وفاء زىخاف   ػػ د/ رانيا عدمي  2222/2223

 :القــــرار

 السػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
  625/1/5/2222الووضوع رقن 

ػػػػ بذػأف بعػس الشقػاط اليامػة الخاصػة بالعسميػة التعميسيػة وذلػظ نتيجػة وكيػل الكليػة لذػئػن التعلػيع والصػالب  د/أ.مػحكخة 
 استصالع رأؼ الصالب .

 :القــــرار

 السػافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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  252/1/5/2222الووضوع رقن 

رادر مغ محكسة القزاء اإلدارؼ بالسشػفية لمصالب/ الحكع ال ػػػ بذأفوكيل الكلية لذئػن التعليع والصالب د/ أ.محكخة 
زيشب سجاد البػحشو حديغ )عخاقي الجشدية( بػقف تشفيح ثع إلغاء القخار الدمبي بامتشاع الجية اإلدارية عغ تخفيس 

ي إلى دوالر أمخيك6222الخسـػ الجراسية السقخرة عمى الصالب الػافجيغ السمتحقيغ ببخنامج الصب والجخاحة التكاممي مغ )
وذلظ باإلضافة إلى  18/3/2217دوالر أمخيكي( شبقا لقخار السجمذ األعمي لمجامعات الرادر بتاريخ  4222

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

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة
 

 يس:هوضوعبث شئوى هيئت التذر :خبهسب

  225/1/5/2222الووضوع رقن 

بقدع  مجرس ميشا ماىخ صبخي سػيحةعمى قبػؿ شمب االستقالة د/  السػافقةػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
عالج األوراـ والصب الشػوؼ وذلظ لطخوؼ سفخه إلى الخارج وعجـ قجرتو عمى االستسخار في إداء ميامو الػضيفية 

 :القــــرار
 فع لمجامعة .السػافقة ... ويخ 

  225/1/5/2222الووضوع رقن 

علػى تعيػيغ  1/1/2223بتػاريخ مػافقػة مجلػذ القدػع  ػ بذأفعخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع التخجيخ والعشااة السخكدة 
القدػػع بسدتذػػفيات جامعػػة بيػػب مقػػيع تخػػجيخ وعشااػػة مخكػػدة فػػي شػػيخا كص 26الػػحيغ امزػػػا فتػػخة  شبػػاء السقيسػػيغاأل

 تالي :السشػفية على الشحػ ال
 تقجيخ مادة التخرز مادة التخرز التقجيخ العام دفعو التخخج التخرز اسع م

 امتياز الجخاحة العامة امتياز 2217 حاالت حخجة إسالـ رشجؼ عبج الشبي 1
 امتياز الجخاحة العامة امتياز 2217 حاالت حخجة أحسج إسساعيل خزخ 2
 امتياز ة العامةالجخاح امتياز 2217 حاالت حخجة مشغ ىاني نرار 3
 امتياز الجخاحة العامة امتياز 2217 تخجيخ وعشاية دمحم عمى سميساف أبػ العال 4
 امتياز الجخاحة العامة امتياز 2217 تخجيخ وعشاية ميجؼ دمحم الغشاـ 5
 امتياز الجخاحة العامة امتياز 2217 تخجيخ وعشاية محسػد سعيج عبيج 6
 امتياز الجخاحة العامة امتياز 2217 تخجيخ وعشاية أنذ أيسغ بكخ 7
 امتياز الجخاحة العامة امتياز 2217 تخجيخ وعشاية رنا عبج الػىاب خسيذ 8

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

سيػة علػى أن اكػنػػا شغل وضائف معيجيغ بالتكليف باألقدػام األااداالسػافقة على ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 على الشحػ التالي : 2252/2222مغ خخيجي كلية الصب جامعة السشػفية للعام الجامعي 

الشدبة  التقجيخ العام القدع اسع م
 السئػية

الشدبة السئػية لسادة  مادة التخرز وتقجيخىا
 التخرز
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 %86ر5 فديػلػجيا %89ر84 امتياز الفديػلػجيا ط/إيساف الديج إبخاىيع صالح 1
 %93 فديػلػجيا %90ر22 امتياز الفديػلػجيا ط/مخوه دمحم عبج الدتار 2
 %83ر2 فديػلػجيا %89ر89 امتياز الفديػلػجيا ط/نياؿ إبخاىيع الجسػقي 3
 %89ر8 فديػلػجيا %90ر9 امتياز الفديػلػجيا ط/خمػد صبخؼ محسػد 4
 امتياز  الصفيميات ط/نيي حسجؼ مخسي خميف 5

 مع مختبو الذخؼ

 الصفيميات 89ر60
 امتياز

 %91ر3

 امتياز  الصفيميات ط/ تدشيع بيػمي دمحم القيرخ 6
 مع مختبو الذخؼ

 الصفيميات %89ر43
 امتياز

 %92ر66

 امتياز  الصفيميات أسساء إبخاىيع جاد أحسج عفيفيط/ 7
 مع مختبو الذخؼ

 الصفيميات %89ر95
 امتياز

96% 

 امتياز  الصفيميات سسية عاصع عبجالفتاح البصرط/ 8
 مع مختبو الذخؼ

 الصفيميات %89ر09
 جيج ججا

 %83ر6

 امتياز  اليدتػلػجيا ط/تقي جساؿ حامج عسخاف 9
 مع مختبو الذخؼ

 ىدتػلػجيا %90ر43
 امتياز

 %91ر33

 امتياز  اليدتػلػجيا ط/ سعاد أشخؼ دمحم فخخؼ  10
 مع مختبو الذخؼ

 ىدتػلػجيا %89ر09
 امتياز

 %94ر6

 امتياز  اليدتػلػجيا ػح عبج الحميعط/رواف رفعت فت 11
 مع مختبو الذخؼ

 ىدتػلػجيا %89ر22
 امتياز

 %93ر6

 السيكخوبيػلػجيا %92ر29 امتياز السيكخوبيػلػجيا ط/إسخاء صبحي دمحم الفالحة 12
 امتياز

 %91ر5

 السيكخوبيػلػجيا %90ر28 امتياز السيكخوبيػلػجيا ط/ نيي جساؿ عبج السعد 13
 امتياز

93% 

 السيكخوبيػلػجيا %90ر28 امتياز السيكخوبيػلػجيا /رضػؼ ذكي الديج ىالؿط 14
 امتياز

 %91ر5

 السيكخوبيػلػجيا %91ر8 امتياز السيكخوبيػلػجيا كعبة مججؼ زيغ الفتػح عمىط/ 15
 امتياز

 %92ر5

الكيسياء  نػرىاف زاىخ عبج الذافيط/ 16
 الحيػية

 135أولي  %89ر85 امتياز
 142ثانية 

 %90أولي
 %94ر6ثانية 

ط/ إيسػػػػػػػػاف فػػػػػػػػؤاد عبػػػػػػػػج الكػػػػػػػػخيع  17
 عبجالسعصي

الكيسياء 
 الحيػية

 123أولي  %89ر71 امتياز
 122ثانية 

 %82أولي
 %81ر3ثانية 

الكيسياء  ط/ سارة عمى الراوؼ تخكي 18
 الحيػية

 133أولي  %89ر72 امتياز
 138ثانية 

 %88ر6أولي
 %92ثانية 
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ط/ إسالـ عبج السشعع دمحم حديغ  19
 جزاي

الكيسياء 
 الحيػية

 122أولي  %89ر75 امتياز
 137ثانية 

 %81ر30أولي
 %91ر3ثانية 

 الرحة العامة ط/أية جساؿ حامج يػسف 20
 وشب السجتسع

شب -ػنتييكس %92ر83 امتياز
 مجتسع امتياز

 %92ر83

 الرحة العامة  ط/مخوة اشخؼ عبج الحافع 21
 وشب السجتسع 
 شب الرشاعات
 والرحة السيشية

كسيػنتي شب  %92ر49 زامتيا
 صشاعات

 %92ر49

 التذخيح  %88ر95 امتياز التذخيح نياد عادؿ عبج الدتار ط/ 22
 امتياز

 %86ر02

 التذخيح  %88ر89 امتياز التذخيح  ط/ياسسيغ مرصفي دمحم 23
 امتياز

 %90ر6

 التذخيح  %88ر98 امتياز التذخيح  ط/وئاـ مرصفي بيػمي 24
 امتياز

93% 

 التذخيح  %88ر92 امتياز التذخيح  ـخ إبخاىيع الخػليط/ مخوة مح 25
 جيج ججا

 %84ر4

 امتياز  الباثػلػجيا ط/ سارة جساؿ دمحم عيج 26
 مع مختبو الذخؼ

 باثػلػجي %95ر62
 امتياز

 %97ر67

ط/شػػػػػػػخوؽ عمػػػػػػػى إبػػػػػػػخاىيع عبػػػػػػػج  27
 الػىاب

 امتياز  الباثػلػجيا
 مع مختبو الذخؼ

 باثػلػجي %92ر17
 امتياز

91% 

 امتياز  الباثػلػجيا /دعاء رشاد إبخاىيعط 28
 مع مختبو الذخؼ

 باثػلػجي %91ر63
 امتياز

 %93ر66

 باثػلػجي %90ر35 امتياز  الباثػلػجيا ط/آالء ربيع عمى الدقا 29
 امتياز

 %90ر6

 الفارماكػلػجيا %92ر95 امتياز الفارماكػلػجيا أحسج مشذاوؼ عبج الحافع خميل 30
 امتياز

 %95ر66

 امتياز  الفارماكػلػجيا ء باسع عبج المصيف دمحمصفا 31
 مع مختبو الذخؼ

 الفارماكػلػجيا %90ر35
 امتياز

90% 

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  225/1/5/2222الووضوع رقن 

عبج  دمحم/ لمجكتػر 17/12/2222حتى  1/8/2222الفتخة مغ احتداب  الشطخ فيػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 بالخارج  . متعمقاتاجازة خاصة بجوف مختب  إلنياء  الفديػلػجياألستاذ بقدع  الفتاح بشجاري 

 :القــــرار
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 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

الفديػلػجي االستاذ بقدع السػافقة على قبػل استقالة أ.د/ دمحم عبج الفتاح بشجاري ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 بالكمية وذلظ لطخوؼ صحية .

 :القــــرار

 يؤجل لسديج مغ الجراسة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

األستاذ  حدغ دمحم دمحم متػلى/ لألستاذ الجكتػرف الشطخ في مج االجازة )اعارة داخمية( أػ بذ محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .  1/12/2222را مغ بقدع عالج االوراـ لمعاـ الدابع بجوف مختب اعتبا

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  224/1/5/2222الووضوع رقن 

بقدع  السجرس زيشب ابخاىيع عبج الحليع العقباوي ف الشطخ في مشح الجكتػرة/ أػ بذ محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .  بشجميااجازة خاصة بجوف مختب لسجة ثالثة اشيخ نطخا لطخوؼ مخضية خاصة  الباثػلػجيا

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
  221/1/5/2222الووضوع رقن 

شب األشفاؿ بقدع  األستاذ السداعج نجالء فتحي بخسيع/ دالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .ائسةالج بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 
  226/1/5/2222الووضوع رقن 

بقدع  األستاذ السداعج ندخيغ جسال الجيغ اليلباوي / دالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةية بحات القدع والكم أستاذبالكمية لذغل وضيفة الكيسياء الحيػية الصبية 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

  222/1/5/2222الووضوع رقن 

جخاحة القمب بقدع  األستاذ السداعج باسع على حافظ رجب/ دالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذ بالكمية لذغل وضيفةوالرجر 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

  222/1/5/2222الووضوع رقن 

جخاحة بقدع  األستاذ السداعج عادل إبخاىيع الرعيجي/ دالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذبالكمية لذغل وضيفة ـ العطا

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 
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  222/1/5/2222الووضوع رقن 

األشعة التذخيرية بقدع  السجرس ديشا مسجوح نبػي سخاج/ دالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .عمي مدتػؼ األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 
  242/1/5/2222الووضوع رقن 

جخاحة السخ بقدع  السجرس دمحم أحسج على الصبل/ دييغ السػافقة على تعػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة واألعراب 

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

 
 

  245/1/5/2222الووضوع رقن 

جخاحة القمب بقدع  السجرس دمحم صبخي عبج السصلب/ دالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  كخة شئػن ىيئة التجريذمح
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة والرجر 

 القــــرار
 خفع لمجامعة ... ويعمي مدتػؼ األساتحة واألساتحة السداعجيغ.السػافقة 

  422/1/5/2222الووضوع رقن 

جخاحة السخ بقدع  السجرس أحسج سعيج فييع مشرػر/ دالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية مداعج  أستاذبالكمية لذغل وضيفة  واألعراب

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .مي مدتػؼ األساتحة واألساتحة السداعجيغ.عالسػافقة 

  242/1/5/2222الووضوع رقن 

بالكمية الباششة العامة بقدع  السجرس إيشاس صبحي زىخان/ دالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجائسة سيةبشاءا عمي قخار المجشة العمبحات القدع والكمية مداعج  أستاذلذغل وضيفة 

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

  244/1/5/2222الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  / دمحم كسال مرصفي مدخجةالصبيبالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػلو ات القدع والكمية نطخابح بالكمية لذغل وضيفة مجرسجخاحة العطاـ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  241/1/5/2222الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  / رضػي دمحم عبج الحكيع زيشوالصبيبةالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرسشب األشفاؿ 

 القــــرار
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 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  246/1/5/2222الووضوع رقن 

شب بقدع السجرس السداعج  ة/ ديشا عبج العديد حسادالصبيبالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػليا ات القدع والكمية نطخابح بالكمية لذغل وضيفة مجرساألشفاؿ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

 
 

  242/1/5/2222الووضوع رقن 

بقدع السجرس السداعج  / إاسان حلسي دسػقي جبيرالصبيبةالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخا غل وضيفة مجرسبالكمية لذعالج األوراـ والصب الشػوؼ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  242/1/5/2222الووضوع رقن 

عالج بقدع السجرس السداعج  / دمحم سعيج الدشباوي الصبيبالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الجكتػراه عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخا بالكمية لذغل وضيفة مجرساألوراـ والصب الشػوؼ 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  242/1/5/2222الووضوع رقن 

األمخاض بقدع السعيج  / شارؽ عادل صادؽ الدعيخي الصبيبالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
الساجدتيخ مغ شب عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرسرف الرجرية والتج

 .السشػفية 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  212/1/5/2222الووضوع رقن 

األمخاض ع بقدالسعيج  / إسالم مسجوح دمحم شجيجالصبيبالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
الساجدتيخ مغ شب عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرسالرجرية والتجرف 

 .السشػفية 
 القــــرار

 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة
  215/1/5/2222الووضوع رقن 

التػليج وأمخاض بقدع السعيجة  حسج سعج حامج/ ميخال أالصبيبة السػافقة على تعييغ ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الساجدتيخ مغ شب السشػفية عمى درجة  لحرػليا بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرسالشداء 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  212/1/5/2222الووضوع رقن 
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جخاحة بقدع السعيج  / أحسج دمحم فػزي عبج الغشيالصبيبتعييغ السػافقة على ػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .الساجدتيخ مغ شب السشػفية عمى درجة  لحرػلو بحات القدع والكمية نطخامداعج  بالكمية لذغل وضيفة مجرسالعطاـ 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعة .. السػافقة

  212/1/5/2222الووضوع رقن 

األستاذ  / صفاء دمحم القصب صالحدالسػافقة على تعييغ ػ بذأف  ع الفديػلػجيعخض خصاب د/ قائع بعسل رئيذ قد
 .الجائسة بشاءا عمي قخار المجشة العمسيةبحات القدع والكمية  أستاذالكمية لذغل وضيفة و قدع البالسداعج 

 القــــرار
 .. ويخفع لمجامعةعمي مدتػؼ األساتحة .السػافقة 

  214/1/5/2222الووضوع رقن 

بقدع  األستاذ السداعج شادي دمحم عبج السشعع سالعد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  ة شئػن ىيئة التجريذمحكخ 
 . 29/11/2222سادس بجوف مختب لمعسل بجولة الكػيت اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكميةجخاحة السدالظ البػلية 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  211/1/5/2222الووضوع رقن 

جخاحة بقدع  األستاذ السداعج مجحت سامي حدغد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 . 24/2/2223ثالث بجوف مختب لمعسل بدمصشة عساف اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكميةالتجسيل والحخوؽ 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  216/1/5/2222الووضوع رقن 

الجخاحة العامة بقدع  األستاذ السداعج أحسج سعيج السالحد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
جامعة سشت فيشدت اعتبارا مغ  بإيخلشجااستثشائي بعج انتياء العاـ العاشخ بجوف مختب لمعسل لسجة عاـ  بالكمية

8/7/2222 . 
 : القــــرار

 جامعة .السػافقة .. ويخفع لم
  212/1/5/2222الووضوع رقن 

القمب واألوعية بقدع األستاذ  ىذام حدغ إبخاىيعد/ لشطخ في تججيج إعارة أ.اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 . 1/9/2222استثشائي بعج انتياء العاـ العاشخ بجوف مختب لمعسل بألسانيا اعتبارا مغ لسجة عاـ  بالكميةالجمػية 

 : القــــرار

 سػافقة .. ويخفع لمجامعة .ال
  212/1/5/2222الووضوع رقن 

جخاحة بقدع  السجرس دمحم عادل حديغ عبج السعصيد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
مغ اعتبارا  الدعػديةبالسسمكة العخبية بسدتذفى األميخ فيج بجوف مختب لمعسل  ثانيلسجة عاـ  بالكمية السخ واألعراب

1/2/2223 . 
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
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  212/1/5/2222الووضوع رقن 

الباششة العامة بقدع  السجرس أحسج عد العخب عبج العليعد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 . 27/2/2223ارا مغ اعتب الدعػديةرابع بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية لسجة عاـ  بالكمية

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  262/1/5/2222الووضوع رقن 

الباششة بقدع  األستاذ السداعج دمحم حسجي حامج بجرد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 . 1/2/2223اعتبارا مغ  ديةالدعػ سادس بجوف مختب لمعسل بالسسمكة العخبية لسجة عاـ  بالكميةالعامة 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  265/1/5/2222الووضوع رقن 

جخاحة السخ بقدع  السجرس دمحم نبيل حشفي محسػدد/ لشطخ في تججيج إعارة اػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 .8/3/2223)مدتذفى جامعة ويمد( اعتبارا مغ ثالث بجوف مختب لمعسل بالسسمكة الستحجة لسجة عاـ  بالكميةواألعراب 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  226/1/5/2222الووضوع رقن 

األستاذ السداعج بقدع شب األشفاؿ اعارة مشح د/ دمحم سعيج دمحم مكاوي  الشطخ فيػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 ارا مغ تاريخ قيامو بيا .لسجة عاـ بجوف مختب لمعسل بجولة الكػيت اعتب

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  262/1/5/2222الووضوع رقن 

األستاذ السداعج بقدع التذخيح واألجشة مشح د/ نخميغ دمحم نػر الجيغ  الشطخ فيػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 اعتبارا مغ تاريخ قيامو بيا . ة بكمية الصب جامعة بجر بالقاىخ اعارة لسجة عاـ بجوف مختب لمعسل 

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  264/1/5/2222الووضوع رقن 

األستاذ السداعج بقدع األندجة وبيػلػجيا مشح د/ أميخة فيسي الديج  الشطخ فيػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
 ة بجر بالقاىخة  اعتبارا مغ تاريخ قيامو بيا .اعارة لسجة عاـ بجوف مختب لمعسل بكمية الصب البذخؼ بجامع

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

  261/1/5/2222الووضوع رقن 

السجرس بقدع الباثػلػجيا اعارة لسجة مشح د/ مخوة صالح أحسج جاد هللا  الشطخ فيػ بذأف  محكخة شئػن ىيئة التجريذ
اعتبارا مغ تاريخ قيامو  2222/2223جامعة بجر بالقاىخة  لمعاـ الجامعي  عاـ بجوف مختب لمعسل بكمية الصب البذخؼ 

 بيا .
 : القــــرار
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 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  266/1/5/2222الووضوع رقن 

تػفيخ شبيب مقيع لػحجة التخاشب بقدع األنف واألذف عمى السػافقة  ػ بذأف د/ مذخفة وحجة التخاشب عخض خصاب
، ولجنيا  8/2221حتى االف لع يتػفخ لمػحجة اال شبيب مقيع واحج بتاريخ  9/2216خالؿ الفتخة مغ  والحشجخة حيث أنو

 ولع يتع تػفيخ شبيب مقيع آخخ بجال مشيا . 2222مقيع قجمت استقالتيا عاـ  ةشبيب
 : القــــرار

 وضيفية . تػافخ درجاتل االنتطار
  262/1/5/2222الووضوع رقن 

/ أحسج شػقي لمجكتػر 9/1/2223حتى  1/8/2222الفتخة مغ احتداب  الشطخ فيػ بذأف  يذمحكخة شئػن ىيئة التجر 
بالسسمكة العخبية السجرس بقدع جخاحة السخ واألعراب اجازة خاصة بجوف مختب  إلنياء أمػره بالخارج  عسار 

 .الدعػدية
 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  262/1/5/2222الووضوع رقن 

 الصلب السقجم مغ كل مغ :ػ بذأف السػافقة عمى  بالكلية رئيذ قدع الباثػلػجياأ.د/  خصابعخض 
 األستاذ بالقدع  ػػػ أ.د/ رحاب مشيخ سسكة5 
 األستاذ مداعج بالقدع  ػػػ أ.د/ آاات شعبان حسيجة2 
 السجرس بالقدع  ػػػ   د/ ديشا دمحم عالم2 
 السجرس بالقدع   ػػػ   د/ ىشج أحسج عبجه4 

لسخحمة البكالػريػس  2222/2223لمتجريذ بكمية الصب جامعة بشيا األىمية خالؿ التـخ الجراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 بػاقع يـػ )واحج( أسبػعيا .

 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  262/1/5/2222الووضوع رقن 

عمى احتداب  1/1/2223ة مجمذ القدع بتاريخ ف مػافقأػ بذ عخض خصاب أ.د/ رئيذ قدع جخاحة القلب والرجر
إجازة خاصة بجوف مختب أ.د/ مشترخ الراوؼ عبج العديد األستاذ  24/12/2222حتى  1/8/2222الفتخة مغ 

 السداعج بالقدع وذلظ إلنياء متعمقاتو بالخارج.

 :القــــرار

 السػافقة ... ويخفع لمجامعة .
 

 : هوضوعبث العالقبث الثقبفيت :ب سبدس

  222/1/5/2222لووضوع رقن ا

االقداـ العمسية بالقػاعج العامة السشطسة لمعسل  تعاوف ف عجـ ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث 
 بقصاع العالقات الثقافية وضخورة التعاوف معيا وذلظ لحدغ سيخ العسل .  

 :القــــرار
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     .. ويخفع لمجامعة . وف عخض القػاعج عمى األقداـ وذلظ لتدييل التعا
  522/1/5/2222الووضوع رقن 

ف إبجاء الخأؼ في تػقيع البخنامج التشفيحؼ لمتعاوف في مجاؿ ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث 
 لألعػاـالتعميع والبحث العمسي واالبتكار بيغ حكػمة جسيػرية مرخ العخبية وحكػمة سمصشة عساف 

2222/2223/2224 . 
 :القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

األستاذ السداعج بقدع جخاحة  دمحم كسال محسػد عسخف سفخ د/ ػ بذأمحكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث 
عمى نفقة  2223دالظ البػلية في مارس السدالظ البػلية إلى إيصاليا وذلظ لحزػر مؤتسخ الجسعية األوربية لجخاحي الس

 الذخرية .
 :القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 :: هوضوعبث البحوث العلويت  سببعب
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

مخاجعة البخوتػكػالت السقجمة مغ الدادة األشباء الستقجميغ  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث محكخة 
 ل بخوتػكػل ماجدتيخ ودكتػراه .21تست السػافقة على لمتدجيل بالجراسات العميا مغ قبل لجشة السبادغ والقيع ل

 :القــــرار

 أحيط السجمذ عمسا
  422/1/5/2222الووضوع رقن 

أعزاء السػافقة على تدجيل االبحاث العلسية السقجمة مغ  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث محكخة 
 ىيئة التجريذ على الشحػ التالي:

 
 عجد األبحاث الجرجة القدع االسػػػػػع م

 11 األستاذ السداعج الباششة العامة عبج الشاصخ عبج العاشي جادد/  1
 4 األستاذ السداعج الباششة العامة د/ خالج دمحم أميغ الدرقاني 2
 1 األستاذ السداعج وعالج االلعالتخجيخ والعشاية السخكدة  د/ أحسج عمى عبج العديد 3
 12 السجرس التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/نادية محي الجيغ بيجت 4
 1 األستاذ السداعج التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/ وساـ الجيغ عبجالخحسغ سمصاف 5
 6 سجرسال التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/صادؽ عبج السديح صادؽ 6
 2 األستاذ السداعج الجخاحة العامة د/دمحم حامج عبجالدتار السميجي 7
 1 السجرس جخاحة العطاـ د/ إسساعيل تػفيق بجر 8
 5 السجرس الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل د/إيساف عمى عبج هللا عمى 9
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 7 ذ السداعجاألستا السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعة د/ إيساف حدشي دمحم سالع 12
 4 األستاذ السداعج الجخاحة العامة د/ محسػد سعيج عبج الحميع 11
 1 األستاذ السداعج شب السشاشق الحارة وصحتيا د/مؤمشة سعيج الحامػلي 12
 2 السجرس  الباششة العامة د/ ىاني عبج البارؼ البديػني 13
 5 األستاذ السداعج األمخاض الستػششة د/ نجالء سعيج العبج 14
 5 السجرس الصب الذخعي والدسـػ اإلكميشيكية د/شيخيغ رجب سميسة 15
 6 األستاذ السداعج شب األشفاؿ د/ محسػد أحسج الحاوؼ  16
 12 السجرس التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/ رباب دمحم حبيب 17
 5 السجرس التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/ ىالة دمحم قبصاف 18
 1 األستاذ السداعج جخاحة العطاـ د/ أحسج إبخاىيع نرخ زايجه 19
 4 السجرس شب األسخة د/ نجػؼ أحسج أحسج فخج 22
 2 زميل الباثػلػجيا د/ أىيمة أحسج الجساؿ 21
 2 السجرس التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/ نيي عبج هللا عفيفي 22
 2 األستاذ لتجسيل والحخوؽ جخاحة ا د/ دمحم أحسج مجاىجأ. 23
 2 األستاذ السداعج جخاحة التجسيل والحخوؽ  د/شخيف دمحم القذصي 24
 1 األستاذ السداعج جخاحة التجسيل والحخوؽ  د/ دمحم سعج أبػ شعباف 25
 1 السجرس التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/ أمل جػدة سعفاف 26
 2 األستاذ السداعج لعطاـجخاحة ا د/ دمحم أحسج فائق سامي 27
 4 األستاذ السداعج اليدتػلػجيا د/نادية سعيج بجوؼ خيخ 28
 1 السجرس األمخاض الستػششة د/أماني عباس عامخ 29
 1 السجرس اليدتػلػجيا د/إيساف شحاتو أحسج الخغي 32
 3 السجرس جخاحة األذف واألنف والحشجخة د/أحسج محسػد حسجاف 31

 :القــــرار

 فقة .. ويخفع لمجامعة .السػا
  122/1/5/2222الووضوع رقن 

السػافقة على تدجيل األفكار البحثية العلسية السقجمة مغ  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث محكخة 
 أعزاء ىيئة التجريذ على الشحػ التالي:

 عجد األفكار الجرجة القدع االسػػػػػع م
 2 األستاذ السداعج الصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل يميد/ ىبة أحسج جساؿ العد 1
 1 األستاذ السداعج األمخاض الستػششة د/ نجالء سعيج العبج 2
 2 السجرس التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/ ىالة دمحم قبصاف 3
 1 جاألستاذ السداع السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعة د/إيساف عبج الشبي السرخؼ  4
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 2 السجرس الجخاحة العامة د/ محسػد مججؼ العباسي 5
 1 السجرس الصب الذخعي والدسـػ اإلكميشيكية د/ شيخيغ رجب سميسة 6
 1 األستاذ السداعج الرحة العامة وشب السجتسع د/ شيساء شخيف سميساف 7
 1 السجرس التذخيح واألجشة د/ ندخيغ عبج هللا سمساف 8
 1 السجرس الباثػلػجيا اإلكميشيكية غفار شمبيد/ىجيل دمحم عبج ال 9
 2 زميل األمخاض الستػششة د/ ىبو مرصفي الحجخؼ  12
 1 السجرس التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع د/ نيي عبج هللا الديج عفيفي 11
 2 السجرس جخاحة السخ واألعراب د/ياسخ بيجات الديدي 12
 1 السجرس الصبيعي والخوماتيـد والتأىيلالصب  د/إيساف عمى عبج هللا عمى 13
 2 األستاذ السداعج الباششة العامة د/ عبج الشاصخ عبج العاشي جاد 14
 1 السجرس الرحة العامة وشب السجتسع د/ غجيخ ماىخ الذيخ 15
 1 السجرس الرحة العامة وشب السجتسع د/ نياد بجر عمى العاشي 16
 1 ألستاذ السداعجا شب األسخة د/ نجػؼ نذأت حجازؼ  17
 1 األستاذ السداعج الجخاحة العامة د/ محسػد جساؿ الجيغ حجاج 18
 1 السجرس الكيسياء الحيػية د/ مشاؿ عبج السشعع الميثي 19
 1 السجرس شب األشفاؿ د/ دمحم شكخؼ الحاروؽ  22
 1 األستاذ الكيسياء الحيػية أ.د/ دمحم سميساف رزؽ  21
 2 السجرس اثػلػجياالب د/ ىشج أحسج قاسع 22

 :القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

  622/1/5/2222الووضوع رقن 

السػافقة على تدجيل األبحاث العلسية الخاصة بصالب  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث محكخة 
 الجراسات العليا لجرجتي لالساجدتيخ ػػػ الجكتػراهل على الشحػ التالي :

 مػافقة مجلذ القدع الجرجة التخرز االسػػػػػع م 

 6/12/2222 ماجدتيخ الجمجية والتشاسميةمخاض األ إيساف عبج السشعع مبخوؾ شايلط/  1
 6/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ ىياـ عاشف أحسج عسخ 2
 29/11/2222 ماجدتيخ شب األشفاؿ شيساء عبج الحميع إبخاىيعط/  3
 6/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية أسساء سعيج دمحم رشجؼط/  4
 22/11/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ حدشاء دمحم وجيو 5
 27/11/2222 ماجدتيخ األمخاض العربية والصب الشفدي ط/ ناندي ثخوت دمحم 6
 6/12/2222 دكتػراه  جخاحة التجسيل والحخوؽ  ط/ دمحم الديج دمحم شايل 7
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 27/11/2222 ماجدتيخ األشعة التذخيرية ط/ الدىخاء عبج هللا خميل أبػ الحدغ 8
 6/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية ط/ إيساف صالح الجيغ أحسج نرخ 9
 29/11/2222 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء ط/ أية عمى مػسي الذاعخ 12
 6/12/2222 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية اىيعط/ شيساء بديػني زكي إبخ  11
 27/11/2222 دكتػراه  شب السشاشق الحارة وصحتيا ط/ إيشاس فخج عبج السػجػد 12
 29/11/2222 ماجدتيخ جخاحة العطاـ ط/ دمحم جساؿ الجيغ دمحم زكي 13
 21/8/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ىبو دمحم عبج العادؼ الدايذ 14
 1/1/2223 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة ط/عال سعج سميع دروير 15
 1/1/2223 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة ط/ جانيت جػرج حشا سيجىع 16
 27/12/2222 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء ط/ دمحم عبج الحكيع دمحم إبخاىيع 17
 27/12/2222 ػراه دكت الصب الصبيعي والتأىيل ط/ داليا أحسج سعج نػفل 18
 27/12/2222 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء ط/تدشيع مججؼ مرصفي ياقػت 19
 26/12/2222 ماجدتيخ الصب الذخعي والدسـػ ط/ ليمي جساؿ دمحم دمحم أحسج  22
 25/12/2222 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ ط/ ريساف الديج عمى 21
 25/12/2222 ماجدتيخ الجخاحة العامة ط/ سارة دمحم شفيق الفيذاوؼ  22
 25/12/2222 ماجدتيخ أمخاض القمب واألوعية الجمػية ط/ىاجخ مرصفي دمحم عبجالػىاب 23
 25/12/2222 دكتػراه  األشعة التذخيرية عبيخ نبيل عمى مرصفي ط/ 24
 1/1/2223 ماجدتيخ التذخيح واألجشة أبخار عالء دمحم جػدة ط/ 25

 :القــــرار

 فقة .. ويخفع لمجامعة .السػا
 

  222/1/5/2222الووضوع رقن 

السػافقة على تخشيح د/ أسساء عبج الدسيع محسػد أحسج  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث محكخة 
 بقدع شب األشفاؿ لمحرػؿ عمى مكافاة الشذخ العمسي . زميلسليسان 

 :القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222لووضوع رقن ا

السجرس بقدع السػافقة على إضافة د/ رانجا دمحم صجيق  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث محكخة 
 األمخاض الستػششة  عمى البحث السشبثق عغ رسالة الساجدتيخ السقجمة مغ الصبيبة/ أميخ فتحي لبيب .

 :القــــرار

 عة .السػافقة .. ويخفع لمجام
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

السػافقة على إنياء الجراسة الخاصة بقدع الباششة العامة  ػ بذأفأ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث محكخة 
 . PACT-MEAبعشػاف: 
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 :القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 : هوضوعبث الجودة : ثبهٌب

  222/1/5/2222الووضوع رقن 

 السػافقة عمى : بذأف اب أ.د/ مجيخ وحجة ضسان الجػدة ػعخض خص
ػػػ ضع عجد دورتيغ عمى االقل مغ دورات ) التخصيط االستخاتيجي ػػ ادارة السػارد البذخية ػػ التقػيع الحاتي 1

 السدتسخ ػػ تػحيج مفاىيع الجػدة ( شخط التقجـ لمقيادات االكاديسية .
 سالع بتذكيل لجشة االستبيانات .ػػػ التػصية بتكميف أ.د/ محسػد ابػ 2
ػػػ اعتساد تػصيات مجمذ ادارة الػحجة وىي) زيادة رسع حجد دورات تخقيات اعزاء ىيئة التجريذ ػػػ اعتساد 3

 تذكيل فخيق الجراسة الحاتية ( .

 :القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

 : هوضوعبث الذراسبث العليب : تبسعب

  252/1/5/2222الووضوع رقن 

لجرجة  2223السػافقة عمى فتح دورة القيج عغ دور إبخيل  محكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث ػ بذأن
 . 2223فبخايخ  28يشايخ حتى  15)الجبمـػ ػػػ الساجدتيخ ػػػ الجكتػراه( اعتبارا مغ 

 :القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

دعاء عبج اللصيف لمصبيبة/  الغاء قخار االلغاءالسػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث ػ بذأن
 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية وذلظ الستسخار الجراسة واستكساؿ الجدء الباقي مغ الخسالة . عفيفي

 :القــــرار

  ... ويخفع لمجامعة السػافقة

  222/1/5/2222ع رقن الووضو

 تغخيج نبيل مرصفي أحسجالصبيبة/  إلغاء القيجالسػافقة على  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث 
 .وذلظ لتجاوزه السجة القانػنية  ماجدتيخ شب األشفاؿ
 :القــــرار

  ... ويخفع لمجامعة السػافقة

  422/1/5/2222الووضوع رقن 

( 2لعجد )عغ دخػؿ امتحاف السػافقة عمى قبػؿ االعتحار  وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث ػ بذأن محكخة أ.د/
 تخررات مختمفة .
 :القــــرار

  عمى الشحػ التالي :  ... ويخفع لمجامعةقبػل االعتحار السػافقة عمى 

دخػؿ االمتحاف الذفػؼ والعسمي دكتػراه أمخاض القمب واألوعية الجمػية عغ   جخجذ رفعت ثابت سعيج ػ ط/1
    ألمخاض القمب والسقخر االختيارؼ . 2222دور أكتػبخ 
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دكتػراه التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع عغ دخػؿ االمتحاف الذفػؼ   أميخة فتحي فييع الخػلي ػ ط/2
    والعسمي في مادة التخجيخ والعشاية السخكدة وعالج االلع .

  122/1/5/2222الووضوع رقن 

( دبمػـ وماجدتيخ 21لعجد ) مج فتخة الجراسةالسػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث ػ بذأن
 .تخررات مختمفة ودكتػراه 

 :القــــرار

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

 ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   رس الججػؼ ديشا سامي فا ػ ط/1
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   ريساف الديج عمى   ػ ط/2
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ  حاـز أحسج إبخاىيع الخسيدي ػ ط/3
 دبمـػ التػليج وأمخاض الشداء   سسخ دمحم أميغ الصيب  ػ ط/4
 خاض الشداءماجدتيخ التػليج وأم   فتحي دمحم بحيخؼ  ػ ط/5
 ماجدتيخ الدسعيات   ىجيخ دمحم الديج الجساؿ  ػ ط/6
 ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرف    سارة الديج زكي كخيع الجيغ ػ ط/7
 دبمـػ أمخاض القمب واألوعية الجمػية  تامخ دمحم أميغ دمحم حجاب ػ ط/8
 شب األسخة دبمػـ  فاشسة دمحم صالح الجيغ اسعج ػ ط/9

 ماجدتيخ جخاحة العطاـ  حدانيغ ادؿ الديج دمحم دمحم ع ػ ط/12
 ماجدتيخ جخاحة العطاـ   عمى دمحم الكػمي ػ ط/11
 ماجدتيخ األشعة التذخيرية   أميخة محسػد حسجؼ ػ ط/12
 ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرف    أميخة أحسج الخخصاوؼ  ػ ط/13
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   إيساف عبج الحكيع سالع ػ ط/14
 دبمػـ جخاحة العطاـ  دمحم مرصفي إسساعيل دمحم ط/ ػ15
 ماجدتيخ شب األشفاؿ   إيساف شمعت نبيو قسح ػ ط/16
 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   عال سعج دمحم عمى ػ ط/17
 ماجدتيخ شب األسخة    أحسج أنػر كساؿ ػ ط/18
 خكدة وعالج األلعماجدتيخ التخجيخ والعشاية الس  سارة عبج السعصي عمي فخاج ػ ط/19
 دبمػـ األمخاض الرجرية والتجرف   أحسج عدت عبج الدسيع القراص ػ ط/22
 دبمػـ شب وجخاحة العيغ نذػه حسجؼ عبج الجػاد شسذ الجيغ ػ ط/21

  622/1/5/2222الووضوع رقن 

درجة دبمػـ وماجدتيخ  (15لعجد ) إاقاؼ القيجػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

 :القــــرار

  ليع عمى الشحػ التالي: ... ويخفع لمجامعة السػافقة على إاقاؼ القيج
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 بأثخ رجعي             1/12/2222لسجة عاـ مغ    ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية ػػ ط/أميخة جالؿ دمحم شعيب1
 بأثخ رجعي             1/12/2222لسجة عاـ مغ    ماجدتيخ االمخاض الجمجية والتشاسمية ػػ ط/ىياـ عاشف أحسج عسخ2
 بأثخ رجعي           1/4/2216لسجة ثالثة أعػاـ مغ    ماجدتيخ جخاحة العطاـ ػػ ط/ دمحم جساؿ الجيغ دمحم زكي3
 بأثخ رجعي       1/4/2216عاميغ مغ لسجة    ماجدتيخ األنف واألذف والحشجخة ػػ ط/نيي ثخوت إبخاىيع عمى سالمة4
 بأثخ رجعي       1/12/2214لسجة أربعة أعػاـ مغ  أمخاض القمب واألوعية الجمػية دبمـػ   تامخ دمحم أميغ حجاب ػػ ط/5
 بأثخ رجعي        1/12/2219لسجة عاميغ مغ    دبمـػ األنف واألذف والحشجخة  ػػ ط/أحسج دمحم سشاء عبج العاشي رحيع6
 بأثخ رجعي       1/12/2218لسجة عاـ مغ     دبمـػ األنف واألذف والحشجخة   ط/ رنا أحسج عبج الخحسغ ػػ7
 بأثخ رجعي       1/12/2218لسجة عاـ مغ      دبمـػ شب األشفاؿ   ػػ ط/وليج جساؿ عبج الخحيع العدبو8
 بأثخ رجعي         1/4/2221اـ مغلسجة ع  دبمـػ أمخاض الباششة العامة   ػػ ط/نيفيغ دمحم الدغبي عثساف9

 بأثخ رجعي          1/12/2215لسجة ثالثة أعػاـ مغ       دبمـػ جخاحة العطاـ   ػػ ط/ دمحم مرصفي إسساعيل12
 بأثخ رجعي        1/4/2219لسجة ثالثة أعػاـ مغ        ماجدتيخ شب األسخة  ػػ ط/ أحسج أنػر كساؿ عبج الحسيج11
 لطخوؼ خاصة     1/4/2223لسجة عاـ مغ  ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة    جػده عبج هللاػػ ط/ إلياـ دمحم12
 بأثخ رجعي        1/4/2218لسجة ثالثة أعػاـ مغ  ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػ ط/ نانيذ عمى أبػ بكخ13
 بأثخ رجعي      1/12/2214ثالثة أعػاـ مغلسجة   ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية  ػػ ط/ آيات جساؿ حذير14
 بأثخ رجعي          2216/ 1/12لسجة عاميغ مغ  ماجدتيخ األمخاض الجمجية والتشاسمية   ػػ ط/ أسساء سعيج دمحم رشجؼ15

  222/1/5/2222الووضوع رقن 

( درجة ماجدتيخ 4لعجد )شخاؼ السػافقة على تعجيل لجشة اإل ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث 
 ودكتػراه تخررات مختمفة .

  :ـرارـالقــ

   ليع عمى الشحػ التالي.. ويخفع لمجامعة تعجيل لجشة اإلشخاؼالسػافقة عمى 
  ماجدتيخ السيكخوبيػلػجيا الصبية والسشاعة  أاة الديج عبج هللا شايل ػ ط/5

 لػجيا الصبية بالكمية  .مجرس بقدع السيكخوبيػ  بإضافة د/ مشى صالح الدج سبل
  ماجدتيخ األمخاض الرجرية والتجرن   ىشج فتحي أبػ شيخ ػ ط/2

 مجرس بقدع الباششة العامة بالكمية  .  بإضافة د/ ىيثع رضا بجر
  ماجدتيخ شب األشفال  جااليغ احيي أبػ زيج الذخبيشي ػ ط/2

 لحيػية بالكمية  .أستاذ مداعج بقدع الكيسياء ا بإضافة د/ نيبي ربيع دمحم بيػمي
 مجرس بقدع شب األشفاؿ بالكمية )وذلظ الحتياج الخسالة إلييا(.    أبػ زنوصبخي ورفع اسع د/ زيشب 

  دكتػراه أمخاض الباششة العامة  دمحم عبج السشعع عبج السشرف ػ ط/4
 مجرس بقدع الباششة العامة بالكمية  . بإضافة د/ ىاني عبج الباري عبج العديد البديػني

  222/1/5/2222الووضوع رقن 

على دمحم على لمصبيب/  مػضػع الخسالةالسػافقة على تعجيل  ػ بذأفمحكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث 
  عمى الشحػ التالي : تعجاال جػىخياماجدتيخ جخاحة العطاـ   الكػمي

لعزج البعيجة التذخيحية ... بشاء عمى شمب تثبيت كدخ عطع العزج البعيج باستخجاـ شخيحة ا مػضػع الخسالة :
 السذخؼ .
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 :القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

لمصبيبة/  تعجيل تذكيل لجشة الفحز والسشاقذة ػ بذأف السػافقة عمى محكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث
 ماجدتيخ األشعة التذخيرية عمى الشحػ التالي : الدىخاء عبج هللا خليل أبػ الحدغ

 ةالسشػفيػػػػ ةػػعجامبكمية الصب  األشعة التذخيريػػػة قدعاذ مداعج بأست   ياسسيغ حدشي حسيجةد/   ػ 
 ةالسشػفيػػ ةػػعجامبكمية الصب  األشعة التذخيريػػػػػة قدعاذ مداعج بأست  ىياـ عبج السشرف عبج المصيفد/   ػ 
 السشرػرة ةػػعجامبكمية الصب  األشعػػػػػػػػة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   عمى العجالنيدمحم د/ أ.ػ 

 القــــرار :

 ويخفع لمجامعة.. . السػافقة
  222/1/5/2222الووضوع رقن 

( 25لعجد ) سشاقذةتذكيل لجشة الفحز والػ بذأف السػافقة عمى  محكخة أ.د/ وكيل الكلية للجراسات العليا والبحػث
 رسالة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 القــــرار :

 ويخفع لمجامعةوذلظ بعج قبػل الشذخ بالسجلة .. ليع عمى الشحػ التالي  السػافقة عمى تذكيل المجشة
 ماجدتيخ األمخاض الجلجاة والتشاسلية  إاسان صالح أحسج نرخػ ط/ 5

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   ماججة مرصفي حجاجد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ. ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػاششصػػػجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    بدسة مخاد عمىد/ أ. ػ
 ماجدتيخ األمخاض الجلجاة والتشاسلية  شيساء بديػني زكي إبخاىيعػ ط/ 2

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ. ػ
 السشػفيػػػةجامعة صب ال يةبكم األمخاض الجمجيةوالتشاسميةاذ مداعج أست    وفاء أحسج شحاتود/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   الديج شعباف ىػيجؼد/ أ. ػ
 ماجدتيخ األمخاض الجلجاة والتشاسلية   أسساء سعيج دمحم رشجيػ ط/ 2

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية والتشاسمية األمخاض الجمجية قدعاذ بأست   ماججة مرصفي حجاجد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    بدسة مخاد عمىد/ أ. ػ
 ماجدتيخ األمخاض الجلجاة والتشاسلية   شف أحسج عسخىيام عاػ ط/ 4

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيد/ أ. ػ
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 السشػفيػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجيةوالتشاسميةاذ مداعج أست    وفاء أحسج شحاتود/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   لديج شعباف ىػيجؼاد/ أ. ػ
 شب وجخاحة العيغماجدتيخ     ريسان الديج علىػ ط/ 1

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال يةبكم غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب وجخاحة العي قدعاذ بأست  معتد فايد عبج الحسيج الراوؼ د/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية شب وجخاحة العيغاذ مداعج بقدع أست    مخوة عمى زكيد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية شب وجخاحة العيغاذ مداعج بقدع أست    عادؿ جالؿ زكيد/ أ. ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػابشيػػػػػػػػػػجامعة صب ال بكمية شب وجخاحة العيغ قدعبمداعج اذ أست    تامخ إبخاىيع سالعد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 شب وجخاحة العيغماجدتيخ   ىبو دمحم عبج الػىاب الدااذػ ط/ 6

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػةامعة جصب ال بكمية شب وجخاحة العيغاذ مداعج بقدع أست   أسساء دمحم إبخاىيعد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية شب وجخاحة العيغاذ مداعج بقدع أست   دمحم سامي عبج العديدد/ أ. ػ
 ػػػػػػابشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامعة صب ال بكمية غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشب وجخاحة العي قدعاذ بأست   أشخؼ عبج الحسيج الذايبد/ أ. ػ
 التػليج وأمخاض الشداءماجدتيخ   تدشيع مججي مرصفي ااقػتػ ط/ 2

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػليج وأمخاض الشد قدعاذ بأست   ناصخ كساؿ عبج العاؿد/ أ. ػ
 ةػػػػػالسشػفيجامعة صب البكمية داءالتػليج وأمخاض الشاذمداعج بقدع أست   دمحم الدباعي عشتخد/ أ. ػ
 ةػػػػػالسشػفيجامعة صب البكمية التػليج وأمخاض الشداءاذمداعج بقدع أست   وائل جابخ الجماشيد/ أ. ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػششصجامعة صب ال بكمية التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست   عرست حسجؼ أبػ زيجد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 التػليج وأمخاض الشداءماجدتيخ   دمحم عبج الحكيع دمحم إبخاىيعػ ط/ 2

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػليج وأمخاض الشد قدعاذ بأست    دمحم سالمة جادد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػةجامعة صب بكميةال التػليج وأمخاض الشداءاذمداعج بقدع أست   عبج الحسيج عراـ شاىيغد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػةجامعة صب ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمي التػليج وأمخاض الشداءاذ بقدع أست   وائل جابخ الجماشيد/ أ. ػ
 عيغ شسػػػػػػػػػػػػػػذجامعة صب لا بكمية التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست   ماىخ عبج الخازؽ عسخافد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 التػليج وأمخاض الشداءماجدتيخ    آاة على مػسي الذاعخػ ط/ 2

  اللجشة :
 السشػفيةجامعةصب ال بكمية اءالتػليج وأمخاض الشدػ قدعاذ ورئيذ أست    حامج الديج المقػةد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػةجامعة صب ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمي التػليج وأمخاض الشداءاذ بقدع أست    جشارؽ دمحم سيد/ أ. ػ
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 السشػفيػػػػػةجامعة صب ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمي التػليج وأمخاض الشداءاذ بقدع أست    دمحم سامي قشجيلد/ أ. ػ
 القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخةجامعة صب ال بكمية التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ بأست    أكسل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازنيد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 القلب واألوعية الجمػيةأمخاض ماجدتيخ  ىاجخ مرصفي دمحم عبج الػىابػ ط/ 52

  اللجشة :
 السشػفية جامعةصب ال بكمية القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   والء فخيج عبج العديدد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةصب ال بكمية القمب واألوعيةالجمػية قدعاذمداعج بأست   ريحاب إبخاىيع ياسيغد/ أ. ػ
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػا جامعةصب ال بكمية القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    سعج محسػد عسارد/ أ. ػ

 شب األشفال دكتػراه  رامي عذساوي أحسج العذساوي ػ ط/ 55
  اللجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية شب األشفاؿ قدعاذ ورئيذ أست    سياـ دمحم رجبد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية شب األشفاؿ قدعب اذ مداعجأست   محسػد أحسج الحاوؼ د/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ قدعاذ بأست   فادؼ دمحم الجشجؼد/ أ. ػ
 الدقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقجامعػػػػػػػػػػػػة صب ال بكمية شب األشفاؿ قدعاذ بأست    ليمي متػلي شخيفد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 دكتػراه الصب الصبيعي والخوماتيدم والتأىيل   داليا أحسج سعج نػفلػ ط/ 52

  اللجشة :
 السشػفيةجامعةصب البكميةالصب الصبيعي والتأىيل  قدعورئيذ  اذأست    سسخ جابخ سميسافد/ أ. ػ
 السشػفيةجامعةصب البكميةالصب الصبيعي والتأىيل  قدعاذمداعج بأست   عالء عبج العديد لبيبد/ أ. ػ
 السشػفيةجامعة صب ال بكميةػػػػػاؿ شب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    أحسج أنػر خصابد/ أ. ػ
 السشرػػػػػػػػػػػػػػػػػرة جامعةصب ال بكميةالصب الصبيعي والتأىيل  قدعاذ بأست   ىذاـ دمحم أحسج حبيبد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 األشعة التذخيريةدكتػراه   عبيخ نبيل على مرصفيػ ط/ 52

  اللجشة :
 السشػفية جامعةصب ال بكمية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألشعة التذخيري قدعاذ بأست    ة حافع دمحمىالد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةصب ال بكمية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألشعة التذخيري قدعاذ بأست   دمحم صالح الجيغ الدواوؼ د/ أ. ػ
 السشرػرة جامعةصب ال بكمية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألشعة التذخيري قدعاذ بأست    خ فيسيداليا مشيد/ أ. ػ

 دكتػراه شب السشاشق الحارة  إيشاس فخج عبج السػجػدػ ط/ 54
  اللجشة :

 السشػفية جامعةصب ال بكمية األمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ ورئيذ أست    أيسغ دمحم المحمحد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعةصب ال بكمية األمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   حداـ إبخاىيع دمحمد/ أ. ػ
 ػػػقالدقازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جامعةصب ال بكمية األمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   ميداء عبج هللا سعيجد/ أ. ػ
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 التذخيح وعلع األجشةماجدتيخ    أبخار عالء دمحم جػدةػ ط/ 51
  اللجشة :

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية التذخيح وعمع االجشة قدعاذ بأست   مرصفي محسػد الحبيبيد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية التذخيح وعمع االجشة قدعاذ بأست    نيي محيي عيديد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية التذخيح وعمع االجشة قدعاذ ورئيذ أست    ىشاء زكخيا نػحد/ أ. ػ
 الدقازيػػػػػػػقجامعة صب ال بكمية التذخيح وعمع االجشة قدعاذ ورئيذ أست   أمل الذحات الشجارد/ أ. ػ

 مي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج()ع       
 جخاحة العطامماجدتيخ   دمحم جسال الجيغ دمحم زكيػ ط/ 56

  اللجشة :
 السشػفية جامعةصب ال بكمية جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ بأست   عادؿ إبخاىيع الرعيجؼد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةصب ال بكمية جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ بأست   د دمحم ىجىػدمحسػ د/ أ. ػ
 يةاإلسكشجر  جامعةصب ال بكمية جخاحة العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قدعاذ بأست    دمحم سسيخ قاسعد/ أ. ػ

 ماجدتيخ شب األسخة  أحسج أنػر كسال عبج الحسيجػ ط/ 52
  اللجشة :

 السشػفيةجامعةصب البكمية األمخاض الجمجيةوالتشاسمية قدعاذورئيذ أست         دمحم عبج الػاحج جابخد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةصب ال بكمية خةشب األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ مداعج بأست    أمل أحسج سالمةد/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جامعةصب ال بكمية الرحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   عبج العديد فاروؽ الجيبد/ أ. ػ

 أمخاض الباششة العامةماجدتيخ   جانيت جػرج حشا سيجىعػ ط/ 52
  اللجشة :

 السشػفية جامعةصب ال بكمية الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   ديج إبخاىيع الذايبالد/ أ. ػ
 سشػفيةال جامعةصب ال بكمية الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ مداعج بأست  عبج الشاصخ عبج العاشي جادهللاد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةصب ال بكمية الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ ورئيذ أست   عبج هللا عبج العديد بيشديد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةاذ الكبج والجياز اليزسي بسعيج الكبج القػمػػػػػػػػػػػػػػػػي أست  إيساف عبج الدسيع محسػد سميسافد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 ماجدتيخ أمخاض الباششة العامة   عال سعج سليع درويرػ ط/ 52

  اللجشة :
 السشػفية جامعةصب ال بكمية الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    دمحم أحسج شعبافد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةصب ال بكمية الباششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   صفي جاب هللا الشجارمرد/ أ. ػ
 األزىخ جامعةصب البكمية اذاالمخاض الباششةوالغجدالرساءوالدكخأست   محسػد حجاد حسيجهد/ أ. ػ

 الفارمااػلػجيا اإلاليشيكيةماجدتيخ  لخػليشيساء دمحم عبج الفزيل اػ ط/ 22
  اللجشة :

 السشػفية جامعةصب ال بكمية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالفارماكػلػجيا اإلكميشيكي قدعاذ بأست   دمحم عبج العديد إسساعيلد/ أ. ػ
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 السشػفيةجامعةصب البكمية الفارماكػلػجيا اإلكميشيكية قدعاذورئيذ أست    ميا دمحم البصرد/ أ. ػ
  جامعة ششصاصب ال بكمية الفارماكػلػجيااإلكميشيكية قدعاذمداعج بأست   أحسج دمحم مدعج قابلد/ أ. ػ

 الباثػلػجيا اإلاليشيكيةدكتػراه    مشى فخج دمحم سالمةػ ط/ 25
  اللجشة :

 السشػفية جامعةصب ال بكمية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكي قدعاذ بأست    روحية حدغ العجؿد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةصب ال بكمية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكي قدعاذ بأست   أميخة عبج القادر اليشجؼد/ أ. ػ
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػا جامعةصب ال بكمية ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيا اإلكميشيكي قدعاذ بأست  سييخ عبج الخحسغ عبج الدسيعد/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػا جامعةصب ال بكمية ةػالباثػلػجيا اإلكميشيكي قدعاذ ورئيذ بأست   أماني دمحم أبػ العيشيغد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 التػليج وأمخاض الشداءماجدتيخ     ىشاء فايد عبجهػ ط/ 22

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعةصب ال بكمية اءالتػليج وأمخاض الشدػ قدعاذ بأست   نبيل إبخاىيع الخػليد/ أ. ػ

 
 السشػفيةجامعة صب ال بكمية التػليج وأمخاض الشداءاذمداعج بقدع أست   ىيثع أبػ عمى حسدهد/ أ. ػ
 السشػفيػػػػػةجامعة صب ال ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمي وأمخاض الشداء التػليجاذ بقدع أست   سيج عبج السشعع محسػدد/ أ. ػ
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ ورئيذ أست   دمحم عبج الدالـ دمحمد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 التػليج وأمخاض الشداءخ ماجدتي   رشا زكي عبج العديدػ ط/ 22

  اللجشة :
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعةصب ال بكمية اءالتػليج وأمخاض الشدػ قدعاذ بأست    شارؽ دمحم سيجد/ أ. ػ
 السشػفيةجامعة صب ال بكمية التػليج وأمخاض الشداءاذمداعج بقدع أست    ىذاـ عمى عسارد/ أ. ػ
 السشػفيةجامعة صب ال بكمية التػليج وأمخاض الشداءاذمداعج بقدع أست   دهىيثع أبػ عمى حسد/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية التػليج وأمخاض الشداء قدعاذ مداعج أست    عبج الغفار داودد/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
 العامة ماجدتيخ الجخاحة  ػ ط/ سارة دمحم شفيق الفيذاوي 24

  اللجشة :
 السشػفية جامعةصب ال بكمية الجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ مداعج بأست   محسػد أحسج شاىيغد/ أ. ػ
 السشػفية جامعةب صال بكمية الجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   عبج العديد عباس تعمبد/ أ. ػ
 ششصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جامعةصب ال بكمية الجخاحة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    حسجؼ عبج اليادؼد/ أ. ػ

 ماجدتيخ األمخاض الجلجاة والتشاسلية   آاات جسال حذيرػ ط/ 21
  اللجشة :

 السشػفيػػػػػػػػةجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   طإيساف عبج الفتاح سميد/ أ. ػ
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 السشػفيػػػةجامعة صب ال بكميةبقدع الباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اذ مداعج أست  رانيا عبج هللا عبج هللا حدشيغد/ أ. ػ
 السشػفيػػػةجامعة صب ال بكمية مخاض الجمجية والتشاسميةاألاذمداعج أست    وفاء أحسج شحاتود/ أ. ػ
 بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجامعة صب ال بكمية األمخاض الجمجية والتشاسمية قدعاذ بأست   فاشسة دمحم العيدػؼ د/ أ. ػ

 )عمي أف يكػف األوؿ و الثاني صػت واحج(       
  225/1/5/2222الووضوع رقن 

شالب  (43لعجد ) تدجيل مػضػع الخسالةػ بذأف السػافقة عمى  لكلية للجراسات العليا والبحػثمحكخة أ.د/ وكيل اػ 
 وشالبة ماجدتيخ ودكتػراه تخررات مختمفة .

 : ـرارـالقــ

 ويخفع لمجامعة . ..السػافقة عمى تدجيل مػضػع رسالة الساجدتيخ والجكتػراه ليع عمى الشحػ التالي 
 
 
 
 
  شب الصػارئ واالصاباتماجدتيخ   العليع فايج أحسج محسػد عبج ط/ػػػ 1

 :  الخسالة مػضػع
فاعمية الترػيخ بالسػجات فػؽ الرػتية لمعرب البرخؼ في تقييع ارتفاع ضغط الجـ داخل الجسجسة لجؼ السخضي 

 الحيغ يعانػف مغ الرجاع في قدع الصػارغ.
 السذخفػن : 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعػػػػػػػػػػػػػجامعػػػػػػامة بكمية الصب الجخاحة ال قدعاذ بأست    مججؼ أحسج لػلحػ أ.د/ 

 السشػفية ةعػػػػػػػػجاماألشعة التذخيرية بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   شيساء عبج الحسيج حدشيغػ أ.د/ 

 السشػفيةةعػجامميةالصب الجخاحة العامة بك قدعمجرس شب الصػارغ ب   دمحم فػزؼ ششصاوؼ ػ   د/ 

 ماجدتيخ الجخاحة العامة    مرصفي صفػت شاىيغ ط/ػػػ 2
 :  الخسالة مػضػع

مقارنة بيغ زراعة الذخاييغ التاجية باستخجاـ ماكيشة القمب الرشاعي وبجونيا في السخضي الحيغ يعانػف مغ ضيق 
 الذخاييغ الدباتية )الشتائج العربية قريخة السجؼ(.

 السذخفػن : 
 ةػػالسشػفيةعجامبكميةالصب  القمب والرجر جخاحة  قدعبورئيذ اذ أست    رفيق فكخؼ سميسافأ.د/ ػ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجخاحة  القمب والرجر بكمية الصب  قدعاذ بأست   دمحم أحسج الحاج عمىػ أ.د/ 

 السشػفية ةعجامب والرجر بكميةالصب جخاحة  القم قدعاذمداعج بأست   محسػد سعيج الجسػقيػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةعجامجخاحة  القمب والرجر بكمية الصب  قدعمجرس ب    إبخاىيع دمحم خميلػ   د/ 

 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء    نجػي إبخاىيع عاصي ط/ػػػ 3
 :  الخسالة مػضػع

 ة تحت الجمج باستخجاـ خيػط مختمفة .إغالؽ الجمج في العسمية القيرخية بالخياش
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 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعاذ بأست   عالء الجيغ فتح هللا الحمبيػ أ.د/ 

 شػفيػػةالس ةعجامالتػليج وأمخاض الشداء بكميةالصب  قدعاذمداعج بأست    عساد الجيغ سميسافػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعمجرس ب    ماىي نبيل عجيدػ   د/ 

 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   إحدان إبخاىيع الديج الشجار ط/ػػػ 4
 :  الخسالة مػضػع

 ػب .التياب السيبل الجخثػمي وارتباشو بتأخخ الحسل بدبب قشاتي فال
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعاذ بأست    دمحم سالمة جادػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشداء بكميةالصب  قدعاذمداعج بأست   شخيف دمحم صالح الجيغػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعبمجرس     سارة مختار نرارػ   د/ 

 

 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء   شيساء صالح لصفي األسصي ط/ػػػ 5
 :  الخسالة مػضػع

 الشتائج الػليجية واألمػمية مغ قصع الحبل الدخؼ فػرؼ مقابل القصع الستأخخ في الػالدة القيرخية .
 ػن : السذخف
 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعاذ بأست    نبيو إبخاىيع الخػليػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشداء بكميةالصب  قدعاذمداعج بأست    أيسغ الديج سميسافػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعمجرس ب   داليا إبخاىيع دمحم مخسيػ   د/ 

 ماجدتيخ التػليج وأمخاض الشداء    رانيا محسػد الذيخ ط/ػػػ 6
 :  الخسالة مػضػع

مقارنة تأثيخ تخجيخ العزمة السخبعة القصشية السػجية بالسػجات فػؽ الرػتية مقابل السدكشات التي يتحكع فييا 
 خيس لتخفيف اآلالـ بعج الػالدة القيرخية .الس

 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعاذ بأست   أسامة عمى الكيالنيػ أ.د/ 

 يػػةالسشػف ةعجامالتػليج وأمخاض الشداء بكميةالصب  قدعاذمداعج بأست   ىيثع أبػ عمى حسدةػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامتخجيخ والعشاية السخكدة بكميةالصب  قدعاذمداعج بأست     خالج جاب هللاػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامالتػليج وأمخاض الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكمية الصب  قدعمجرس ب  شخيف صبحي مشذاوؼ خميفةػ   د/ 

 العيغ ماجدتيخ شب وجخاحة   سامح دمحم نبيل مدخجة ط/ػػػ 7
 :  الخسالة مػضػع

 التحقق مغ صحة ترػيخ الذبكية السعتسج عمى الياتف الحكي لفحز اعتالؿ الذبكية الدكخؼ .
 السذخفػن : 
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 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست   دمحم سامي عبج العديدػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعمجرس ب   بج الحكع الحايذعمى عػ   د/ 

 دكتػراه شب وجخاحة العيغ    داليا شػقي الجسػقي ط/ػػػ 8
 :  الخسالة مػضػع

ؤر وارتباشيا بالتغيخات التذخيحية التقييع الػضيفي الرتذاح الساقػلة الدكخية باستخجاـ مصط كيخبية الذبكية متعجد الب
التي تع تقييسيا بػاسصة ترػيخ األوعية الصػمػغخافية لمتساسظ البرخؼ قبل وبعج حقغ رانيدوماب داخل الجدع 

 الدجاجي .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجاملصب شب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية ا قدعاذ بأست    أميغ فيرل المقػةػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب    مخوة عمى زكيػ   د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعمجرس ب    نيي خيخت جابخػ   د/ 
 
 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   يديحازم أحسج إبخاىيع الخس ط/ػػػ 9

 :  الخسالة مػضػع
 العالقة بيغ مدتػؼ فيتاميغ د في الجـ وتصػر اعتالؿ الذبكية لجؼ مخضي الدكخؼ .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعاذ ورئيذ أست   ىجؼ دمحم كامل الدبكيػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعمجرس ب    مشار فػزؼ داودػ   د/ 

 ماجدتيخ شب وجخاحة العيغ   أسساء جسال مختار مػسي ط/ػػػ 10
 :  الخسالة مػضػع

 مػية.ترػيخ الجالالت الحيػية وتأثيخىا عمى اخاذ القخار العالجي لمتشكذ البقعي السختبط بالغذاء الج
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست   فخيج دمحم فخيج وججػػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب    مخوة عمى زكيػ   د/ 

  األشفالماجدتيخ شب    خقاوي سالي أحسج الذ ط/ػػػ 11
 :  الخسالة مػضػع

في التدبب في أمخاض الغجة الجرقية السشاعية الحاتية عشج  1دراسة تعجد األشكاؿ الجيشي الشاتج عغ اإلنتخفيخوف ىيميكاز 
 األشفاؿ .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األش قدعاذ بأست    فييسة دمحم حدافػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    ميا عاشف تػفيقػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شػػػػػػػػػػػػ قدعمجرس ب   زيشب صبخؼ أبػ زنوػ   د/ 



 51/5/2222األحج السػافق  السشعقجة يػم 2222/2222للعام الجامعي الخامدة" الجلدة"مجلذ الكلية محزخ اجتساع 

 

37 

 
 

 السشػفيػػة ةعجامالباثػلػجيا اإلكميشيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بكمية الصب  قدعمجرس ب   نػراف شمعت أبػ الخيخػ   د/ 
 شفال ماجدتيخ شب األ  نػرا عساد الجيغ سعج محسػد  ط/ػػػ 12
 :  الخسالة مػضػع

 دراسة سخيخية وخمػية وراثية لستالزمة تيخنخ .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست   سييخ سيج أبػ العالػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  دعقاذ بأست    ميا عاشف تػفيقػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب   زيشب صبخؼ أبػ زنوػ   د/ 

 ماجدتيخ شب األشفال   ديغ خيخي دمحم جاب هللانا ط/ػػػ 13
 :  الخسالة مػضػع

 .COVID-19( السختبصة بػػػ MIS-Cنتائج سػنار القمب في متالزمة االلتياب متعجد األنطسة عشج األشفاؿ)
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    فييسة دمحم حدافػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    أحسج أنػر خصابػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شػػػب األشفػػػػػػ قدعأستاذ مداعج ب   رانيا صالح الدياتػ   د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب    رانيا صالح حديغػ   د/ 

 ماجدتيخ شب األشفال   إيشاس ربيع دمحم حدانيغ ط/ػػػ 14
 :  ةالخسال مػضػع

تأثيخ الشطاـ الغحائي الخالي مغ حميب البقخ عمى الشسػ والتصػر والحالة التغحوية ونػعية حياة األشفاؿ السرابيغ 
 بحداسية حميب البقخ .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامؿ بكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قدعاذ بأست   عمى دمحم الذافعيػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب ش قدعبمداعج اذ أست   زيغ عبج المصيف عسخػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامػاؿ بكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعمجرس ب   ىبو دمحم صبحي الدفداؼػ   د/ 

 ماجدتيخ شب األشفال   شيساء على الذافعي دمحم ط/ػػػ 15
 :  الخسالة مػضػع

السزاعفات شػيمة السجؼ التي يدببيا الشطاـ الغحائي الكيتػني في الرخع عشج األشفاؿ السقاوـ لألدوية عمى القمب 
 وأمخاض العطاـ األيزية .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    الذافعيعمى دمحمػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست    وائل عباس بحبحػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعمجرس ب    صبحي الدفداؼىبو دمحمػ   د/ 
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 دكتػراه شب األشفال    غادة عرام شاىيغ ط/ػػػ 16
 :  الخسالة مػضػع

 وجػدة حياة األشفاؿ والسخاىقيغ السرخييغ .تأثيخ مخض الفيشيل كيتػنػريا عمى الشسػ والجػانب الدمػكية العربية 
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست   عمى دمحم الذافعيػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شػب األشفػػػػػػػػػػ قدعاذ مداعج بأست    وائل عباس بحبحػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ مداعج بأست   زيغ عبج المصيف عسخػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػ قدعمجرس ب   ىبو دمحم صبحي الدفداؼػ   د/ 

 دكتػراه شب األشفال     أاة أحسج عالم ط/ػػػ 17
 :  الخسالة مػضػع

فيتاميغ )د( كسؤشخ حيػؼ لخصػرة عجوؼ الجياز التشفدي الستكخرة في األشفاؿ بالسقارنة مع مجسػع نقاط سػنار 
 الرجر .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    حداففييسة دمحم ػ أ.د/ 

 سشػفيػػةال ةعجامشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعاذ بأست    أحسج أنػر خصابػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشػػػب األشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   نجػاف يدخؼ صالحػ   د/ 

 السشػفيػػة ةعجاماألشعة التذخيريػػة بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج  ب   وليج عبج الفتاح مػسيػ   د/ 

  األمخاض الجلجاة والتشاسليةماجدتيخ   أسامة إبخاىيع جاد عبج الكخيع ط/ػػػ 18
 :  الخسالة مػضػع

 انتذار مخض نقز التربغ لجؼ األشفاؿ بالسجارس .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػاألمخاض الجمجية والتشاسمي قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 

 السشػفيةبكمية شب  الرحة العامة وشب السجتسع قدعاذ مداعج بأست   رضا عبج المصيف إبخاىيعػ أ.د/ 

  األمخاض الجلجاة والتشاسليةماجدتيخ   نجي سلصان دمحم الديج ط/ػػػ 19
 :  الخسالة مػضػع

 في البياؽ : دراسة سخيخية وجديئية . 2اف أراؼ 
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامة الصب بكمي ةػػػػػػاألمخاض الجمجية والتشاسمي قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 

 جامعة السشػفيةبكمية الصب  الكيسياء الحيػية الصبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب   مشاؿ عبج السشعع الميثيػ   د/ 

  األمخاض الجلجاة والتشاسليةماجدتيخ    ىجيخ حسجي سيج أحسج ط/ػػػ 20
 :  الخسالة مػضػع

 في مخضي الشخالية السبخقذة 3لبيخيغ تقييع مدتػيات البخوتيغ السحتػية عمى ا



 51/5/2222األحج السػافق  السشعقجة يػم 2222/2222للعام الجامعي الخامدة" الجلدة"مجلذ الكلية محزخ اجتساع 

 

39 

 
 

 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػاألمخاض الجمجية والتشاسمي قدعاذ بأست   عدة جابخ عشتخ فخجػ أ.د/ 

 جامعة السشػفيةبكمية الصب  الكيسياء الحيػية الصبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب   سارة كساؿ عبج السقرػدػ   د/ 

  األمخاض الجلجاة والتشاسليةماجدتيخ   نيخفانا أاسغ عبج الحي بجر ط/ػػػ 21
 :  الخسالة مػضػع

 حجوث أمخاض الذعخ بيغ أشفاؿ السجارس . ؿمعج
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  ةػػػػػػاألمخاض الجمجية والتشاسمي قدعاذ بأست    عالء حدغ مخعيػ أ.د/ 

 السشػفيةبكمية شب  الرحة العامة وشب السجتسع قدعاذ مداعج بأست   لمصيف إبخاىيعرضا عبج اػ أ.د/ 

  القلب واألوعية الجمػيةأمخاض ماجدتيخ   أحسج دمحم عبج الخءوؼ دمحم ط/ػػػ 22
 :  الخسالة مػضػع

 شتاكذ .مع شجة مخض الذخياف التاجي وفقا لسقياس سي 2و1تعجد الستغيخ الجيشي لسدتزجات الرفائح الجمػية 
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    وليج عبجه إبخاىيعػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكميةالصب  القمب واألوعية الجمػية قدعاذمداعج بأست    مخاد بذاؼ ميشاػ   د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعبمجرس    سػزؼ صالح الشيغػ   د/ 

 السشػفية ةعجامبسعيج الكبجالقػمي  الباثػلػجيا اإلكميشيكية قدعمجرس ب    ىبو دمحم عبج هللاػ   د/ 

 القلب واألوعية الجمػية أمخاض دكتػراه   دمحم محدغ عبج الفتاح أحسج ط/ػػػ 23
 :  الةالخس مػضػع

 مؤشخ ملء األذيغ األيدخ في مخضي ارتفاع ضغط الجـ السحتفطيغ بسعجؿ الزخ .
 السذخفػن : 

 السشػفيػة ةعجامبكميةالصب  القمب واألوعية الجمػية قدعاذ ورئيذ أست   دمحم فيسي الشعسانيػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػػةالقمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعاذ بأست    نجالء فييع أحسجػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  الكيسياء الحيػية الصبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   أشخؼ عبج الخؤؼ داودػ أ.د/ 

 يػػةالسشػف ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب   سػزؼ صالح الشيغػ   د/ 

 القلب واألوعية الجمػية أمخاض دكتػراه    جػن رفعت ناجح ط/ػػػ 24
 :  الخسالة مػضػع

دور معامل التكمذ في تحجيج درجة الزيق في الذخاييغ التاجية وفقا لفئات مخاشخ القمب واألوعية الجمػية السختمفة 
 )دراسة عمى السخضي السرخبيغ( .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    أحسج أشخؼ رضاػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكميةالصب  القمب واألوعية الجمػية قدعاذمداعج بأست   أحسج مختار القخشػ   د/ 
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 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  ػػػػػػػػةالقمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػ قدعمجرس ب   أسساء عبج الكخيع قشاوؼ ػ   د/ 

 القلب واألوعية الجمػية أمخاض دكتػراه   أسامة دمحم عبج هللا عسخ ط/ػػػ 25
 :  الخسالة مػضػع

وأنساط تكمذ الذخياف التاجي التي تع الكذف عشيا بػاسصة السػجات فػؽ  Lp(a)العالقة بيغ جدغ ليبػبخوتيغ أ 
 في مخضي قرػر الذخاييغ التاجية السعالجيغ بػاسصة القدصخة التجاخمية القمبية .  ((IVUSالرػتية داخل األوعية 

 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   غادة محسػد سمصافػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكميةالصب  لجمػيةالقمب واألوعية ا قدعاذمداعج بأست   عػنذ جساؿ شمبيػ   د/ 

 بسعيج القمب القػمي والقدصخة التجاخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالقمب  استذارؼ أمخاض    باسع الطخيف فؤادػ   د/ 

  جخاحة التجسيل والحخوؽ دكتػراه  صالح الجيغ عرام الديج جػدة ط/ػػػ 26
 :  الخسالة مػضػع

 ار والجخاحة ػػػ دراسة عذػائية مدتقبمية .مقارنة بيغ شج الجبية بالسشط
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  خوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة التجسيل والح قدعاذ بأست    داليا مفخح الدقاػ أ.د/ 

 ػةالسشػفيػ ةعجامبكمية الصب  خوؽ ػػػػػػػػػػػجخاحة التجسيل والح قدعمجرس ب   دمحم عبج هللا الشحاسػ   د/ 

  جخاحة التجسيل والحخوؽ دكتػراه  الدعيج عبج الحليع الجػىخي دمحم ط/ػػػ 27
 :  الخسالة مػضػع

 ىل شج البصغ السستج بجيال لذج البصغ الحدامي في مخضي فقجاف الػزف الذجيج؟
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامالصب  بكمية خوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاحة التجسيل والح قدعاذ بأست    داليا مفخح الدقاػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  خوؽ ػػػػػػػػػػػجخاحة التجسيل والح قدعمجرس ب   عبج هللا أحسج أميغػ   د/ 

 العطػػػػػػػػػػػامجخاحة ماجدتيخ   دمحم حدشي حدشيغ سعج ط/ػػػ 28
 :  الخسالة مػضػع

 ر غيخ السدتقخة بيغ مجورؼ عطسة الفخح في كبار الدغ .السداميخ الشخاعية القريخة مقارنة بالصػيمة في عالج الكدػ 
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجخاحة  قدعاذ بأست   أحسج فؤاد شسذ الجيغػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  لعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـاجخاحة  قدعأستاذ مداعج ب    دمحم أحسج فائقػ   د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاح قدعمجرس ب   أحسج عبج العطيع أبػ سالعػ   د/ 

 ػػػػػػػػامالعطػػػجخاحة ماجدتيخ    إبخام الفي اعقػب ط/ػػػ 29
 :  الخسالة مػضػع

 تقييع نتائج تثبيت كدػر أعمي القربة بػاسصة مدسار نخاعي تذابكي متعجد الثقػب .
 السذخفػن : 
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 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجخاحة  قدعاذ بأست   محسػد دمحم ىجىػدػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـجخاحة  قدعأستاذ مداعج ب   سامح دمحم جاد مخعيػ   د/ 

 ةالسشػفيػػ ةعجامبكمية الصب  العطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجخاح قدعمجرس ب   نرخ الجيغ البخبخؼ أحسج ػ   د/ 
 عالج األورام والصب الشػوي ماجدتيخ    رغجة حسجتو دمحم ط/ػػػ 30
 :  الخسالة مػضػع

 العالج اإلشعاعي ناقز التجدئة الستدامغ مع عقار تيسػزولػمايج في عالج الػـر الجبقي عالي الجػدة .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامكمية الصب ب ب الشػوؼ ػػعالج األوراـ والص قدعاذ بأست   إيشاس أبػ بكخ الخػليػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػػػةبكمية شب  ب الشػوؼ ػػعالج األوراـ والص قدعاذ مداعج بأست   أشخؼ الديج عبج الغشيػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكميةالصب  ب الشػوؼ عالج األوراـ والص قدعمجرس ب   دمحم الذخبيشي حدغػ   د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكميةالصب  ب الشػوؼ ػعالج األوراـ والص عقدمجرس ب   ريياـ أحسج عبج العديدػ   د/ 

 

 القلب واألوعية الجمػية أمخاض ماجدتيخ   فاروؽ صبحي محسػد السغخبي ط/ػػػ 31
 :  الخسالة مػضػع

 دراسة العالقة بيغ البخوتيغ الجىشي )أ( وشجة مخض الذخياف التاجي السبكخ في السخضي السرخييغ .
 السذخفػن : 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست   شارؽ صالح خميلػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعاذ بأست    نجالء فييع أحسجػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكميةالصب  القمب واألوعية الجمػية قدعاذمداعج بأست   عػنذ جساؿ شمبيػ   د/ 

 السشػفيػػة ةعجامبكمية الصب  القمب واألوعية الجمػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعمجرس ب   أسساء عبج الكخيع قشاوؼ ػ   د/ 

 دكتػراه شب وجخاحة العيغ   فاشسة خيخي أحسج جشيجي ط/ػػػ 32
 :  الخسالة مػضػع

غ معاييخ الساسح السقصعي لترػيخ األوعية الجمػية بسخكد اإلبرار والسعاييخ الذكمية مقاسة بالساسح دراسة السقارنة بي
 السقصعي في مخضي الجمػكػما مفتػحة الدواية .

 السذخفػن : 
 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعاذ بأست   مرصفي كساؿ نرارػ أ.د/ 

 السشػفيػػة ةعجامشب وجخاحػػػػػػػة العيغ بكمية الصب  قدعأستاذ مداعج ب   أسساء دمحم إبخاىيعػ   د/ 

 ماجدتيخ الصب الصبيعي والخوماتيدم والتأىيل   فاشسة مجج الجيغ علع الجيغ ط/ػػػ 33
 :  الخسالة مػضػع

الميسفاوية مقابل نذاط السخض واألضخار في مخضي التياب دراسة العالقة بيغ ندبة الرفائح الجمػية إلى الخاليا 
 الفقار الالصق .
 السذخفػن : 



 51/5/2222األحج السػافق  السشعقجة يػم 2222/2222للعام الجامعي الخامدة" الجلدة"مجلذ الكلية محزخ اجتساع 

 

42 

 
 

 السشػفيةالصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل بصب  قدعاذ ورئيذ أست    سسخ جابخ سميسافػ أ.د/ 

 شػفيةالسالصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل بصب  قدعاذمداعج بأست   عالء عبج العديد لبيبػ أ.د/ 

 السشػفيػػػػػةالصب الصبيعي والخوماتيـد والتأىيل بكمية شب  قدعمجرس ب   سجي فخحات الجدارػ   د/ 

 السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيا اإلكميشيكية بكمية الصب جامعة  قدعمجرس ب   ريياـ صالح الدياتػ   د/ 

 ػجيا ماجدتيخ الباثػل  شحا على مرصفي على ط/ػػػ 34
 :  الخسالة مػضػع

 ( في سخشاف البخوستاتا الغجؼ .Plexin B1( و )TET1دراسة ىدتػمشاعية لتقييع ضيػر )
 السذخفػن : 

   ػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب جامعة  قدعاذ بأست   ناندي يػسف أسعجػ أ.د/ 
   السشػفيػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب جامعة  قدعاذ مداعج بأست  نيي دمحم نػر الجيغ القاضيػ   د/ 
   السشػفيػػػػػػػػػػػػػةػػػػا بكمية الصب جامعة الباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قدعمجرس ب   مخوة صالح جاد هللاػ   د/ 

 
 دكتػراه الباثػلػجيا   اسخاء عبج الخحسغ الديج كخمان ط/ػػػ 35
 :  الخسالة مػضػع

 . في سخشاف القشػات البشكخياسية 2و ىيخ   6االضيار السشاعي الييدتػكيسيائي ؿ جاتا 
 السذخفػن : 

   السشػفيػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب جامعة  قدعاذ بأست   ىياـ عبج الدسيع عيادػ أ.د/ 
  السشػفيػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بسعيج الكبج القػمي ب قدعاذ مداعج بأست   نخميغ احسج احدافػ   د/ 
   السشػفيػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب جامعة  قدعاذ مداعج بأست   شيخيغ فتحي الججؼػ   د/ 
   ػفيػػػػػػػػػػػػػةالسشالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكمية الصب جامعة  قدعمجرس ب   مشى عبج الحسيج قػرةػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بسعيج الكبج القػمي ب قدعمجرس ب   مشى سعيج ششصاوؼ ػ   د/ 
 دكتػراه الصفيليات الصبية    دمحم الديج كذظ ط/ػػػ 36
 :  الخسالة مػضػع

 ى االشػار اليافعة واليخقية لصفيمي بمياريديا ىيساتبيـػ فالسختبخ .تأثيخ مادة البمسجيغ عم
 السذخفػن : 

  السشػفيػػػػػػػػػػػػػةالصفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الصبية بكمية الصب جامعة  قدعاذ بأست  اميخة فتحي عبج العاشي عفيفيػ أ.د/ 
  السشػفيػػػػػػػػػػػػػةالصفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الصبية بكمية الصب جامعة  قدعب اذأست  اسساعيل محسػد عمى محـخػ أ.د/ 
  السشػفيػػػػػػػػػػػػػةػػػات الصبية بكمية الصب جامعة الصفيميػػػ قدعمداعج ب اذأست  رىاـ مرصفى دمحم بخكاتػ   د/ 
  السشػفيػػػػػػػػػػػػػةػػات الصبية بكمية الصب جامعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصفيميػػػػػػػػ قدعب مجرس  تياني عبج هللا دمحم العصارػ   د/ 
 دكتػراه الباثػلػجيا االاليشيكية   سسخ مختار دمحم دااب ط/ػػػ 37
 :  الخسالة مػضػع

 جـ الشخاعي الحاد .في السخضى السرابيغ حجيثا بدخشاف ال 370و  155دراسة الجديئات الخيبدوميو متشاىية الرغخ 
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 السذخفػن : 
  السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيػػػػػػػػا االكميشيكية بكمية الصب جامعة  قدعاذ بأست   ايساف عصية التػنديػ أ.د/ 
  ػػػػػػػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػالباثػلػجيػػػا االكميشيكية بكمية الصب ب قدعاذ مداعج بأست    ايساف عمي احسجؼػ   د/ 
  السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالباثػلػجيػػػػػػػػا االكميشيكية بكمية الصب جامعة  قدعمجرس ب   ياسسيغ احسج حدغ يػنذػ   د/ 
 وصحتيا  ةدكتػراه شب السشاشق الحار   دمحم ابخاىيع ابخاىيع مػسى ط/ػػػ 38
 :  الخسالة مػضػع

 . كعالج ججيج لسخضى االرتجاع السعجػ السخيئي السقاـو لمعالججاع استئراؿ الغذاء السخاشي السزاد لالرت
 السذخفػن : 

  ةػػػػػػػالسشػفيػػػجامعة ب ػػػػػصالبكمية  األمخاض الستػششة قدع ورئيذ اذأست    ايسغ دمحم المحمحػ أ.د/ 
 امعة السشػفيػػػػػػةجبكمية الصػػػػػب  األمخاض الستػششة قدعبمداعج  اذأست   مؤمشة سعيج الحامػليػ   د/ 
 جامعة السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصػػػػػب  األمخاض الستػششػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قدعبمجرس    اماني عباس عامخػ   د/ 

 
 ماجدتيخ األشعة التذخيرية   الحدغ بياء الجيغ زكي أحسج ط/ػػػ 39
 :  الخسالة مػضػع

 ئح في تقييع أمخاض الذخياف األورشي .دور ترػيخ األوعية بالسقصعية متعجد الذخا
 السذخفػن : 

  السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  األشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقدعاذ أست   دمحم شػقي عبج هللاػ أ.د/ 
  السشػفيػػػػػػػػػػةة الصب جامعة بكمي األشعة التذخيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقدعمجرس     دعاء دمحم حدشيػ   د/ 
 دكتػراه شب الحاالت الحخجة   بدسة محسػد عػض هللا نرخ ط/ػػػ 40
 :  الخسالة مػضػع

وجياز قياس قػة القمب الكيخبائي عمى التشبؤ  كفاءه أشعة السػجات الفػؽ صػتية عمى القمب والذخياف الدباني
 مغ صجمة بالجورة الجمػية . باستجابة الجدع لمدػائل في السخضي الحيغ يعانػف 

 السذخفػن : 
  السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػػػػػػدة بقدعاذ أست  أشخؼ دمحم دمحم مرصفيػ أ.د/ 
   ػػػػػػةالسشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكمية شب  التخجيخ والعشاية السخكدة بقدعمداعج اذ أست   نجػؼ دمحم ضحيػ   د/ 
  السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػدة بقدعمجرس    شارؽ عبج الدالـ الحشاوؼ ػ   د/ 
   السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية شب التخجيخ  بقدعمجرس شب الحاالت الحخجة    دمحم محسػد شخيحػ   د/ 
 دكتػراه أمخاض الباششة العامة   شجاري دمحم محسػد أحسج ب ط/ػػػ 41
 :  الخسالة مػضػع

 في تذخيز والتشبؤ باعتالؿ الكمي الدكخؼ . MCP-1و CDH2دور التعبيخ الجيشي لالحساص الشػوية الخيبػزية 
 السذخفػن : 

  السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  ػػػػػػػػػػػةالباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بقدعاذ أست    دمحم أحسج شعبافػ أ.د/ 
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 السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقدعمداعج اذ أست   شيساء كساؿ الجيغ زويغػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػةالصب جامعة بكمية  الكيسياء الحيػيػػػػػػػػػػػػػة بقدعمداعج اذ أست  شيساء عبج الدتار رفعت زكيػ   د/ 
 السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  الباششة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقدع مجرس   مرصفي بكخؼ حامج عصاػ   د/ 
 ماجدتيخ األنف واألذن والحشجخة    دمحم جسال القط ط/ػػػ 42
 :  الخسالة مػضػع

 الجخاحي لترخيف خخاج محجخ العيغ الشاتج عغ التيابات الحاده بالجيػب األنفية .نتائج التجخل 
 السذخفػن : 

  السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  خةػػػػػػػػػػػػػػػػػألنف واألذف والحشجا بقدعاذ أست   عراـ عبج الػنيذ بحيخؼ ػ أ.د/ 
   السشػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةبكمية شب  خةواألذف والحشجػألنف ا ورئيذ قدعاذ أست   أحسج عبج السشعع رجبػ أ.د/ 
 السشػفيةبكميةالصب جامعة  خةألنف واألذف والحشجا مداعج بقدعاذأست  شارؽ عبج الخحسغ عبج الحافعػ أ.د/ 
  شػفيػػػػػػػػػػةالسبكمية الصب جامعة  خةػػػػػػػػػػألنف واألذف والحشجا بقدعمجرس    أحسج محسػد حسجافػ أ.د/ 

 
 شب الحاالت الحخجة  ماجدتيخ عبج األخخ مرصفي دمحم عبجالػاحج ط/ػػػ 43
 :  الخسالة مػضػع

تأثيخات الكيتاميغ عمى الجورة الجمػية مقارنة بالبخوبػفػؿ كسيجغ مدتسخ في مخضي الخعاية السخكدة الخاضعيغ لمتشفذ 
 الرشاعي : دراسة سخيخية عذػائية .

 السذخفػن : 
  السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػػػػػػدة بقدعاذ أست  خالج مػسي محسػد أبػ العشيغأ.د/  ػ

  السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػدة بقدعمجرس   أمل إسساعيل عبج الخحسغ حدغػ   د/ 
  السشػفيػػػػػػػػػػةبكمية الصب جامعة  التخجيخ والعشاية السخكػػػػػػػػدة بقدعمجرس    عيل دنياخالج دمحم إسساػ   د/ 

  222/1/5/2222الووضوع رقن 

السػافقػػة علػػى اعتسػػاد التقػػاريخ الفخداػػة والجساعيػػة ومػػشح  ػػػ بذػػأفمػػحكخة أ.د/ وكيػػل الكليػػة للجراسػػات العليػػا والبحػػػث 
 لكل مغ على الشحػ التالي : الجرجة
 التقجيخ التخرز الجرجة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  م

 ػػػػػػػػػػ الباثػلػجيا اإلكميشيكية دكتػراه   رانيا تػفيق ىالؿ جبو ط/ 1
 ػػػػػػػػػػ الباثػلػجيا اإلكميشيكية دكتػراه  عمياء عادؿ الفيذاوؼ  ط/ 2
 ػػػػػػػػػػ شب األشفاؿ دكتػراه  أميخة فتحي أحسج عمى ط/ 3
 ػػػػػػػػػػ شب األشفاؿ دكتػراه  عسخ أحسج مرصفي أحسج سميسافط/ 4
 ػػػػػػػػػػ شب األشفاؿ دكتػراه  مي أبػ اليديج مشرػر دمحم البجوؼ  ط/ 5
 ػػػػػػػػػػ شب األشفاؿ دكتػراه  أية عبج الخازؽ الديج أبػ حجازؼ ط/ 6
 ػػػػػػػػػػ شب األشفاؿ تػراه دك نيمة محخوس عبج الشبي الرباغ ط/ 7
 ػػػػػػػػػػ جخاحة السخ واألعراب دكتػراه  إبخاىيع محسػد إبخاىيع حجازؼ  ط/ 8
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 على الشحػ التالي : 2222تحجيج مػاعيج االمتحانات دور إبخيل السػافقة عمى 

 .2/4/2222ء األول : لدبلػم ػػػػ ماجدتيخ ػػػػ دكتػراهل اعتبارا مغ الجد 
 .2/1/2222الجدء الثاني : لدبلػم ػػػػ ماجدتيخ ػػػػ دكتػراهل اعتبارا مغ 

 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ أميخة محسػد أبػ شالب ط/ 9
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ سسخ الديج تػفيق السدتكاوؼ  ط/ 10
 جيج ججا شفاؿشب األ ماجدتيخ عمياء ربيع دمحم بيػمي ط/ 11
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ رشا نديع مرصفي الصبجي ط/ 12
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ ديشا دمحم دمحم بديػني ط/ 13
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ أحسج بجوؼ رشاد بجوؼ  ط/ 14
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ رحاب عبجه عبج السشعع عبج الاله ط/ 15
 جيجججا شب األشفاؿ ماجدتيخ ه بجر عتسافمرصفي عبج ط/ 16
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ أسامة دمحم دمحم شخيف ط/ 17
 جيج// شب األشفاؿ ماجدتيخ دمحم دمحم عبج السجيج العجػرؼ  ط/ 18
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ بدسة يدخؼ عبج الػىاب عخابيغ ط/ 19
 جيج ججا شفاؿشب األ ماجدتيخ ىالة دمحم عبج هللا جبوط/ 20
 جيج ججا شب األشفاؿ ماجدتيخ رحاب حديغ العخبيط/ 21
 جيج ججا شب وجخاحة العيغ ماجدتيخ روضة عبج العديد أحسج عثساف ط/ 22
 جيج ججا أمخاض القمب واألوعية الجمػية ماجدتيخ أحسج فتحي دمحم عبج هللا ط/ 23
 امتياز تػلػجيااليد ماجدتيخ أسساء فػزؼ حمسي عبجالباقي مجاىجط/ 24
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ سارة دمحم سعج الشجار ط/ 25
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ دعاء نػر الجيغ الذخابي ط/ 26
 جيج ججا األمخاض الجمجية والتشاسمية ماجدتيخ نفيدة زكي إبخاىيع عبج الجميل ط/ 27
 جيج// التخجيخ والعشاية السخكدة ماجدتيخ الديج نػرىاف أميغ ط/ 28
 مستاز األمخاض الرجرية والتجرف  ماجدتيخ مرصفي أسامة فييع ط/ 29
 جيج// شب السشاشق الحارة وصحتيا ماجدتيخ يارة الذحات عبجالحسيج زيغ الجيغ ط/ 30
 جيج ججا التػليج وأمخاض الشداء ماجدتيخ محسػد فائق إبخاىيع أحسج ط/ 31
 جيج// الجخاحة العامة ماجدتيخ إسالـ إبخاىيع شمبو جاد ط/ 32
 جيج ججا شب األشفاؿ دبمـػ ماىخ حسجؼ ماىخ محسػد ط/ 33
 جيج// أمخاض القمب واألوعية الجمػية دبمـػ بيػمي دمحم بيػمي دمحم سيج ط/ 34
 جيج ججا شب األسخة دبمـػ إيساف صالح زكخيا شعباف ط/ 35
 جيج// جخاحة العطاـ دبمـػ عبج الدالـ حسجعالء دمحم  ط/ 36
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 : القــــرار

 السػافقة .. ويخفع لمجامعة .
 

األسػػتاذ  وإلػػى ىشػػا انتيػػى السجلػػذ مػػغ نطػػخ السػضػػػعات السعخوضػػة بجػػجول األعسػػال اليػػػم فػػأعلغ الدػػيج
عسيػج  وقائع بعسػل البيئةخجمة السجتسع وتشسية ػػف ئوكيل الكمية لذ سخحانعبج الحليع عبج الخحسغ الدباعي الجكتػر/ 
   . رئيذ السجلذ رفع الجلدةالكلية و 

 

قبئن                       أهيي الوجلس     

 الكليت بعول عويذ 

ــأ.د/     أ.د/ هحوود السيذ أبو سبلن        ذ عب

 . الرحوي السببعي عبذ الحلين سرحبى


